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Lieve allemaal,
Na een bewogen voorjaar staat de zomervakantie voor de deur. Waarschijnlijk zijn veel mensen, meer nog dan
andere jaren, aan vakantie toe. Want het was een heel bijzonder voorjaar, waarbij het corona virus vanaf maart de
wereld ingrijpend veranderde. Maar er was meer, ook met de kinderen, soms heel ingrijpend. Een goed moment
om jullie met deze nieuwsbrief te informeren over wat er bij Stichting Talokoto Nederland en Laliya Care The
Gambia allemaal gebeurde. Maar vooral ook om jullie te informeren over de kinderen waar we het voor doen. De
huidige omstandigheden leren ons ook dat het een voorrecht is om in Nederland te wonen. Een land met goede
sociale voorzieningen en een geweldige gezondheidszorg. In deze tijd zie je het contrast in de gezondheidszorg
tussen Nederland en een land als Gambia overduidelijk. Dat te zien en weten is van groot belang bij de zorg voor
kinderen met beperkingen. Ons doel blijft ouders en kinderen te leren omgaan met deze beperkingen en ze te
helpen hun mogelijkheden uit te breiden en te benutten. Daarbij is gezondheidszorg van groot belang.

Kinderen:
We beginnen deze keer met een verdrietig bericht. Een van onze
sponsorkinderen, Kaddy Trawally, is in de nacht van 28 februari 2020
overleden. Dat was heel plotseling en hierbij zie je wat goede
gezondheidszorg kan betekenen. Kaddy was een vrolijk meisje van 13
jaar met een verstandelijke handicap die geen
gezondheidsproblemen had. Maar Kaddy kreeg thuis buikpijn, wat
niet te stoppen was. Haar ouders zijn met haar naar de dokter in het
hospitaal in Brikama gegaan. Onderweg daarheen is Kaddy overleden
aan de oorzaak van de hevige buikpijn. Meer weten we er niet van, de
feitelijke reden van haar overlijden is niet vastgesteld. Ousman is naar
haar begrafenis geweest in Kafuta en heeft daarbij namens Laliya
Care en STN condoleances overgebracht en een donatie gedaan. We
kenden Kaddy al vanaf de start. Bij de opening van het tehuis was zij
een van de eerste kinderen. Ze was verstandelijk gehandicapt en had
haar eigen taak rond het huis: de geiten voeren. Zij is lange tijd
gesponsord door school De Tweern in Goes, vervolgens door STN. Haar overlijden is een groot verlies voor haar
familie. Rust zacht lieve Kaddy.

In december 2019 hebben we Abdoukari Touray als sponsorkind verwelkomd. Hij is 12 jaar. Op 18 mei kregen we
bericht van Ousman dat hij een open wond aan zijn linkerarm had. Ousman
stuurde foto’s mee van de wond. De wond werd thuis verzorgd, de ouders
wilden geen hulp van een dokter. Zij wilden de wond op een traditionele
manier en met traditionele middelen genezen. Drie weken later, op 9 juni,
kregen we via Ousman opnieuw bericht met foto van Abdoukari. Op de foto
was een open bot van de bovenarm te zien. De ouders werkten hierna wel
mee met het overbrengen naar het hospitaal in Brikama. Na enkele dagen
kwam het bericht dat hij geopereerd moest
worden en is hij naar een hospitaal in Banjul
gebracht.
Bij de operatie was bloedinfuus noodzakelijk,
maar bloed was niet beschikbaar. Hierna is
zijn familie naar het ziekenhuis gehaald voor
eventuele bloed donatie, maar geen van hen
had de juiste bloedgroep. Vervolgens bleek
dat Ousman de juiste bloedgroep had en die
heeft bloed gedoneerd. Hierna volgden steeds berichten dat hij geopereerd zou
worden, “de volgende dag”, “a.s. woensdag” enz. Uiteindelijk heeft 24 juni een
geslaagde operatie plaatsgevonden, waarbij de arm behouden is en hij die in de
toekomst ook weer kan gebruiken. 29 juni mocht haar naar huis en het gaat goed
met hem. Ousman en ook Anna hebben zich geweldig ingezet voor de jongen. Want
in een ziekenhuis opgenomen zijn, betekend dat er van buitenaf voor eten gezorgd
moet worden en dat bepaalde geneesmiddelen bij een apotheek gehaald en betaald
moeten worden. Zie ook hier het verschil……. Hier Ousman bij Abdoukari in het
hospitaal.
Voor Anna is er nu een goed gevulde verband/medicijndoos om de kinderen 1e
hulp te verlenen en een wond goed te verzorgen. Goed is om te zien dat Ousman
en Anna zorgzaam zijn voor de kinderen. Bedankt voor jullie zorg en inzet.

