
 

 

 

Lieve allemaal, 

 

Na een bijzonder voorjaar, werd eigenlijk heel 2020 een bijzonder jaar. Het is december en nog steeds gaat covid 19 

virus over heel de wereld. Ook in Gambia, we krijgen van Ousman met 

regelmaat berichten over aantallen besmettingen en genomen of te nemen 

maatregelen. Qua aantallen is het veel minder heftig dan in Nederland, qua 

impact is het zo mogelijk nog groter. De angst voor het virus is groot bij de 

mensen. We horen dat ook van Ousman en Anna en we merken dit ook aan hun 

werkwijze. Ze hebben reserves om de kinderen te bezoeken. Dit heeft ook te 

maken met de manier van vervoer. Zij moesten tot nu gebruik maken van de 

“bush-taxi” of “galli galli”, openbaar vervoer dus. Dat gaf (te) veel contacten 

met anderen en was daardoor niet veilig. Gelukkig komt daar verandering in, 

lees hierna. We willen jullie kort voor de kerst en jaar wisseling weer iets 

vertellen over het wel en wee van Laliya Care, Ousman en Anna, STN en 

vrijwilligers en bestuursleden maar vooral ook van de kinderen. De huidige 

omstandigheden leren ons dat het een voorrecht is om in Nederland te wonen. 

Een land met goede sociale voorzieningen en een geweldige gezondheidszorg. 

In Gambia is het anders, zie onder Gezondheidszorg Gambia. Dat lezend, 

beseffen we ook de rijkdom die we in Nederland hebben. Foto: op bezoek bij Mamu. 

 

De kinderen: 

In de zomer nieuwsbrief heeft u gelezen dat Abdoukari een open 

botwond aan een armpje had. Na een lange wachttijd is hij 

geopereerd en is de wond schoongemaakt en gehecht. Hij heeft 

controle gehad en is nu genezen, hij kan zijn armpje weer 

gebruiken. Ousman en Anna zijn deze periode met meerdere 

kinderen in het hospitaal geweest, i.v.m. ziekte of om het lichamelijk 

ongemak of de beperking te verhelpen of verminderen. Bij Mariama 

Camara zijn de vingers vergroeid. Met een operatie lijkt dat te 

kunnen herstellen. Anna Mendy heeft een beenprothese, zodat ze 

nu kan lopen.  Foto’s: Anna Mendy en pasvorm prothese. 

Malang heeft een operatie aan een voet gehad, mogelijk is hij nu beter in staat te 

lopen.  
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Ook zijn er kinderen die ontstekingen hebben gehad. Dit kan verband hebben met malaria. Zo had Yaya een 

plotselinge verdikking in de nek. 

 

We hebben nieuwe sponsorkinderen, ze zijn al aangehaald met foto in de zomer 2020 nieuwsbrief, op zoek naar 

een sponsor. Eén van hen is Ansumana Jarju, die heeft al een sponsor. Bij de PKN in Serooskerke neemt hij de plaats 

in van Basirou Manneh. Voor Basirou is de sponsoring gestopt, hij verblijft nu in buurland Guinee-Bissau. Dit is te ver 

en onveilig voor Ousman en Anna om zorg en toezicht te hebben. Zonder sponsor zijn Bubacarr Sowe, Yusupha 

Jammeh en Banna Jarju, zij worden door STN ondersteund  

 

Van de kinderen gaan er 23 naar verschillende 

scholen, vaak naar een dovenschool of school voor 

aangepast onderwijs.  Van deze kinderen gaan er drie 

naar de School for disabled children in Jiboro, op 

enkele kilometers van Talokoto. Deze school wordt 

geleid door Mirjam Abbes van Stichting Care 

Foundation the Gambia. Zij doet geweldig werk en 

haar school heeft ook een skilcenter en leertuin. Ook 

gaat Care Foundation een kippenboerderij opzetten. 

In de tuin en het skillcenter en misschien ook op de 

kippenboerderij leren de kinderen vaardigheden die 

hun leven gemakkelijker en zinvoller maken.          

Foto: Famara op school, achter hem Aminata.                                

Drie van “onze” kinderen zijn niet in staat onderwijs te volgen. 

 

Management Gambia: 

Het betreft Ousman Bah en Anna Sambou, die beiden part-time zorgen voor de 

kinderen. Ousman beheert de financiën en zorgt voor voedsel en ander 

noodzakelijke aankopen. Hij is ook het contactpunt naar overheid, scholen en 

hospitalen. Hij begeleid de kinderen bij bezoek of opname in een ziekenhuis. 

Anna is opgeleid als verpleegkundige en bezoekt evenals Ousman de kinderen 

met regelmaat en heeft zicht op de conditie van de kinderen. Zij heeft een 

huisapotheek tot haar beschikking en zet die in waar nodig. Ze overlegt met 

artsen als daar aanleiding voor is.   

