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Flex-in doneert taxi aan Gambiaans dorp 
 
Flex-in Uitzendgroep doneert in de eerste week van januari een taxi aan de dorpsgemeenschap van 
Mariama Kunda in Gambia. Commercieel directeur Niels Blanken en chauffeur Willem Bosselaar van 
Flex-in leveren het voertuig (een Peugeot 406 Break diesel) persoonlijk af bij taxichauffeur Sehoe 
Comthe. 
 
Niels Blanken van Flex-in: “Willem Bosselaar werkt al jaren als chauffeur voor ons uitzendbureau. 
Als directie waren we onder de indruk van zijn enthousiaste verhalen over zijn projecten in Gambia. 
Wij wilden ook graag een donatie doen en die persoonlijk afleveren, helemaal in de kerstgedachte.” 
Blanken en Bosselaar maken op dit moment de reis van 6700 kilometer via Frankrijk, Spanje, 
Marokko, Mauretanië en Senegal.  
 
Flex-in kocht een voertuig dat voor de lokale gemeenschap enorm belangrijk is: hij zal worden ingezet 
om afgelegen dorpen bereikbaar te houden en kinderen naar school te vervoeren. Autobedrijf van 
Schaijk uit Leeuwarden verkocht de auto met fikse korting voor het goede doel. Autobedrijf Adré 
Tesselaar uit Dirkshorn prepareerde het voertuig kosteloos. Blanken en Bosselaar nemen tevens 
reserve-onderdelen mee, en knuffels voor kinderen. 
 
Wim Bosselaar en zijn vrouw Ank zetten zich al 11 jaar in voor de Gambiaanse medemens, de laatste 
anderhalf jaar met hun Boca Loho Foundation. Vorig jaar voorzagen ze al een school van meubilair en 
leermiddelen voor zes lokalen. Deze kerst verschepen ze een 40 ft container met medische artikelen 
(waaronder sterilisatiemachines, bloeddrukmeters en onderzoekstafels), schoolmeubilair, papier en 
werkkleding (gesponsord door Euradius uit Meppel) naar Mariama Kunda.  
 
Op dit moment zamelt de Boca Loho Foundation geld in voor de verbouw van een school en het 
bouwen van een toiletgebouw in 2010. Sponsors zijn welkom! 
 
In Gambia leeft 61% van de bevolking onder de armoedegrens (bron: United Nations Development 
Program). Het land werd pas in 1965 onafhankelijk na een jarenlange kolonisatie en exploitatie door 
Portugezen en Engelsen. Gambia heeft 1,8 miljoen inwoners en meet qua oppervlakte ongeveer 1/3 
van Nederland.  
 
Relevante websites: 
www.bocaloho-foundation.com
www.flex-in.nl
www.euradius.com
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Foto’s en een backgrounder over Flex-in kunt u downloaden op 
http://persbericht.com/flex-in 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Flex-in Uitzendgroep, Insulindeweg 7a, 1462 MJ  Middenbeemster, tel. 0299 687060 
Niels Blanken, commercieel directeur, telefoon 06-293 87 456 


