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Lieve allemaal,
We staan aan het eind van 2017. We willen jullie via deze nieuwsbrief informeren over de laatste
ontwikkelingen in Gambia. Voor project Talokoto was 2017 een jaar met veel mooie momenten, maar
ook een aantal gebeurtenissen, die niet leuk waren.
De laatste nieuwsbrief stuurden we in juli. In deze brief hebben we aangehaald hoe eind 2016 het
kinderhuis volop in bedrijf was, met kinderen, een manager en zes medewerkers /-sters. Met kinderen
die voor het eerst in hun leven naar school gingen en het daar fantastisch deden. Hoe we plannen
maakten om extra ruimtes te bouwen voor activiteiten voor de wat oudere kinderen. Dit om ze te
leren timmeren, naaien, metselen enz. Alles erop gericht om ze ook als mens met beperkingen, min of
meer zelfstandig te maken.
Maar ook het bericht over de presidentswisseling in Gambia en de problemen daarbij, landelijk en
plaatselijk. Het meest ingrijpend was echter het bericht over het plotselinge sluiten van het tehuis
door de “machthebbers” binnen het dorp Talokoto. Ze sloten het project en stuurden de kinderen en
medewerkers zonder pardon naar huis. De “reden” van de sluiting hebben we ook in de vorige
nieuwsbrief vermeld. Dat was dus een brief van uitersten.
Huidige situatie in Gambia:
Ondanks vele door ons verzonden brieven en enkele bezoeken aan Gambia, is het tot nu toe niet
gelukt om de impasse te doorbreken. De situatie in Talokoto is nog steeds deze: het tehuis is gesloten
en de kinderen zijn bij hun ouders en/of verzorgers. Het personeel is nog enige tijd door de stichting
doorbetaald, maar is nu thuis en zonder werk, m.u.v. de manager, Ousman Bah.
We hebben moeten concluderen dat we het project (voorlopig) in een andere, nieuwe vorm moeten
voortzetten. Hierbij kiezen we ervoor, om de kinderen in hun thuissituatie te ondersteunen.
Dankzij alle sponsoren hebben we nu 13 kinderen onder onze hoede, deze kinderen gaan waar
mogelijk allemaal naar school, velen voor het eerst in hun
leven. Al deze kinderen (en de gezinnen waar ze uit
komen) worden ondersteund in alle noodzakelijke eerste
levensbehoeften. In een aantal gevallen hebben we voor
deze kinderen ook rolstoelen, speciale bedden en andere
noodzakelijke hulpmiddelen geregeld. Een aantal van de
kinderen gaat naar een speciale school, waar ze
onderwezen worden in onder andere gebarentaal.
Een aantal kinderen heeft beperkingen of een ziekte

waarbij een kleine operatie of gebruik van hulpmiddelen of medicijnen verbetering kan geven.
Manager Ousman Bah bezoekt met deze kinderen artsen om vast te stellen wat voor het kind de
geschikte behandeling is. Hij koopt eventueel ook de nodige medicijnen. Hij bezoekt de kinderen en de
gezinnen met regelmaat. Zorgt voor voedsel, eventueel kleding en let op de levensomstandigheden
van kind en gezin. Van de kinderen registreert hij voor groei en gezondheid van belang zijnde
gegevens. Deze gegevens worden uitgewisseld met ons kundig bestuurslid Jaco Jan. Ook
schoolresultaten worden vastgelegd. Via Ducie Hanemaaijer worden gegevens van de kinderen
gedeeld met sponsoren.
Via de website www.talokoto.nl en facebook
https://www.facebook.com/Stichting-Talokoto-Nederland526844267489280/ hebben we een aantal keren bericht
over de situatie in Gambia, om jullie zo actueel mogelijk op
de hoogte te houden. Ook zijn er berichten op facebook
geplaatst m.b.t. de zorg voor de kinderen en hun
vorderingen.
Mooi contact is er ook met Mirjam Abbes van de School

voor kinderen met beperkingen in Jiboro, een heel
mooi initiatief van Care Foundation The Gambia.
Mirjam houdt ons via berichtjes en foto’s prima op de
hoogte van de vorderingen van Wury en Aminata, die
op deze school zitten.
Bijdragen en acties:
Ook in deze nieuwsbrief geven we weer een overzicht van
belangrijke acties, ontvangen giften enz. We beginnen met het
noemen van twee vrijwilligers die van groot belang zijn voor de
stichting, Ducie en Peter Hanemaaijer. Allereerst Ducie; zij is de
centrale persoon tussen de kinderen en sponsoren. Zij heeft
overzicht en gegevens van de gesponsorde kinderen. Ze heeft
daarbij contact met manager Ousman Bah en de sponsoren. Zo
komen de kind gegevens 1 op 1 bij de sponsor en maakt ze het
ook mogelijk dat sponsoren contact hebben met de kinderen.
Peter zorgt voor de Facebook pagina. Plaatst relevante of leuke
berichten over de kinderen en maakt melding van een geplande
actie of resultaten daarvan. Ze doen beiden belangrijk werk voor
de stichting maar vooral voor de kinderen.
Lucretia’s Theetuin in Gapinge heeft haar actie afgesloten
met een mooie donatie aan de stichting. Dit is mogelijk
gemaakt door de verkoop van koffie met lekkers en van
Gambiaanse spullen als sieraden en djembés. Namens de
kinderen: “bedankt!”.

