
 

Lieve allemaal, 

 

Wat gaat de tijd snel, nauwelijks bij te houden. Heeft U dat ook, het idee dat de wereld in 

de hoogste versnelling staat. Gelukkig is er deze winter weer meer bewegingsvrijheid dan 

de voorgaande twee jaar, corona is op afstand. Een punt van zorg is het milieu, ook in 

Gambia. Afgelopen zomer weer zware stormen met extreem veel neerslag in korte tijd. Het 

huis van Ousman werd totaal vernield en door de grote hoeveelheid regen is inventaris, 

kleding en voedsel onbruikbaar geworden. Er is in Gambia ook nog steeds een gebrek aan 

voedsel en het voedsel dat er is, is duurder geworden. We zijn blij dat we daarin ook hulp 

kunnen bieden. We willen jullie kort voor de kerst en jaarwisseling iets vertellen over 

Laliya Care, Ousman en Anna, STN, vrijwilligers, de kinderen en bestuursleden. 

Bestuur en vrijwilligers: 

Laten we met het bestuur beginnen. Er stappen 4 bestuursleden op, dat zijn Harm, Carla, 

Myrthe en Orestis. Dat is veel tegelijk en dat is erg jammer voor de continuïteit in het 

bestuur. Harm en Carla zijn al lang verbonden aan STN, als bestuurslid, vrijwilliger of in 

het geval van Harm ook als bestuurslid van de Gambiaanse stichting Foundation Talokoto 

The Gambia. Bij hun vertrek is er ook een verlies aan historische besef van de stichting, 

hier in Nederland maar ook in Gambia. Bij Myrthe en Orestis is het besturen van kortere 

duur geweest. We bedanken alle vier bestuursleden voor hun inzet voor de stichting en 

vooral voor hun inzet voor de kinderen in Gambia.  

Gelukkig zijn twee plaatsen ook weer ingevuld, we kunnen 

als nieuwe bestuursleden verwelkomen Marian van den 

Berg en Erik Adriaanse. We hebben Marian leren kennen 

omdat zij regelmatig naar Gambia gaat en belangstelling 

toonde voor ons project in Gambia. Zij verblijft regelmatig 

langere tijd in Gambia en probeert waar mogelijk mensen te 

helpen. Zo ook Ousman en Laliya Care The Gambia, en nu 

dus vanuit een bestuursfunctie. Foto: Marian op weg in 

Gambia. 

Erik is een “oude” bekende, hij is eerder penningmeester 

van STN geweest en komt nu in die rol terug. Daarnaast 

gaat Erik de website onderhouden. Jan stopt als 

penningmeester en wordt weer voorzitter. 
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Niet in het bestuur, maar wel heel belangrijk voor de stichting en de kinderen zijn Ducie 

en Peter. Ducie heeft de zorg voor de communicatie naar de sponsoren / sponsorouders. 

Zij verzorgt 2 maal per jaar een verslag. Hierin geeft ze informatie over het wel en wee 

van de sponsorkinderen. Zij is hiervoor in grote mate afhankelijk van Ousman en Anna. De 

benodigde gegevens en foto’s vanuit Gambia zijn niet altijd wat we graag willen, we hopen 

met de inzet van Marian hierin verbetering te kunnen brengen. Peter zorgt voor Facebook 

en Instagram en verleent hand en spandiensten bij de bewerking van foto’s. 

Niet onbelangrijk om te noemen zijn ook An en Lenny. An heeft dit jaar weer enkele 

malen op markten gestaan met een Talokoto kraampje voor verkoop t.b.v. STN. Ook 

stuurt ze tweemaal per jaar kinderkleding naar alle gezinnen. Lenny verzorgt ook 

tweemaal per jaar het verzenden van dozen met kleding, sportmateriaal, 

verzorgingsmateriaal en nog veel meer. Er gaan ook enkele dozen kleding naar moeders 

en oma’s voor de verkoop. Dat geeft die gezinnen inkomsten. 

Meer bestuursleden en of vrijwilligers zijn van harte welkom!! Mensen die zich 

willen inzetten voor een in Gambia vergeten groep mensen. Terwijl een kleine inspanning 

voor deze kinderen een groot verschil in hun leven kan maken. 

De kinderen: 

De nieuwe rolstoel van Banna wordt goed gebruikt. Banna is wel erg ziek geweest van malaria. 

Ze was heel veel afgevallen. Met de nodige medicijnen is ze nu weer beter en gebruikt de rolstoel 

weer. Foto: Banna op bed. 

Op de kerstgroet ziet u Laliya, ze kan alleen maar 

liggen. Haar oma zorgt goed voor haar en ze ziet er 

stralend uit. Met fysiotherapie zal Laliya zich beter 

voelen en iets meer kunnen bewegen.  

Een eerdere gehoortest leerde dat Aminata nooit 

zal kunnen horen. Er zijn nu nieuwe tests 

beschikbaar gekomen, er wordt een afspraak 

gemaakt om opnieuw te testen, dit wordt begin 

2023 gedaan. Los van de testen is het goed dat ze 

op de dovenschool in Jiboro zit waar ze gebarentaal leert.  

Voor Wury zoeken we samen met Mirjam en Martin Abbes van Care Foundation The 

Gambia en Stichting Small Steps 2 Success naar een overstap van school naar baan. Dit jaar 

betalen we zijn schoolgeld en naar een sponsor voor de baan wordt gezocht. Het 

doel is dat Wury grotendeels zelfstandig groenten teelt en dit met begeleiding 

verkoopt op de markt. Via de sponsor krijgt hij bij de start een klein salaris, hierna 

is het de bedoeling dat hij van lieverlee eigen 

inkomsten heeft vanuit zijn tuin. 

