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Bianca’s Pedicure en 
Voetspecialist. De stoelmassage 
van Ingrid Boot van Ingrid’s 
Pedicure & Wellness was erg 
populair. Tot ver na de sluiting van 
het programma wilde mensen nog 
een behandeling. Nagels lakken 
door Mandy Heys of toch maar 
een eyelifter of facelift door Esther 
Otte en Tom Vooren, het was 
allemaal mogelijk om dit op het 
strand te laten doen op een mooie 
zonnige dag tegen zeer 
aantrekkelijke tarieven terwijl je 
ook nog een goed doel steunt. 
Naast deze activiteiten was het 
natuurlijk ook mogelijk om lekker 
op het terras van paviljoen 
Zeezicht in IJmuiden op het terras 
in de zon te genieten van een 
hapje en drankje. De prosecco 
werd gesponsord door Zeewijck 
slijterij en de varkenshaas door 
V.H.C. Jongens B.V. 
 

Afgelopen zondag 8 juni 2014, 
heeft de eerste benefietdag voor 
Gambia plaatsgevonden. Op deze 
dag werden een aantal activiteiten 
gehouden waarvan de opbrengst 
geheel ten goede is gekomen aan 
de Barbara Foundation The 
Gambia.
Tijdens de dag waren er een groot 
aantal activiteiten georganiseerd 
waarvoor geïnteresseerden zich 
ter plaatse konden aanmelden. Zo 
was Trinqles Hairstudio uit 
Heemstede aanwezig om met het 
kapsalon team mensen te 
knippen, föhnen of haren te 
vlechten. Hier is veel gebruik van 
gemaakt door jong en oud. Corien 
Sluymer van voetreflexpraktijk 
Nieuw Vennep was aanwezig om 
mensen een korte of lange (45 
minuten) behandeling te geven. 
Het was ook mogelijk om een 
pedicure behandeling door Bianca 
Kloosterhuis te nemen van 
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nieuwsbrief

Het team van sponsoren die deze dag zo succesvol gemaakt 
hebben. Na een dag van hard werken was er ook nog even tijd 
om te genieten van het middagzonnetje bij Paviljoen Zeezicht.
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De opbrengst was boven 
verwachting en een aangegrepen 
Antoinette van de Water gaf in 
haar afsluitende dankwoorden ook 
aan dat er nu voldoende geld is 
om het eerste project ook echt op 
te kunnen gaan starten. Concreet 
betekent dit dat het kleuterschool 
project in Jiboro van start kan 
gaan. We hebben hierover al 
eerder geschreven op de website 
dus het zal duidelijk zijn dat hier in 
de komende jaren nog veel moet 
gebeuren. Met het geld dat nu 
binnengehaald is kunnen we een 
begin maken met het opknappen 
van het gebouw en ervoor te 
zorgen dat er weer leraren komen 
om de kinderen les te geven en op 
te vangen. We zullen over de 
voortgang van dit project 
regelmatig op onze website en 
nieuwsbrief verslag uitbrengen. 
Mensen die aangemeld zijn voor 
deze nieuwsbrief (en e-mailadres 
hebben  opgegeven) hebben een 
wachtwoord waarbij ze ook de 
foto’s kunnen bekijken die locaal 
van het project gemaakt worden.
 

Daarnaast heeft Paviljoen 
zeezicht uit IJmuiden voor de 
faciliteiten gezorgd en bovendien 
10% van de opbrengst van de 
benefietdag aan de stichting 
gesponsord.

Het is een geweldige dag 
geworden. Niet alleen vanwege 
het mooie weer en de spontane 
sfeer die er tijdens de dag heerste 
maar natuurlijk ook vanwege de 
fantastische opbrengst. Aan het 
eind van de dag stond de teller op 
2450 Euro. En we hopen natuurlijk 
dat er mensen zijn die 
geïnspireerd door de dag zich nog 
aanmelden als nieuwe sponsor.

Door hoge opbrengst kan het project starten. 

nieuwsbrief

Pedicure behandeling 
door Bianca 
Kloosterhuis
 
 
 

 
Gezichtsbehandeling 
door Esther Otte
 
 
 
 

Een stevige 
stoelmassage door 
Ingrid Boot.
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Er staat al weer een volgend 
evenement gepland. Op zondag 
21 september worden er een groot 
aantal activiteiten gepland door 
Team Eventmaker samen met 
Barbara Foundation The Gambia 
waarvan de opbrengst ook weer 
geheel ten goede komt aan de 
stichting. De dag zal opnieuw bij 
Paviljoen Zeezicht in IJmuiden 
gehouden worden. De activiteiten 
hebben een sportief karakter maar 
met een grote ‘fun’ factor zodat 
iedereen hieraan kan meedoen en 
een geslaagde dag kan beleven, 
jong, oud, alleen of met het gehele 
gezin. Voor iedereen is er wel wat 
te doen.
Zo is het op deze dag mogelijk om 
mee te doen aan sportieve 
activiteiten als 
blokarten/strandzeilen en 
volleybaltoernooi of aan leuke 
creatieve onderdelen zoals, onder 
begeleiding van een instructeur, 
zandsculpturen te bouwen of met 
kwasten aan zee een creatief 
ontwerp te maken die je ook mee 
naar huis kan nemen. Ook voor 
deze dag zijn weer speciale 

eenmalige actieprijzen. Voor een 
aantal activiteiten is het wel nodig 
om je vooraf aan te melden. 
Hierover, en de gehele opzet van 
de dag volgt nog nader bericht 
dus zorg dat je de website en 
nieuwsbrieven hierover in de 
gaten houdt om deze dag niet te 
missen. Noteer deze dag alvast in 
je agenda.
 
 

Kapsters van Trinqles 
Hairstudio uit 
Heemstede aan het 
werk.
 
 

Corien Sluymer van 
voetreflexpraktijk uit 
Nieuw vennep geeft een 
behandling aan een van 
de andere sponsoren.
 
 

 
Mandy Heys kleurt de 
nagels van Manou die 
zelf aktief was met het 
schilderen van 
geluksstenen voor de 
kinderen in Gambia.
 

Tweede benefietdag in voorbereiding 
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