Ook Basisschool De Lichtstraal uit Westkapelle bedankt. Wij
zijn heel blij met het bedrag dat jullie opgehaald hebben met
de actie en inzameling. Hiermee kunnen wij andere kinderen
verder helpen aan scholing, voedsel en kleding.
Verkoop en publiciteit:
Het kraampje van An kun je op veel plaatsen in Zeeland en West-Brabant aantreffen. Ze was dit najaar o.a. in
Ter Reede (Vlissingen) en op de
zendingsmarkt in Serooskerke.
Dit was een mooie en vruchtbare
markt, of beter, een vruchtbaar
weekend. De opbrengst van de
zendingsmarkt was voor STN, ook
de opbrengst van de
zendingscollecte in de kerk ging
naar STN. Met de opbrengst
kunnen we een aantal kinderen
meerdere jaren helpen. Ook
waren we heel blij met de
aanmelding van een familie voor
kind sponsoring.
Ook was An te vinden op
de Markt van Hoop in de
Grote Kerk in Goes. Een hartverwarmend evenement met heel veel mensen die voor hun
goede doel in actie zijn. Dank aan Ton en Jack die dit mogelijk maken. Ten slotte was ze
vorige week op de kerstmarkt van de RK kerk in Zierikzee, een heel gezellige markt.
Naast dit alles was er een mooie bijdrage van de Caritas van de RK kerk Bergen op Zoom,
waarbij we ook bericht kregen dat de nog beschikbare bijdrage van 2016 te besteden is
aan zorg voor de kinderen. Mooi dat de Caritas, waarop lokaal vaak een beroep wordt gedaan, over
grenzen kijkt en ook kinderen in Afrika wil helpen. Bedankt!
Container:
De container is vol en zal binnenkort richting Gambia gaan. Velen
hebben goederen bij elkaar gebracht, zoals kleding, schoeisel, school
-meubilair, naaimachines en medisch materiaal. Met dank aan “Auris
De Kring” in Goes. Mooi zijn ook de twee bedden van GGZ WNB. We
noemen hier ook de sponsoren, CBOX Containers voor sponsoring van
de container en OOSinternational en Globalistics voor het vervoer. Heel
erg bedankt namens de kinderen in Gambia!

Wat hebben we in deze nieuwsbrief weer veel mensen, bedrijven of instellingen bedankt. Bedankt
voor hun inzet of sponsoring, zoals ook de mensen die iedere maand een bedrag overmaken, als lid
van de Club van 100 of omdat ze steun aan kinderen met beperkingen in Gambia een goed doel

vinden. En dan heb ik het nog niet over onze tolk Ursula Moestapa en de bestuursleden, die menig
uurtje besteden aan STN. En mogelijk is er nog iemand vergeten. Allemaal bedankt.
Toekomst:
Overleg met de dorpsleiding heeft op dit moment geen hoge prioriteit. We hebben er weinig vertrouwen in
dat er op korte termijn een oplossing wordt gevonden. Het is een lastig proces, mede door heel verschillende
culturen en ook verschillende stammen binnen het dorp.
We hebben contact met o.a. leiding van de RK Kerk in Brikama. We willen met hen samenwerken, waarbij wij
vooral inzetten op ondersteuning van Ousman Bah bij zijn werk als manager en het verkrijgen en verspreiden
van inhoudelijke kennis over verzorging van kinderen met beperkingen binnen de gezinnen. M.b.t. de
samenwerking zijn al stappen gezet en voorstellen gedaan. We hopen hierover in een volgende nieuwsbrief
meer duidelijkheid te geven.
Nadat we de samenwerking hebben gevonden, willen we het aantal sponsorkinderen uitbreiden. Ousman is
gevraagd een overzicht te maken van kinderen die onze hulp ook hard nodig hebben.
Het jaar 2017 is begonnen met tegenslag, maar we sluiten het jaar met een positief gevoel af en hebben
mooie verwachtingen voor 2018.
Namens het bestuur van Stichting Talokoto Nederland
Foo Waatie Koteng!!!

