
 



 



 



 

 



 



 



 

 



2012/2013 , zicht op een betere toekomst??????  

          
Voor Martarr is er veel positiefs gebeurd in deze periode.  

         De nieuwe hoteleigenaar laat zich van zijn goede kant zien  
         en betaald het personeel keurig op tijd. In de loop van 2012  
         is de kist met gereedschap van Jo, aangevuld met wat  
         spullen van Klaas en mij, aangekomen. Hij kon wat klussen  
         doen. De grote klapper kwam van de stichting gered-  
         gereedschap, 4 kisten met alle denkbare gereedschappen  
         voor twee timmerlieden. Hij kon zijn ogen niet geloven. Een  
         werkplaats was er nog niet, daar zijn we naar op zoek  
         gegaan en hebben die gevonden. Stroom was niet ter  
         plaatse maar kan voorlopig van de buurman geleend  
         worden, een aggregaat zou een uitkomst zijn. Voorlopig is  
         hij in zijn werkplaats aan de slag en bij opdrachten zijn er  
         twee jonge jongens die hem helpen en het vak gaan leren.  
         Hij blijft wel nog in het hotel aan de slag als onderhouds/  
         timmerman tot hij later hopelijk met de opbrengsten 
         uit zijn eigen werkplaats aan een toekomst kan bouwen.  
         Het was goed om te zien dat zijn verleden jaar gekregen  
         fiets er nog uitstekend uitzag, zeer goed onderhouden.  
         De eerste huurpenningen voor de werkplaats hebben we  
         voor hem betaald. Inmiddels heeft hij al diverse werkstuk-  
         ken afgeleverd, 3deurs kledingkast met bijzettafel,  

          houtwerk aan de kar van Modou, houtwerk aan de koffie- 
         shop van Sulayman. Zoals op een van de foto's te zien  
         wordt er door nu gewerkt aan een compleet bed. Dit gaat 
         natuurlijk op z'n Gambiaans, hij is in ieder geval zo slim dat  
         vooraf betaald moet worden voor de aan te schaffen  
         materialen, en dat gaat niet in een keer, iedere maand wat.  
         Dit betekent dat het een aantal maanden kan duren voor 
         zo'n bed eindelijk gereed is. de grondslag is gelegd ! 
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