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Vrienden van Bokkie naar Gambia

De vrienden van Bokkie (vlnr) Frank de Ron, Richard van Stel, John in de Wey en Cor
Akkermans. De Ron, Van Stel, In de Wey en nieuwkomer Jan van Gastel reizen volgende maand af
naar Gambia.

Vrienden van Bokkie naar Gambia
HUIJBERGEN
Nee, een vakantiereisje wordt het zeker niet, weet Richard van Stel. Samen met drie
anderen gaat hij over een paar weken in Gambia helpen.
WIL DE JONG
De Vrienden Van Bokki (VVB) vetrekken eind januari naar Afrika waar ze gaan helpen met de bouw van
vier klaslokalen.
Doel van de reis is deze keer Basse Santu Su, in oost Gambia. Leden van de VVB waren eerder al actief
met schoolprojecten in Tanzania, Malawi, Nepal en Guatemala. ,,We hadden voorlopig geen projecten op
stapel staan'' , zegt Richard van Stel van de VVB. Totdat Huijbergenaar Dré Leuris van Stichting
Nyatouta uit OudGastel bij Van Stel aanklopte.
De Stichting Nyatouta is al vele jaren actief met inzamelen van spullen voor Gambia. Leuris is met zijn
vrouw meerdere malen naar Gambia afgereisd en weet dat hulp daar hard nodig is.
Eerder dit jaar haalde de stichting de oude schoolmeubels op bij de Huijbergse basisschool Ste. Marie,
die een nieuw leven krijgen op de Theo Broos Nursery School in Basse Santa Su.
Maar het schoolgebouw zelf kan nog een flinke opknapbeurt gebruiken. ,,Als VVB hadden we geen
buitenlandse projecten meer op stapel staan maar Leuris maakt ons enthousiast en zodoende vertrekken
we eind januari met vier man voor drie weken naar Gambia'', zegt Van Stel.
Van Stel wordt in Gambia bijgestaan door Rene Schot uit Hoogerheide en Frank de Ron uit Woensdrecht.
Die mannen waren ook al present bij de andere projecten. Nieuwkomer is Jan van Gastel uit Huijbergen.
,,Wij weten wat ons te wachten te staat, maar Jan zal nog wel moeten wennen'', denkt Van Stel. Hij zegt
dat de projecten van de VVB alles behalve vakantiereisjes zijn. ,,We moeten daar drie weken stevig aan
de slag bij temperaturen van tegen de veertig graden en luxe is er niet bij". Het kwartet wordt in Gambia
geassisteerd door de plaatselijke bevolking en de VVB zorgt het benodigdegeld. Belangstellenden
kunnen een financieel steentje bijdragen: ,,Mensen kunnen ons helpen door symbolisch een of meerdere
stenen te kopen voor 5 euro per stuk. Zo'n steentje bijdragen kan door 5 euro of een veelvoud daarvan
over te maken naar NL74RABO0122950976 ten name van Vrienden van Bokki o.v.v. Gambia en het
aantal stenen.'' Hij zegt dat ook de kinderen van Ste. Marie bij het project worden betrokken. ,,Ze houden
acties en wij houden hen op de hoogte.''
about:blank

1/2

28122016

about:blank

Vrienden van Bokkie naar Gambia

2/2