Van Anna hebben we mooi nieuws. Zij is deze zomer als verpleegkundige 

geslaagd voor de specialisatie oogheelkunde. Heel mooi voor Anna maar ook 

goed voor Laliya Care, deze kennis in eigen gelederen. Knap gedaan Anna en 

gefeliciteerd.  Zie foto rechts. 

In corona tijd hebben Ousman en Anna het lastig. Ze zorgen voor desinfecteren 

middelen, mondkapjes enz en leren de kinderen en hun ouders daar mee 

omgaan. Het is ook lastig omdat er regels zijn m.b.t. reizen en het is lastig om 

niet zelf besmet te raken of de kinderen en hun familie te besmetten. 

 

Het ziekenhuis in Gambia: 

We hebben regelmatig te maken met ziekenhuizen, neem b.v. bij de operatie 

van Abdoukari.  De ouders (Of in geval van Abdoukari, Ousman met de ouders) brengen zelf hun kind naar het ziekenhuis. 

Zij moeten voor eten en medicijnen voor het zieke kind zorgen. Liggeld en operaties zijn gratis. De ouders mogen niet in 

het ziekenhuis overnachten. Als ze bekenden van hen rond het ziekenhuis wonen, logeren ze daar, of in een guesthouse, 

(maar dat kost veel geld) of buiten op het terrein van het ziekenhuis (op de grond). 



Operaties worden soms uitgesteld, omdat er niet genoeg bloed voorradig is om eventueel tijdens de operatie toe te 

dienen of omdat de arts elders is. Dus soms duurt het een week of langer voor de operatie echt plaats vindt. Wat ook 

meespeelt is dat je als familie de medicijnen direct zelf moet betalen. Gezinnen die dat geld niet hebben, komen niet of 

nauwelijks in aanmerking voor een operatie. De kinderen van Laliya Care kunnen dankzij de sponsoring, medicijnen en 

goede medische zorg ontvangen. 

Er wordt in de dorpen regelmatig voorlichting gegeven over hygiëne en goed voedsel voor kinderen. Anna doet dit bij de 

ouders en verzorgers van de kinderen van Laliya Care. Al met al is de medische zorg in Gambia nog in ontwikkeling. 

 

Feiten over corona in Gambia:  

Ook in Gambia is COVID-19 actief. Het kwam later op gang dan in Nederland. Maar het legt de hele economie plat. Het 

land is sinds april gesloten voor toeristen. En daardoor zijn alle mensen die in die sector werkzaam zijn - en dat zijn er veel 

- hun baan kwijt. En daardoor hebben ze vaak geen geld om hun gezin te onderhouden.  

In de ziekenhuizen zijn veel betrokken verplegers en verpleegsters, maar ze hebben niet altijd genoeg 

beschermingsmiddelen. Vanwege besmettingsgevaar mag er geen afscheid worden genomen van ernstig zieke patiënten. 

Ook niet na het overlijden. Er is geen ‘normale’ begrafenis met afscheid en ceremonie, maar de doden moeten zo snel 

mogelijk begraven worden. Vanaf 1 augustus is in het hele land een mondkapje verplicht vanaf 3 jaar Sommige 

Gambianen geloven niet dat het virus bestaat, zij houden geen afstand en 

dragen geen mondkapje.  

Door de lockdown zijn ook de markten dicht. Iedereen krijgt een tijd 

toegewezen wanneer ze boodschappen mogen doen. Verder mag je niet 

naar buiten of ergens naar toe. Er is ook een avondklok van 22.00 uur tot 

5.00 uur. 

We hebben 23 kinderen op diverse scholen. Deze scholen zijn in maart 

gesloten maar zijn vanaf oktober weer open voor de kinderen. Zo ook de 

dovenschool in Jiboro, waar Wury, Aminata en Famara op zitten. Die vonden 

het niet fijn dat hun school gesloten was, ze gaan erg graag en leren graag 

nieuwe dingen. Maar zonder school, duren de dagen wel lang. Het is helaas 

niet zo dat in Gambia thuisonderwijs een gewoonte is. En er is ook geen geld 

voor apparatuur om thuis in te zetten. Gelukkig hebben kinderen van de 

dovenschool in Jiboro af en toe wel les gekregen. De leraren gingen bij de 

kinderen langs om de gebarentaal te blijven oefenen. Dit is heel belangrijk 

voor de kinderen. Verder is op die school een actie geweest voor 

mondkapjes en voedsel voor de kinderen. De schooltuin is goed verzorgd en 

kan weer zorgen voor eten voor de kinderen die nu weer naar school komen.  

