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Lieve allemaal,
Met de feestdagen voor de deur, willen we jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de
ontwikkelingen en gebeurtenissen rondom Stichting Talokoto Nederland. De zorg voor de kinderen met
een beperking in Gambia staat hierbij centraal. In Nederland organiseren we zorg, door het werven van
sponsors en vinden van hulpmateriaal. In Gambia wordt zorg gegeven aan kinderen die het nodig hebben.
Hiernaast spelen zaken als samenwerking in en met
Gambia(nen) om deze zorg te organiseren. Een gegeven
hierbij is dat wij in Nederland “de klok” hebben, in
Gambia hebben de mensen “de tijd”. Hierdoor gaan
bepaalde ontwikkelingen soms minder snel en anders
dan wij in Nederland wensen. Voorbeelden hiervan zijn
het kinderhuis en de samenwerking met andere
organisaties. Een mooie stap is de komst van Anna
Sambou om Ousman in deeltijd te helpen bij de zorg
voor de kinderen. Zij werkt in de “zorg” en kan met haar
kennis een belangrijke bijdrage leveren. Foto: Anna
geeft box aan Wury.
Zorg voor kinderen:
Over dit onderwerp kunnen we mooie dingen melden.
Allereerst de ontwikkeling van de kinderen. Ik kan
hierover niet in detail vertellen, deze brief zou te lang
worden. We zien dat alle kinderen met de geboden zorg
zich goed ontwikkelen, ook naar gelang de aarde en
mate van beperkingen. Alle kinderen worden minimaal
maandelijks bezocht door Ousman en of Anna, zij hebben ook contact met de ouders en met de scholen.
De ontwikkelingen van de kinderen worden doorgegeven aan Ducie, die zorgt dat alle sponsor ouders
(maar ook anderen) met regelmaat bericht over hun sponsorkind(-eren) krijgen. Nu we enige tijd op deze
wijze werken, hebben we besloten het sponsorbedrag per kind per 01.01.2019 te stellen op €25,00 per
maand. Wanneer er meerdere kinderen uit één gezin voor hulp in aanmerking komen, wordt het bedrag

voor volgende kinderen op €15,00 per maand gesteld. Deze bedragen zijn voldoende om de kosten van
voeding, medische verzorging en school te betalen. Zijn er extra kosten, dan kunnen we dit vanuit
algemene middelen voldoen. Het aantal kinderen hebben we dankzij bijdragen kunnen uitbreiden.
Ontwikkeling Gambia:
Duidelijk is dat met de komst van een nieuwe president, er een goede ontwikkeling in Gambia is ingezet.
Dit resulteerde in het voorstel van regio Brikama om een Memorandum of Understanding (MOU) op te
stellen met STN. Hierdoor kan er op een goede manier worden samengewerkt met de lokale overheid. Ook
wordt door de overheid de mogelijkheid geboden dat Ousman een bezoek brengt aan Nederland. Hierdoor
kan hij o.a. indrukken opdoen m.b.t. het verlenen van zorg aan kinderen met beperkingen in Nederland. De
nodige documenten hiervoor zijn naar de ambassade in Dakar.
Verkoop en publiciteit:
In november zijn 60 dozen met goederen naar Gambia
verstuurd. Voor het vullen van deze dozen hebben we
van velen mooie bijdragen ontvangen. Allereerst de
sponsors van de kinderen, voor ieder kind is een doos
met mooie spullen gevuld. Ook noemen we Suzettes
Modevakschool in Serooskerke (van een paar van haar
cursisten) 3 naaimachines; Schoenmode De Arend in
Middelburg een grote hoeveelheid mooie (kinder)schoenen (zie foto) JVOZ (Jeugd
Voetbal Opleiding Zeeland) heeft
de kledingkasten leeg opgeruimd
en dat leverde een grote
hoeveelheid sportkleding etc. op.
Ook voor het vervoer van de
dozen in Nederland en of naar
Gambia werden bijdragen
ontvangen van Schoenmode De
Arend, Landwinkel Schorre in
Vrouwenpolder en Multimate en
Autorijschool Scaldis in Serooskerke.

Mooi is ook dat met hulp van de Crea-club uit Vrouwenpolder de
moeder van Basirou (vader van Basirou is kort geleden overleden en
zij zijn nu zonder inkomen) een winkeltje start, waarin zij olie en
specerijen gaat verkopen. En wat te denken van een “collectebus”
op de toonbank van de Rode Pilaren. Is al een keertje geleegd en
mag voorlopig nog blijven staan.

