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Op deze wijze proberen we u, enkele malen per jaar, op de hoogte te houden van ons reilen en zeilen.

Een terugblik op de reis.
Na een seizoen van actievoeren en fundraising vertrokken we met z’n tienen maandag 16 juli vanaf Schiphol om te
gaan bouwen en op 3 augustus waren we weer terug.

Waar zijn we mee aan de slag geweest
Kinderwerk
Ook dit jaar hadden we, op bouwdagen, in de ochtend een kinderprogramma. Elke dag waren er zo’n 50
kinderen die zich uitstekend hebben vermaakt.

Het medisch centrum
Het gedeelte wat we vorig jaar hebben opgeleverd was, door
omstandigheden, nog niet volledig in gebruik. We hebben besloten om van de
geplande uitbreiding wel de ruwbouw neer te zetten, maar deze nog niet te
laten afwerken.

Een extra leslokaal
De school bestond tot nu toe uit 6 leslokalen. De capaciteit hiervan begon aan de grens te komen.
Om een 7 e lokaal te realiseren hebben we van een stichting in Nijkerk het benodigde bedrag ter beschikking
gekregen. Inmiddels staat de ruwbouw er en het budget voor afbouw en inrichting staat klaar om op korte
termijn besteed te worden.

Computers
Ook dit jaar hebben we van een bedrijf een viertal afgeschreven laptops gekregen. Deze zijn
inmiddels in gebruik door de school. Helaas blijkt het type laptop, dat we to nu toe
meekregen, een warmtegevoelige component te hebben. Van de serie van vorig jaar hebben
er al 3 de geest gegeven. Voor komend jaar proberen we een ander type te regelen.

Elektra in het kantoor
Het kantoor, annex slaapgelegenheid voor Pastor Nicolàs en Dulce Maria hebben we
elektriciteit aangelegd.
Sinds de bouw in 2007 was het kantoor eigenlijk alleen overdag bruikbaar en de
verlichting van de douches/toiletten onder het kantoor werd al jaren via een verlengsnoer
vanuit een klaslokaal gevoed.

De sloppenwijk
Ook deze keer hebben we met de groep weer een “rondje sloppenwijk” gedaan. Het valt op dat er ieder jaar
weer een aantal golfplaatwoninkjes cq. Krotten zijn vervangen door stenen huisjes. Er blijven er o verigens nog
genoeg over. De rivier achter de sloppenwijk is nog smerig als altijd. Die is vuilnisstort, riool en wasplaats
tegelijk. Een wonder dat er nog geen besmettelijke ziekte ontstaan is.

Ziekte en ongelukjes
We werden dit seizoen wel wat geplaagd door ziekte en ongelukjes. Het begon met een kleine misstap op de
bouw waardoor een, toch al zwakke, enkel wat beschadigd raakte. Gevolgd door een darmverstopping, een
beet van een giftige duizendpoot en de val van een steiger.
Gelukkig leverde geen van de gevallen blijvend letsel op en konden we als groep terug.

Een vooruitblik op het nieuwe seizoen.
Het team
De komende zomer gaan we met een kleinere groep. We zijn met z’n zevenen (6 heren en een dame). De tickets zijn
al gekocht en we hebben er zin in.
De acties dit jaar
De eerste actie, Beach on wheels, hebben we al achter de rug. Dit jaar volgen er nog 2.
1. Op zaterdag 22 December zijn we weer één van de twee goede doelen van de Sagambiara Wandeltocht.
Ook dit jaar start deze weer vanaf het denksportcentrum in Putten. (zie http://www.sagambiara-walk.nl )
2. Op maandag 31 December doen we weer mee met de oudjaarsduik in Voorthuizen.
De acties in 2013 (voorlopige planning)
Collecteweek
25 februari 2013 t/m 2 maart 2013
Koninginnedag 30 april 2013, helpen met spellen op Fontanusplein.
Veldtocht
9 t/m 11 mei 2013, Hemelvaartsweekend
(24- en) 50-uurs veldtocht.
24-uursactie
24 t/m 25 mei 2013. (Weer op de markt).
Auto-was-actie Wordt nog gepland. Begin 2013 wordt dit geregeld.
Beach Pull
12 t/m 13 juli 2013.
Uiteraard verkopen we nog steeds die overheerlijke Wilhelmina-pepermunt.

En verder
In februari gaan er twee van ons tussendoor naar El Seibo. Deels op vakantie, deels om een aantal zaken te regelen.
De Website
De website loopt helaas nog steeds achter. We hadden gehoopt onze geheel nieuwe site al in de lucht te
hebben. Dat is niet gelukt. De site begint inmiddels vorm te krijgen en we hopen deze binnen enkele weken te
plaatsen.
Volgend seizoen
We zijn al een aantal zaken voor de komende werkperiode op de rit aan het zetten.

De werkperiode is 29 juli – 17 aug. 2013.

Uiteraard zoeken we voor 2014 (en de jaren na daarna) mensen die mee willen doen
(minstens 16 jaar in aug. dat jaar)
Fondswerving: Giften (aftrekbaar) zijn welkom op rekening 51.94.80.767 t.n.v. Seibo Werkgroep te Putten.
Voor informatie over ons project, zie: http://www.seibowerkgroep.nl.
Contact:

Stoffel Bos, Kerkstraat 157, tel: 0341-357011, email: stoffel@seibowerkgroep.nl
Johan Bos, Wallenbergstraat 54, tel: 0341-750254, email: johan@seibowerkgroep.nl

En de natuur op het eiland is schitterend …