Toen Marian met Ousman bij Malang kwam, zat hij op een matje. 

Hij wil graag dat zijn voetjes nogmaals worden onderzocht. De 

operatie heeft nog niet het gewenste resultaat. Malang zie foto.  



Bakery moet eigenlijk naar school maar vervoer is een probleem. Hij 

kan niet alleen, hij zou gebracht of gehaald moeten worden. We 

zoeken naar een oplossing. 

Voor veel van de kinderen is of wordt het schoolgeld betaald, zodat ze 

weer een jaar naar school kunnen. Foto hiernaast de schoollunch, 

die krijgen de kinderen iedere schooldag op school. 

Herbouw huizen: 

Na de zware storm van zomer 2021 zijn we gestart 

met de herbouw en herstel van 9 huisjes. In de 

nieuwsbrief van afgelopen winter hebben we gemeld 

dat 7 huisjes gereed zijn en dat de huisjes van Wury 

Bah en Abdoukari Touray aan de beurt zijn voor 

herstel. Het huisje van Abdoukari is nu klaar, maar het 

huis van Wury helaas niet. Voordat het herstel was 

begonnen, werd het huis door een nieuwe, zeer zware storm totaal vernield. Zie foto. Ook 

de inventaris werd grotendeels onbruikbaar door de enorme hoeveelheid water. Het 

bedrag dat in 2021 was gereserveerd voor herstel van zijn woning, kan Ousman nu 

inzetten bij de herbouw. We overleggen wat verder nodig en mogelijk is.         

Ousman is geholpen met noodhulp voor voedsel en tijdelijk onderdak. Via 

Gambia for You is nu voldoende kleding onderweg. Ook is er een mooie 

laptop voor hem, een schenking van Data eXcellence uit Nieuwegein. 

Acties, sponsoring:  

De kraam van STN heeft op verschillende plaatsen gestaan. We willen vanaf deze plaats An en 

Jan hartelijk danken, voor hun inzet bij het opzetten van de kraam en het enthousiast vertellen 

over de sponsorkinderen en het werk in Gambia! Zo is er elke keer een prachtige opbrengst!  

Op 2 juli was dat op de “Stroskerkse” dag in Serooskerke, de Goede doelen markt bij de kerk. 

Hier werden ook de foto’s getoond van de 3 kinderen die door de PKN in Serooskerke worden 

gesteund. Met inzet van o.a. Ducie en An was het een mooie dag met een goede opbrengst. Zie: 

https://www.instagram.com/p/CfgOPQJAEuS/?igshid=MDJmNzVkMjY=   (weergave ctrl /click) 

Twee augustus werd op Walcheren de jaarlijkse Terres des Hommes  

dorpentocht weer gehouden. Hierbij kunnen “goede doelen” een stempelpost 

bemensen en daarbij aandacht geven aan Terres des Hommes maar ook aan 

het eigen goede doel. STN had een stempelpost bij de Grote Kerk in Veere. 

Deze dag was Myrthe van de partij. Het was een prachtige dag, heel veel 

aanloop (fietsers) en weer een mooie opbrengst. En veel dank aan de Grote 

kerk Veere en Bianca Runge voor de gratis standplaats.  

Op 24 september was de kraam aanwezig bij “Bergen op Zicht”, een markt in Bergen op 

Zoom waar veel goede doelen zich presenteren. Weer een leuke dag, maar wel flink wat 

regen. 

Als laatste dit jaar was er op 9 december een standplaats op de kerstmarkt van S&L zorg 

op “Sterrebos” in Roosendaal. Dit was een koude dag, maar met heel veel zonneschijn 

https://www.instagram.com/p/CfgOPQJAEuS/?igshid=MDJmNzVkMjY=


en de warmte van heel veel bezoekers. Mooi 

om dan te staan tussen o.a. heel veel cliënten, 

mensen zoals we die in Gambia willen en 

kunnen helpen. Zie foto. 

Verder had An statiegeld acties bij AH De 

Zeeland, AH Zonneplein en Jumbo 

centrum in Bergen op Zoom. AH’s, Jumbo 

en alle gevers bedankt. 

Goederen naar Gambia: 

Hiervoor is al iets geschreven over goederen naar 

Gambia, aangeleverd door o.a. Lenny en An maar 

met daarachter heel veel 

gulle gevers. Het vervoer 

daarvan wordt verzorgd 

door Gambia for You, 

waarvoor onze dank. De 

kosten van het vervoer zijn 

het afgelopen jaar flink 

gestegen, maar dat is een trend die wereldwijd zichtbaar is. 

Schenken met belastingvoordeel en gebruik GivT app: 

Aan het eind van 2022 nog het volgende: Omdat STN een ANBI 

status heeft zijn de giften geheel of gedeeltelijk fiscaal 

aftrekbaar. Met een periodieke schenking, groot of klein, is uw 

donatie aan STN volledig 

aftrekbaar. Met Uw gift kunnen 

we de kinderen en gezinnen 

ondersteunen! Wilt u weten wat 

de voordelen zijn van een periodieke schenking en hoe u dit 

eenvoudig kunt regelen, ga naar de website van de belastingdienst Voorwaarden voor het 

aftrekken van periodieke giften (belastingdienst.nl) of vraag ons u daarbij te helpen. 

 

Namens bestuur van Stichting Talokoto Nederland, Foo Waatie Koteng!!!  

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_giften/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_giften/

