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Container 

 

Begin 2019 arriveerde er weer een container met hulpgoederen in Gambia. Ex bestuurslid Alex 

Joosse heeft in Gambia het legen van de container gecoördineerd, en er zo voor gezorgd dat alle 

spulletjes op de juiste plek terecht kwamen. 

 

Aanpassing sponsorbedragen. 

Na de sluiting van de compound bleken we over te houden aan de sponsorbedragen. Daarom 

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. 

 

School: 

Amadou Jallow kon dit jaar starten op de school in Jiboro van Mirjam Abbes. 

Famara is gestart op een dovenschool. 

 

Bankrekening. 

We hebben op naam van Stichting Laliya Care the Gambia een betaalrekening kunnen openen in 

Gambia. Dit maakt de financiële rompslomp een stuk eenvoudiger. 

 

Ontwikkeling Gambia. 

Er is een nieuwe president in Gambia en het lijkt dat hiermee  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. 

 

Financiën  

Ook dit jaar werd van de Hervormde gemeente Yerseke een mooi bedrag ontvangen. We zullen dit zo 

snel mogelijk inzetten voor de sponsoring van 1 of meer kinderen.  



Lucretia’s Theetuin in Gapinge steunde ons dit jaar opnieuw, door verkoop van Gambiaanse 

sieraden, djembés en natuurlijk ook koffie met iets lekkers.  

Het kraampje van STN heeft ook dit jaar op veel plaatsen gestaan. Ook dit leverde een mooi bedrag 

op voor Gambia.  

Groei 

Omdat we over voldoende financiële middelen beschikken hebben we besloten om 5 extra kinderen 

in ons programma op te nemen. Deze zullen, zodra ze zijn geselecteerd uit de algemene middelen 

gesponsord worden. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Bestuur Stichting Talokoto Nederland.  

Middelburg, 28 sept 2019. 