Het corona virus is ook in Gambia aanwezig. Ook in Gambia heeft de regering
ingrijpende maatregelen genomen. Toen we doorkregen wat een lock down in
Gambia kon inhouden en voordat de bewegingsvrijheid in Gambia sterk werd
ingeperkt, heeft Ousman in maart extra inkopen gedaan. Extra voedsel voor de
komende maanden, maar vooral ook ontsmettings- en beschermingsmiddelen.
Dat is bij alle kinderen en hun families gebracht. Anna heeft uitgelegd dat
hygiëne belangrijk is en daarbij uitleg gegeven over handen wassen, afstand
houden en het gebruik van ontsmettingsmiddelen. Het aantal besmettingen in
Gambia is erg laag. Geen van de kinderen is tot nu besmet en dat is goed
nieuws. Hiernaast: Yaya leert handen wassen.

Ander goed nieuws is dat we eind 2019 hebben besloten er in de 1e helft van
2020 naar te streven om minimaal 25 kinderen te helpen. We kunnen nu melden
dat we 6 nieuwe kinderen hebben
en we medio juli 2020 in totaal 26
kinderen helpen. Twee van de
nieuwe kinderen hebben een
sponsor, Isatou (foto rechts) en
Abdula Fatta (foto links). Wanneer
de scholen open zijn, kunnen een
aantal van de nieuwe kinderen
direct naar school. Niet alle
kinderen hebben al een sponsor,
we helpen deze kinderen uit de
algemene middelen van STN.
Uiteraard zijn we wel op zoek naar
sponsoren voor deze 4 kinderen en uiteraard hopen we dat u zich
aangetrokken voelt te helpen. Mogelijk kunt u iemand in uw
omgeving stimuleren om 1 van de ze kinderen te helpen. De foto’s
en namen van deze 4 kinderen staan onderaan deze brief. Op de website kunt u ze ook vinden met bijhorende
informatie. Zie www.talokoto.nl.

Bestuur:
De zoektocht naar bestuurders heeft tot nu één bestuurslid opgeleverd. Op de vergadering van 27 februari is
Myrthe Jansen uit Middelburg gestart als bestuurslid van STN. Myrthe gaat zich binnen het bestuur speciaal
inzetten voor innovatie, beleidsontwikkeling en fondsenwerving. Zij is al enkele malen in Gambia geweest dus
beschikt al over enige kennis van het land en de bevolking.
Maar de zoektocht gaat door, meer bestuursleden of vrijwilligers zijn welkom. Wilt u zich ook inzetten voor dit
mooie doel, we horen u graag.
Goederen naar Gambia:
Omdat voor de kinderen goede nachtrust belangrijk is, zijn in januari via Gambia
For You 15 ziekenhuismatrassen aangeschaft en verscheept naar Gambia.
Ousman en Anna hebben voor de verdeling van de matrassen gezorgd. Begin
april is een zending bananendozen met inhoud naar Gambia gegaan. Alle
kinderen ( en de gezinnen) hebben minimaal 1 doos gehad, met daarin
(ongeveer) passende kleding, een spelletje en schrijfgerei. De overige dozen zijn
naar betrokken mensen en de minst bedeelden in Talokoto en omgeving gegaan.
Ook is er weer een rolstoel meegegaan. Lucretia, hartelijk dank voor het ter
beschikking stellen van de rolstoel. Zie hiernaast dozen en rolstoel in Gambia.