Het kraampje van STN kun je op veel plaatsen in
Zeeland en West-Brabant aantreffen. Allereerst
in Bergen op Zoom, bij “Bergen op zicht”. Zie
foto. Het was dit najaar o.a. in het nieuwe
Scheldehof en Ter Reede (Vlissingen). Ook was
An met de kraam 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 op de kerstmarkt van de RK kerk in
Zierikzee, een heel gezellige markt.
Een mooie bus (met inhoud) voor statiegeld acties hebben we ontvangen van P.M. de
Koster v.o.f. Er is al gebruik van deze bus gemaakt, met mooie resultaten bij
Nettorama in Bergen op Zoom en Plus supermarkt in Halsteren.
Van de Hervormde gemeente Yerseke werd opnieuw een mooi bedrag ontvangen. Zij
steunden al Mamu, een doofstom meisje. Van deze gift van de Hervormde gemeente
kunnen we opnieuw twee kinderen helpen. Hiervan zijn de namen nog niet bekend.
Twee kinderen uit het gezin van Mamu, worden al gesteund. We doen dit met een
bijdrage van de Caritas van de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom. Deze kinderen gaan met Mamu
naar de Gadhoh Nursery/Lower Basic school for the deaf, in Brikama Jamisa. Zij leren daar o.a.
gebarentaal.
Van de opbrengst van de Zendingsmarkt 2017 in Serooskerke worden 3 kinderen gesponsord. Eén van deze
kinderen is met familie meegegaan naar Senegal en verblijft (tijdelijk) in onveilig gebied. We hebben
besloten de sponsoring van dit kind te stoppen. Geholpen wordt nu Yaya Dembe van 7 jaar.
Nieuwe flyer:

Sinds november hebben we een nieuwe flyer met daarin de belangrijkste items van STN. Deze flyer
informeert over de doelen van STN tot 2020 en wordt uitgedeeld op markten en bij ontmoetingen. Met
dank aan Drukkerij Van Keulen in Serooskerke. Via de website www.talokoto.nl en facebook
https://www.facebook.com/Stichting-Talokoto-Nederland-526844267489280/ kunt u dagelijks op de
hoogte blijven van de gebeurtenissen rondom STN.
Antwerpen – Banjul challenge:
In de vorige brief hebben we aangegeven dat een team aan Antwerpen-Banjul challenge zou deelnemen.
Helaas hebben deze deelnemers gekozen voor een ander project in Gambia. Hebt u interesse om aan deze
rally deel te nemen, laat het ons weten.

Toekomst:
Ons belangrijkste item is de zorg voor de kinderen. Kinderen die als sponsorkind zijn aangemeld, maar ook
zorg voor nieuwe kinderen. Deze kinderen helpen, zodat ze kunnen opgroeien tot mensen die zichzelf
zoveel als mogelijk kunnen “redden” en ook een kans hebben in deze wereld.
In Nederland hebben we hiervoor contacten met velen. Met scholen, kerken, (kind) sponsors en andere
goede doelen. In Gambia hebben we contact met de RK Kerk in Brikama. We willen met hen
samenwerken, zowel wat betreft de zorg voor kinderen als het opzetten en of ondersteunen van een
skillcentrum, waar oudere kinderen vaardigheden als kleding maken en timmeren kunnen leren. We kijken
ook naar andere mogelijkheden om b.v. te participeren in skill centra. Met hulp van de kerk traceren
Ousman en Anna veel kinderen, die onze hulp
ook nodig hebben. (Foto Wury leert zagen op
School voor kinderen met beperkingen in Jiboro)
Jullie lezen het, weer veel goede berichten. Met
het ontvangen geld helpen we heel direct
kinderen die hulp echt nodig hebben. Er blijft
niets aan “de strijkstok hangen”. De hulp is
misschien een druppel op een gloeiende plaat,
maar voor het betreffende kind is het een
verschil tussen “vergeten” in een hoekje of met
heel veel dingen kunnen meedoen. Mooi dat wij
daar met z’n allen, als sponsor, vrijwilliger,
bestuurslid of als lezer van deze brief aan mogen meehelpen. We danken jullie allemaal, ook namens de
kinderen, voor jullie bijdrage, in welke vorm dan ook.
Namens het bestuur van Stichting Talokoto Nederland,
Foo Waatie koteng!!!

