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Beste vrienden, sponsoren, donateurs en belangstellenden, 

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting Talokoto Nederland (STN). Wij willen u graag op de 

hoogte houden van het gebeurde in 2015 en wat de plannen zijn voor 2016 / 2017. 

Het jaarverslag van 2015 heeft grote overeenkomst met het verslag van 2014. We wilden in 2014 de 

start van de afbouw van het kinderhuis realiseren. Dat is dat jaar niet gelukt, redenen hiervoor waren 

onvoldoende financiën en geen goede mogelijkheden om sturing en controle op de bouw van het 

kinderhuis te organiseren. We kunnen melden: in 2015 is het wel gelukt, hieronder meer hierover. 

2015 werd voor Stichting Talokoto Nederland een heel mooi jaar. 

Contacten Nederland-Gambia: 

Er zijn in 2015 door bestuursleden, vrijwilligers en anderen die het project Talokoto een warm hart 

toedragen, diverse bezoeken aan Talokoto gebracht. Er is daarbij veel overleg geweest, op allerlei 

niveaus. Uiteraard met Ousman Hakilima Bah, de (beoogd) manager van project Talokoto. Het ging 

over de bouw van het tehuis, de inrichting, welke kinderen kunnen we opnemen, hoe zoeken we 

samenwerking en met wie. Ook was er overleg met de leden van de VDC (gemeenteraad) en leden 

van Stichting Talokoto Gambia (STG). Hier kwamen dezelfde onderwerpen aan de orde, maar ook wie 

wordt manager, wie gaan er werken op het project. Ook werd overlegd met de nieuw aangestelde 

Alkalo, Olly Colley. Zij is haar vorig jaar overleden vader opgevolgd. Zij was wil zaken op een 

voortvarende manier aanpakken. Onderwerpen van gesprek met haar waren vooral hoe de lokale 

bevolking in de breedste zin van het woord geholpen kan worden. Denk dan aan hulp aan de 

allerarmsten, ontwikkeling van de school, aanstelling van leerkrachten en welke kansen heeft het 

dorp om economische activiteiten te ontwikkelen. In al die contacten komt naar voren dat hulp op 

velerlei gebeid meer dan welkom en noodzakelijk is. Natuurlijk is er ter plaatse ook overleg geweest 

met de mensen van Stichting Bouwen. Over tekeningen, bouwmaterialen, arbeidskrachten en nog 

veel meer. En er zijn contacten gelegd en onderhouden met verschillende ministeries; de gouverneur 

van de regio waar Talokoto onder valt en met verschillende zorgverleners in Gambia.  

Samenwerking: 

Om het project tot een succes te maken, is samenwerking met anderen noodzakelijk. We hebben ze 

hiervoor genoemd. Met het Ministerie van gezondheid in Gambia is een Memorandum of 

Understanding is opgesteld. We willen dit ook realiseren met andere ministeries. We hebben ook 

contacten met diverse Nederlandse stichtingen die in Gambia betrokken zijn bij gezondheidszorg, bij 

hulp aan mensen met beperkingen en bij onderwijs. Ook blijft er contact met zr Cecilia uit Brikama, 

voor het lokaliseren van kinderen met beperkingen die in het tehuis een plaats kunnen krijgen. In de 

samenwerking met anderen zoeken we ook naar mogelijkheden om de toekomstige cliëntjes 

passend onderwijs te laten volgen in Talokoto of naaste omgeving. Hiervoor is contact met Care 

Foundation The Gambia. Zij bouwen in Jiboro een school voor kinderen met beperkingen. Dit is op 

een twee kilometer afstand van Talokoto. 

Bestuur: 



Na de wisselingen in het bestuur in 2014, zijn er in 2015 geen veranderingen geweest. Het is voor het 

bestuur wel een druk jaar geweest, vooral i.v.m. begroting, planning en start van de afbouw van het 

kinderhuis (fase 1). Hierbij komt dat het bestuur met drie personen klein van omvang is. Uitbreiding 

is dringend gewenst. In het bestuur van STG zijn een aantal Gambiaanse leden vervangen. Vanuit 

Nederland blijven Harm en Huug deel uitmaken van het bestuur van STG.  

Bouw project en planning: 

Met de bouw van het kinderhuis zijn in 2015 echt belangrijke vorderingen gemaakt. Allereerst is 

stormschade aan de muur van de compound hersteld, zodat het terrein afsluitbaar blijft. Ook is de 

centrale ontmoetingsruimte afgebouwd. Vervolgens is een start gemaakt met de afbouw van de 

ouderenwoningen als kinderhuis (fase 1). Dit bracht de nodige aanpassingen van plan en tekeningen 

met zich mee. In het kinderhuis kunnen 32 kinderen een plaats krijgen. Er is wasgelegenheid, 

toiletten, kantoor / slaapruimte en sanitaire ruimte voor personeel en opslagruimte. Naast het huis is 

een grote septictank gemaakt met de nodige aansluitingen. Dit alles is opgenomen in een 

overeenkomst met onderliggende tekeningen en begroting van Stichting Bouwen Gambia. Onze 

wens was eind 2014 of begin 2015 te starten met de afbouw. Dat lukte niet zoals hiervoor al gemeld. 