Sponsoren, kraampje STN en andere acties:
Acties en verkopen op markten ligt i.v.m. de corona na maart volledig stil. Maar toch zijn er nog inkomsten
binnengekomen: in maart is een mooi bedrag ontvangen van Lucretia’s theetuin in Gapinge, de opbrengst van haar
actie in de zomer 2019. Ook zijn leuke bedragen ontvangen van “lege flessenacties” bij AH’s in De Zeeland en in de
Glacisstraat, beide in Bergen op Zoom en de AH in Halsteren.

Dit voorjaar zijn tijdens de vastenavend weer heel veel mooie tasjes verkocht in Bergen op Zoom en omstreken. De
mensen kopen ze graag, ze hebben er dan ook drie keer leut van. Ten 1e is het gemakkelijk om iets in mee te
nemen; ten 2e “je komt er goed mee voor den dag” en ten 3e je steunt kinderen met beperkingen in Gambia.
Wat het komende half jaar aan mogelijkheden biedt om acties te houden voor STN weten we niet. Waarschijnlijk is
het nog beperkt. Zijn we ergens actief, dan leest u dat op facebook. U kunt ons volgen via:
https://www.facebook.com/Stichting-Talokoto-Nederland-526844267489280/ . U mag ook zelf ideeën aandragen.
Toekomst:
We gaan het komende half jaar de zorg voor de kinderen die we hebben
stabiliseren. Dat wil zeggen zoveel mogelijk kinderen naar school, zodat ze
ontdekken waar hun mogelijkheden liggen. B.v. ook door praktijk onderwijs bij de
special need school in Jiboro. Waardoor ze zelfvertrouwen krijgen, ontwikkelen en
op latere leeftijd voor zichzelf kunnen zorgen. Wat een mogelijkheden hebben
ze!! Ook bekijken we mogelijkheden om door middel van een kleine operatie of
b.v. een prothese een beperking bij een kind geheel of gedeeltelijk op te heffen.
We zullen daar in een volgende brief meer over vertellen.
Hiernaast Amadou op school.
Jullie lezen het, ook weer veel mooie 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
liggen / zitten of met heel veel dingen kunnen meedoen. Mooi dat wij daar met
z’n allen, als sponsor, vrijwilliger, bestuurslid of als lezer van deze nieuwsbrief aan
mogen meehelpen. Brengt dit u op het idee om ook een kind te sponsoren of een
actie op touw te zetten, neem a.u.b. contact op. Zie voor meer gegevens www.
talokoto.nl.
Bedanken doen we steeds opnieuw, al die mensen, scholen, kerken en bedrijven die
ons steunen, op wat voor manier dan ook. Door een kind te sponsoren, een
maandelijkse donatie te doen, de jaarrekening op te maken, een actie te organiseren,
tasjes te maken en verkopen, kleding en schoeisel in te zamelen of een extra donatie
voor geneeskundige hulp. Blijf dit a.u.b. doen, jullie steun is i.v.m. corona meer dan ooit
nodig. Zonder jullie steun kunnen we al de kinderen niet helpen. Hoe mooi is het dat
we dit met z’n allen mogen doen. Bedankt daarvoor namens de kinderen in Gambia.
Hiernaast: Anna geeft uitleg over covid 19 maatregelen.

Namens het bestuur, Stichting Talokoto Nederland

Foo Waatie Koteng!!!

Deze kinderen zoeken een sponsor, zie ook www.talokoto.nl voor bijzonderheden.
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