Foto: Malang op school. 

 

Acties: 

Er waren dit half jaar geen markten etc. om goederen voor Gambia te verkopen en flyers te delen. Toch zijn er leuke 

acties geweest. En niet te vergeten de giften, waarvan ik er één noem. Ger van Weageningh, oud voorzitster van de 

Vastenactie in Middelburg bij gelegenheid van haar Koninklijke onderscheiding.   

 

Lucy’s Theetuin in Gapinge is iedere jaar actief voor de kinderen.  Zij verkoopt in haar tuin, die aan een mooie 

fietsroute ligt, thee, koffie, allerlei lekkernijen en meer, o.a. Gambiaanse producten. Een deel van haar opbrengst is 

voor de kinderen. 

 

Van de Hervormde gemeente Yerseke hebben we bericht dat zij de bijdrage aan hun drie kinderen Amadou, 

Mariama Camara en Mamu voortzetten.  

 



De PKN in Serooskerke heeft de gewoonte ieder jaar in november een 

zendingsmarkt en zendingsdienst te organiseren. De markt ging niet door, de 

kerkdienst uiteraard wel. We hebben in het kerkblad mogen vertellen over de 

kinderen en Lenny en Ducie mochten tijdens de dienst een presentatie over 

het project houden. Dat heeft geresulteerd in een heel mooie opbrengst 

waardoor ook de drie kinderen weer voor langere tijd geholpen kunnen 

worden.  

 

Ook is er dit najaar weer een groot aantal dozen met kleding, maar ook 

lekkere (ontsmettende) zeep, luiers, tuinzaden, voetballen voor scholen en 

clubs naar Gambia gegaan. En niet te vergeten een fietsje en een rolstoel en 

gereedschap.  Ook gereedschap van een man die het echt lang geleden 

gebruikte en nu werkt Wury er mee.  Foto rechts Wury met gereedschap. 

 

 

An, Lenny, Ducie en alle anderen bedankt voor jullie inspanningen 

om de dozen te vullen. En nu staan er weer dozen gereed voor 

transport, weer kleding maar ook poppen voor kinderen en 

scholen. An heeft deze poppen opgehaald in heel West-Brabant en 

vervolgens mooi gemaakt en aangekleed.   

We bedanken allen hartelijk voor de inzet en bijdragen aan de 

verschillende acties. 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. 

 

Auto: 

Maar het goede nieuws is niet op. Bestuurslid Jaco Jan wilde 

met zijn privéauto aan de challenge Antwerpen-Banjul 

deelnemen en de auto schenken aan Laliya Care. Dat ging niet 

door, maar Jaco Jan heeft de auto wel geschonken aan Laliya 

Care!!! En deze maand is de auto per boot aangekomen in 

Banjul. Nu het aantal kinderen groeit en covid 19 rondgaat in 

Gambia, is het voor Ousman en Anna veel veiliger en 

efficiënter om kinderen en scholen per auto te bezoeken. 

Deze auto is uitstekend geschikt voor vervoer van kinderen en 

b.v. ook vervoer van hulpgoederen.  Hartverwarmend Jaco 

Jan, heel erg bedankt.  

 

Bestuur: 

Orestis Katsivelis, 27 jaar en vader van twee jonge kinderen is bestuurslid geworden. Hij werkt als ICT-service 

manager en ziet hoe goed hij en zijn vrouw en kinderen het in Nederland hebben. Hij wil helpen dit ook te realiseren 

voor kwetsbare kinderen elders, in Gambia. Zorg en onderwijs zijn daarbij onontbeerlijk. Welkom Orestis.  

Meer bestuursleden of vrijwilligers zijn welkom. Wilt u zich ook inzetten voor dit mooie doel, we horen u graag. 

We hebben ook onze doelstelling voor 2020-2021 ingevuld. Voor meer informatie zie website. In het kort komt het 

erop neer dat we het aantal kinderen ongeveer gelijk houden, maar de kwaliteit van zorg willen verbeteren. Dus alle 

kinderen die in staat zijn te leren, naar school. En kijken of we aanwezige beperkingen door ingreep of maatregel 

kunnen opheffen of verminderen. Zodat de kinderen een zo goed mogelijk leven hebben.  

https://www.facebook.com/Stichting-Talokoto-Nederland-526844267489280/


 

Bedanken doen we jullie, mensen, scholen, kerken en bedrijven die ons steunen, op wat voor manier dan ook. Door een 

kind te sponsoren, een maandelijkse donatie te doen, een actie te organiseren, tasjes te maken en verkopen, kleding en 

schoeisel in te zamelen of een donatie, zo maar.  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. 

 

Foo Waatie Koteng!!!  

 

Namens het bestuur, Stichting Talokoto Nederland 

 

 

 