Vervolgens is de keus gemaakt aan het eind van het regenseizoen, dus september 2015 te starten. 

Dit is ook gedaan, onder aansturing en toezicht van Stichting Bouwen, Paula, Maarten en hun 

voorman Musa. Van STN werd Ousman Bah aangesteld als algemeen projectleider. De uitvoering is 

gedaan door lokale medewerkers en medewerksters. De laatsten zorgden iedere dag voor een goede 

maaltijd voor de medewerkers. 

Tijdens de bouw is er hulp geweest van vele voetballers. Allereerst bij het plaatsen en bevestigen van 

de dakplaten op het huis. Bij gebrek aan een bouwkraan, hier inzet van sterke mannen. Ook hebben 

de voetballers geholpen bij het verven van de muren. En dat allemaal op vrijwillige basis.  

Acties en sponsoren: 

In 2014 kwamen we in contact met de Stichting Colour the World uit Wemeldinge. Zij kiezen iedere 

twee jaar een “goed doel”, waarvoor zij acties organiseren en geld inzamelen. Zij kozen in 2014 voor 

Stichting Talokoto, met als doel te zorgen voor schoon drinkwater. Eind 2015 hadden zij de 

benodigde financiën voor de aanleg van de bore-hole met waterpomp en zonnepanelen binnen Er 

bleef zelfs geld beschikbaar voor extra zonnepanelen, voor de energie voorziening. Hierdoor is er op 

de compound verlichting en in de toekomst mogelijk voldoende energie voor kleine elektrische 

apparaten. Fantastisch, voldoende schoon drinkwater en elektra. Ook de plaatselijke bevolking kan 

profiteren van schone drinkwater. 

Onderdelen van de energie voorziening zijn vervoerd per container. Dankzij sponsoring hebben we 

een 20 voet container in eigendom kunnen krijgen en laten overbrengen naar Gambia. Deze 

container is naast de waterput geplaatst en dient als onderkomen voor de aansluitingen en batterijen 

Ook wordt de container gebruikt voor opslag, is “termiet proof”. Het was in 2016, maar we willen het 

hier toch melden. Om hun project af te sluiten zijn mensen van Color the World begin 2016 een week 

naar Gambia gegaan. Ze hebben daar in samenwerking met o.a. bestuursleden, medewerkers van 

Flevotrading (leverancier van de waterinstallatie) en lokale mensen, gezorgd dat alles ook “werkte”. 

Installatie van extra zonnepanelen, batterijen, waterleiding, douche aansluitingen enz. Verder 

hadden ze tijd over en hebben ze kleding gesorteerd, muren geverfd en pannenkoeken gebakken. 

Het was een fantastische week. Color the World, heel veel dank!!. 

Ook in 2015 heeft An Duine weer op vele markten in Zeeland en Brabant gestaan. Ze heeft 

gebruiksartikelen van o.a. traditionele Gambiaanse en Zeeuwse stoffen gemaakt en verkoopt die, in 



combinatie met voorwerpen uit Gambia, zoals tasjes, djembé ‘s, armbanden enz. Op enkele plaatsen 

is er ook een verloting geweest, prijzen werden beschikbaar gesteld door de plaatselijke winkeliers.  

In 2015 zijn er bijdragen geweest van scholen, kerken, particulieren. We noemen de Caritas van de 

Lieve Vrouwe Parochie in Bergen op Zoom, de Willebrordusschool in Zoutelande, Kameleonscholen 

in Bergen op Zoom en Roosendaal, de Wegwijzer in Serooskerke, te veel om allemaal te noemen. 

Ook bijdragen van de leden van de Club van 100 of wel de “Vrienden van Talokoto”. Dankzij al deze 

bijdragen is het mogelijk het project voort te zetten en verder te bouwen, in te richten en straks ook 

echt de meest hulpbehoevenden te verzorgen. Alle vrijwilligers, gulle gevers en sponsoren, heel veel 

dank. We blijven graag op jullie rekenen! 

Madina Talokoto: 

Evenals we vorig jaar schreven, zijn we van mening dat het belangrijk is dat Madina Talokoto een 

leefbaar dorp blijft. Dit is in het belang van het project en de cliëntjes die hier gaan verblijven en 

opgroeien. De inwoners zijn vrolijk en sociaal, maar overwegend zeer arm. Ze hebben nauwelijks geld 

voor levensonderhoud. Om deze reden worden enkele zaken in het dorp vanuit STN ondersteund: 

1: Plaatselijke school: 

De kinderen van het project gaan, als hun beperkingen dit toelaten, onderwijs volgen. Dat kan zijn op 

de plaatselijke nursery school maar ook op de school voor kinderen met beperkingen in Jiboro. Om 

het niveau van het plaatselijk onderwijs op een beter peil te brengen, wordt de school gesteund met 

deskundigheid en schoolmateriaal. Ook dit draagt bij aan de ontwikkeling van het dorp. 

