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Gang van zaken rondom sluiting compound 2017 

 Na het sluiten van de compound afgelopen jaar zijn we tot op heden nog steeds niet terug op onze 

oude stek. Er zijn al heel wat brieven gestuurd naar de VDC en naar de gemeenteraad van Talokoto, 

maar tot op heden heeft dit nog niets opgeleverd. Ook de contacten tussen de Nederlandse leden 

van STG en de Gambiaanse leden van STG zijn gestopt. De Nederlandse leden van STG zijn om deze 

reden opgehouden met hun werkzaamheden voor STG. Omdat we hierdoor geen rechtspersoon in 

Gambia meer hadden, is er besloten tot het oprichten van een Nieuwe stichting in Gambia: “Stichting 

Laliya Care the Gambia” 

Groei  

 Het afgelopen jaar hebben we 6 nieuwe sponsoren welkom mogen heten. Voor Ousman (onze 

manager) betekende dit dat hij ook 6 kinderen aan zijn bezoekrondes mocht toevoegen. 

Ondertussen zorgen we dan ook voor onderdak, voeding en scholing van 15 Gambiaanse kinderen 

met een beperking. 

Contacten met lokale scholen 

 We hebben in 2018 nog beter contact gekregen met Mirjam Abbes van de School voor kinderen met 

beperkingen in Jiboro. Aminata en Wury zitten hier op school. We hopen in de toekomst nog meer 

kinderen op deze mooie school te kunnen plaatsen. 

 Mamu gaat nu naar de Gadhoh Nursery/Lower Basic school for the deaf, in Brikama Jamisa. Zij leert 

daar o.a. gebarentaal.  

Extra ondersteuning 

 Alle door ons gesponsorde gezinnen mochten dit jaar een of meerdere dozen met goederen in 

ontvangst nemen. Met name An en Jan, Lenny en Ducie hebben zich hiervoor ingezet. 

 In februari hebben we opnieuw een container gevuld met allerlei hulpgoederen. Met name veel 

schoolmaterialen zoals tafels en stoelen, kleding, schoenen enz. enz. waren verzameld en zijn 

opgestuurd naar Gambia. De container is in april aangekomen in Gambia en begin mei hebben Lenny 

en Jaco Jan met een heleboel hulp de container uitgepakt en gezorgd dat de juiste goederen op de 

juiste plaats terecht zijn gekomen. 

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. 

 Twee kinderen uit het gezin van Mamu zullen per 1 januari 2019 gesteund worden dankzij een 

bijdrage van de Caritas van de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom. Deze kinderen zullen als alles 

goed gaat met Mamu naar de Gadhoh Nursery/Lower Basic school for the deaf gaan. 

 Bijzonder in dit gezin is dat naast deze 2 kinderen er nog een aantal broertjes en zusjes doof zijn, 

evenals de moeder. We hopen ook voor deze kinderen in 2019 iets te kunnen betekenen. 

 De opbrengst van de zendingsmarkt in Serooskerke wordt besteed aan de zorg voor drie kinderen.  

 Voor overige financiële informatie verwijzen we u naar het financieel jaaroverzicht en de Balans 

2018 op de website. 



Manager 

 Manager Ousman Bah bezoekt de kinderen minstens éénmaal per maand. Zorgt dan voor extra rijst, 

eventueel kleding en let op de levensomstandigheden van kind en gezin. Ook bezoekt hij de scholen 

en legt de resultaten vast. Deze gegevens worden uitgewisseld met ons als bestuur en met Ducie 

Hanemaaijer die de gegevens van de kinderen deelt met de sponsoren. 

 Manager Ousman Bah bezoekt met deze kinderen indien nodig ook artsen om vast te stellen wat 

voor het kind de geschikte behandeling is. Hij koopt eventueel ook de nodige medicijnen. gedeeld 

met sponsoren 

Privacy 

 In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we in 2018 ook een 

privacy verklaring op de website gepubliceerd, en alle ons bekende adressen gemeld dat we dit 

hebben gedaan. Ook heeft iedereen de mogelijkheid gekregen om bezwaar te maken tegen het 

gebruik van zijn of haar adresgegevens.  

 Deze privacyverklaring kunt u ook op de website vinden. 

Bestuur 

 Er hebben in 2018 weinig bestuurlijke wisselingen plaats gevonden. Alleen Alex Joosse heeft zijn 

functie als bestuurslid neergelegd. 

 We zijn nog steeds hard op zoek naar meer bestuurders, met name een secretaris zou zeer welkom 

zijn. 

MOU 

 Er is in 2018 ook een MOU opgesteld tussen de Brikama Area Council (BAC) and Laliya Care/STN. Dit 

is met name gebeurd doordat Ousman in deze raad is verkozen tot councillor en zo een waardevol 

contact vormt met STN. 

Sponsorbedrag 

 Er heft dit jaar een aanpassing plaats gevonden van het sponsorbedrag. Dit is naar aanleiding van 

ervaringen van de afgelopen jaren waaruit bleek dat 25 euro per maand voldoende is. Ook hebben 

we besloten dat waar er meerdere kinderen binnen één gezin worden gesponsord het 

sponsorbedrag voor het tweede kind en volgende kinderen 15 euro per maand zal zijn. 

Dank je wel: 

 Graag willen we alle vrijwilligers en sponsors, ook namens de Stichting Laliya 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 2019 is het consolideren van de huidige situatie en het aantrekken van 

een tweede medewerker in Gambia die naast de manager de kinderen kan bezoeken en helpen. 

Daarnaast blijven we zoeken naar nieuwe sponsoren om nog meer kinderen een kans op een mooie 

toekomst te bieden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Stichting Talokoto Nederland.  

Middelburg, 28 sept 2019. 


