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Met de opbrengst van de eerste 
benefietdag zijn inmiddels een flink 
aantal werkzaamheden begonnen om de 
kleuterschool in Jiboro eens flink op te 
knappen. Zo is het gebouw opnieuw 
geschilderd, zijn er ramen geplaatst, 
wordt er een betonnen terras rondom de 
school gemaakt om wateroverlast te 
vermijden. De stichting heeft van de st. 
Fransiscusschool uit Bennebroek een  
grote hoeveelheid schoolmeubilair 
ontvangen die binnenkort verscheept 
wordt naar de school in Jiboro in 
Gambia.

Maar er is meer nodig om de 
kleuterschool in Jiboro en andere 
projecten te kunnen ondersteunen. We 
hopen met de opbrengsten van deze dag 
een volgende stap te maken met het 
realiseren van onze ambitie.

Ambitie van de stichting:

Het verbeteren van de kwaliteit van het 
leven van de kinderen in The Gambia 
door, samen met de locale bevolking, 
duurzame projecten te ondersteunen. 
Nu en in de toekomst. 

De nieuwe ramen in het opnieuw 
geschilderde schoolgebouw 
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Tweede benefietdag in aankomst
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Nieuwsbrief

Op 21 September 2014 wordt er door Barbara Foundation The Gambia opnieuw een 
benefietdag georganiseerd. Ook deze keer komt de opbrengst van de dag geheel ten 
goede van de stichting. Het evenement vindt plaats bij paviljoen Zeezicht in IJmuiden 
en begint om 12:00. De dag biedt een breed programma voor zowel sportief 
aangelegde individuen en complete teams. Maar ook voor gezinnen met kleine 
kinderen zijn er volop activiteiten te doen. Vanaf 16:30 wordt de dag muzikaal 
afgesloten.
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activiteiten van Barbara Foundation The 
Gambia en over het land zelf. 

De ambassadeur van de stichting, Tafa 
Jarju uit Gambia, Rebecca Groenendijk 
en Antoinette van de Water, de 
oprichtster en voorzitter van de stichting, 
zijn hierbij aanwezig om met veel 
enthousiasme over de projecten en het 
land te vertellen.  Er zullen ook producten 
te koop zijn die door de locale bevolking 
in Gambia gemaakt zijn. Tevens is er een 
kraampje waar een typisch gerecht uit 
Gambia geserveerd wordt. 

Vanaf omstreeks 16:30 wordt  de dag 
muzikaal afgesloten en is er uiteraard de 
mogelijkheid om nog wat te eten in 
paviljoen Zeezicht.

Wij hopen op een grote opkomst zodat 
wij de volgende stap kunnen zetten met 
het realiseren van onze doelstelling. 

Mocht u deze dag verhinderd zijn maar 
de stichting wel willen ondersteunen dan 
kan dat natuurlijk ook door uw donatie 
te storten op rekening: 
NL11RABO0153966114 tnv: Barbara 
Foundation The Gambia

Sportevenement vanaf 10 uur.

In samenwerking met Team Eventmaker  
wordt het sportieve gedeelte van de dag 
ingevuld. Er wordt een Beach Volleybal 
Toernooi georganiseerd (bij voldoende 
belangstelling) waarvoor zowel complete 
teams als individuen zich kunnen 
inschrijven. (Inschrijven voor 14 
september is noodzakelijk).

Daarnaast is er de mogelijkheid om te 
Blokarten in echte blokarts op het strand 
te IJmuiden bij paviljoen Zeezicht 
(starttijden om 10, 11 en 12 uur).

Voor informatie over de kosten en 
inschrijven voor Beach Volleybal en/of 
Blokarten zie de website van Team 
Eventmaker www.eventmaker.nl

Kinderspelen van 14:00-16:30

Voor de jongere kinderen worden er op 
het strand een aantal  leuke en typisch 
Hollandse kinderspelen georganiseerd, 
zoals: bellenblazen, spijkerpoepen, 
koekhappen, ringgooien, blikgooien, enz. 

Kinderen kunnen zich inschrijven voor 5 
euro en krijgen hiervoor een 
deelnamekaart waarmee zij aan de 
spelletjes kunnen meedoen

Na aftekening van een aantal spellen op 
de deelnemerskaart krijgen zij iets te 
drinken en een zakje chips aangeboden.  
De kinderen (en de ouders) hebben zo 
een fijne middag en helpen tegelijkertijd 
hun leeftijdgenootjes in Gambia.

Informatieruimte vanaf 12:00

In Paviljoen Zeezicht wordt een 
informatieruimte ingericht met speciale 
aandacht voor Gambia. Hier kan jong en 
oud zich laten informeren over de 

Programma tweede benefietdag 
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Blokarten ook wel 
blokarting of strandzeilen 
genaamd is dé geweldige 
beleving voor iedereen die 
van snelheid en buitenlucht 
houdt! U kunt direct 
instappen en wegrijden na 
de korte instructie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beachvolleybal: grote 
sprongen, duikvluchten en 
tactisch geplaatste ballen 
en de kracht van 
teamverband maken het 
spel spectaculair. Welk 
team bereikt de finale en 
welk team heeft de meeste 
lol?
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