2: Vrouwentuin: 

Op diverse momenten is er in Talokoto gebrek aan voedsel. Dit laatste is opvallend gezien de 

beschikbare ruimte aan grond en het warme klimaat. Door hulp bij afrastering van een grote 

“vrouwentuin”, het opzetten van een contributiesysteem en het lenen van een klein bedrag voor de 

aankoop van gereedschappen, is deze tuin helemaal opgebloeid. Mooi is te zien dat de vrouwen 

hieraan veel plezier beleven en hoe mooi de gewassen er bij staan. Waterputten zijn in het verleden 

aangelegd, en voorzien in de behoefte. Door het floreren van de vrouwentuin, worden de 

omstandigheden in het dorp iets beter en wordt de positie van de vrouwen versterkt.  

3: Sponsoring studenten: 

Door STN of leden van STN zijn of worden enkele mensen uit Talokoto financieel ondersteund bij een 

studie of gestimuleerd een studie te starten. Doel hiervan is de inwoners het belang van kennis te 

laten inzien en ondervinden. Het is ook in het belang van het project, goede mensen een juiste 

opleiding te laten volgen zodat ze later een rol kunnen hebben bij de verzorging van de cliënten. De 

sponsoring is op basis van leningen, veelal terug te verdienen door werkzaamheden voor het project 

of een baan elders. Drie mensen hebben de studie afgerond, twee daarvan kunnen op het project 

gaan werken. Eén inwoonster volgt een studie voor een plaats in het onderwijs, mogelijk op de 

school in Talokoto. 

4: Vernielde en beschadigde woningen: 

Dit project is afgerond, 3 woningen van de aller armste zijn herbouwd. We hebben bouwmateriaal 

(zand, cement en betonijzer) beschikbaar gesteld voor de betonnen fundering, de vloer en de 

onderste lagen bouwstenen. Door de dorpelingen zijn de woningen op traditionele manier 

afgebouwd, dus met opbouw van kleiblokken. De woningen dienen als voorbeeld voor meer 



duurzaam bouwen. We zien dat niet allen dit voorbeeld volgen. Vaak zijn de kosten doorslaggevend. 

Cement en zand zijn duurder dan gedroogde kleiblokken.  

5: Goederen en sportmateriaal: 

Om de leefomstandigheden van de inwoners van Talokoto te verbeteren, zenden we met regelmaat 

goederen naar Talokoto. Het betreft (kinder)kleding, schoenen, boeken, schoolmateriaal, tuinzaden 

enz. Ook zijn veel gebruikte voetbaltenue ’s, trainingspakken, voetbalschoenen en ballen naar 

Talokoto gegaan. Deze voetbaluitrustingen zijn afkomstig van vele clubs in Zeeland, Brabant en 

België. Ook in Gambia is voetbal een belangrijke sport en goed voor de ontwikkeling van de mensen.  

Overig: 

De eerste contacten m.b.t. het onderdak bieden aan kinderen zijn gelegd. We starten met een klein 

aantal kinderen, stemmen met dit aantal procedures en werkwijzen op elkaar af en zullen dan het 

aantal kinderen geleidelijk uitbreiden. Op deze wijze van werken wordt het aantal medewerkers 

afgestemd. 

Betreffende de verdere ontwikkeling van het project, is het plan om links en recht van de 

toegangspoort verder te bouwen aan het kinderhuis en aan ruimte voor gezamenlijk educatief 

gebruik met inwoners van Talokoto. Ook worden de eerste contacten gemaakt om kinderen te 

plaatsen. 

Dank je wel: 

Graag willen we alle vrijwilligers en sponsors, ook namens de Stichting Talokoto Gambia, bedanken 

voor uw hulp en bijdrage. Wij stellen het zeer op prijs als u ons de komende jaren blijft steunen, op 

welke wijze dan ook. Steun kan ook zijn in de vorm van vrijwilliger of bestuurslid. Ook zijn ideeën 

m.b.t. acties of sponsoring zeer welkom. 

Ons belangrijkste doel voor 2016 is het kinderhuis in te richten en kinderen met beperkingen en 

weeskinderen onderdak en verzorging te bieden. Kijk hiervoor ook op onze (binnenkort) vernieuwde 

website, www.talokoto.nl. Het belooft opnieuw een mooi jaar te worden. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Stichting Talokoto Nederland. 

Middelburg, 23 juni 2016. 

 

http://www.talokoto.nl/

