
 

 

Lieve allemaal, 

Zomer 2018, wat je noemt een (lange) hete zomer. We willen jullie via deze nieuwsbrief de 

ontwikkelingen van het laatste half jaar melden rond de zorg voor kinderen met een handicap in 

Gambia. Voor Stichting Talokoto was het een half jaar met mooie momenten, maar ook met minder 

goed nieuws.  

Laat ik met het mindere nieuws beginnen. Rondom het kinderhuis in Madina Talokoto zijn er nog 

steeds onderhandelingen met de plaatselijke autoriteiten. Dat loopt nog niet naar wens, het zal tijd 

nodig hebben om duidelijkheid te krijgen. Gelukkig gaat dit niet ten koste van de zorg voor de 

kinderen.  

Maar mooie ontwikkelingen en gebeurtenissen hebben gelukkig de overhand, zoals een belangrijke 

gebeurtenis in Gambia.  

 

Laliya Care The Gambia: 

De ontwikkelingen rondom het kinderhuis in Talokoto hebben ons 

geleerd dat het goed is om in Gambia een rechtspersoon te hebben. 

Zodat we los van de lokale autoriteiten als stichting rechtshandelingen 

kunnen doen en zelfstandig kunnen werken. We hebben hiervoor in 

Gambia de Foundation Laliya Care The Gambia opgericht, speciaal voor 

de zorg in de thuissituatie van kinderen met beperkingen. Het bestuur 

bestaat uit Harm, Jan, Lenny, Jaco-Jan, Carla en Ousman. 

 

Ook is er mooi nieuws over onze manager Ousman Hakilima Bah. Hij 

zet zich niet alleen in voor kinderen met beperkingen, hij gelooft ook in 

een mooie en rechtvaardige ontwikkeling van zijn land Gambia en zet 

zich daarvoor in op vele terreinen. Dit voorjaar is voor hem een stukje 

erkenning gekomen door zijn verkiezing als councillor. Hij is nu Hon. 

Councillor Jiboro Ward, Kombo East District, West Coast Region. Hier op 

de foto met Muhammed.  
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De kinderen: 

De kinderen, daarvoor doen we het. We steunen op 

dit moment 15 kinderen. Ze wonen bij hun ouders of 

verzorgers en hebben allemaal een goed onderdak en 

een goede slaapplaats, enkelen hebben speciale 

bedden. Ook een bed voor Laliya, zij geniet van het 

verstelbare bed dat nu voor haar huis staat. Zo kan ze 

de kinderen uit de straat zien spelen. De kinderen 

krijgen voedsel, waar ook vaak het hele gezin van mee 

eet. Als het nodig is krijgen ze medicijnen en bij 

plotselinge ziekte regelt manager Ousman contact met 

arts of ziekenhuis. Ze worden dan onderzocht en 

krijgen de goede hulp en medicijnen. En wat heel mooi is, de meeste kinderen gaan naar school. Hierdoor 

worden ze uit een soort van isolement gehaald, komen in een andere omgeving en leren. Prachtig om te zien 

en horen welke vorderingen deze kinderen maken. Goed contact is er met Mirjam Abbes van de School voor 

kinderen met beperkingen in Jiboro, waar Aminata en Wury op school zitten. Mirjam houdt ons via berichtjes 

en foto’s prima op de hoogte van de vorderingen van Wury en Aminata. 

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. Van de kinderen registreert 

hij voor groei en gezondheid van belang zijnde gegevens. 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. Tijdens hun bezoek aan Gambia hebben 

Lenny, Jaco-Jan en Alex gezien dat er mooie resultaten zijn geboekt, maar dat er nog heel veel te doen 

is.  

 

Bijdragen en acties: 
Ook in deze nieuwsbrief geven we weer een overzicht van belangrijke acties, ontvangen giften enz. 

voor de kinderen.  

 

Lucretia’s Theetuin in Gapinge steunt ons dit 

jaar opnieuw, door verkoop van Gambiaanse 

sieraden, djembés en natuurlijk ook koffie met 

iets lekkers. 

 

Een actie met een collectebus bij restaurant De 

Bourgondiër in Bergen op Zoom heeft een leuk 

bedrag opgebracht. 

 

 

Het kraampje van STN kun je op veel plaatsen in Zeeland en West-Brabant aantreffen. Ze was dit voorjaar o.a. 

bij de A.H. in Halsteren voor de verkoop van vastenavendtasjes, met Koningsdag in Tholen, op de zomermarkt 

in Ter Reede (Vlissingen) en de Goede doelenmarkt tijdens de Serooskerksedag in Serooskerke. Ook staat de 



kraam een aantal malen op de snuffelmarkt in Middelburg. Kom eens langs voor informatie of om een leuk 

cadeautje te kopen. 

Van de Hervormde gemeente Yerseke werd een mooi bedrag ontvangen. Met dit bedrag 

steunen we Mamu, een doofstom meisje. Zij maakt deel uit van een gezin, een moeder 

met vier kinderen. Drie van de vier kinderen zijn doofstom, moeder ook. Mamu gaat nu 

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

daar o.a. gebarentaal. Wij zoeken mogelijkheden om dit gezin verder te helpen, zodat 

meer kinderen naar school kunnen en ook moeder gebarentaal kan leren. Wilt u ons 

daarbij helpen?  

 

 

Tijdens het bezoek van 

genoemde bestuursleden 

aan Gambia, werd duidelijk 

dat bij een aantal gezinnen 

de nood hoog is. Om deze 

nood op te vangen hebben 

we dit voorjaar via een 

aantal dozen met goederen 

naar Gambia gestuurd. Het 

was o.a. voor hulp aan het gezin van Basirou, waarvan de vader kort geleden is 

overleden en er nu geen inkomen is. Op de foto het huis van Basirou, waar hij 

op de grond slaapt (bed van klei). 

 

Antwerpen – Banjul challenge: 

Ieder jaar wordt door Cor de Bresser de Antwerpen-Banjul challenge georganiseerd. D.w.z. met een auto via 

Spanje, Marokko en vervolgens door de Sahara naar Gambia rijden. Daar wordt de auto verkocht en de 

opbrengst van deze auto gaat naar een project. In oktober gaan 

voor ons rijden: Team van onder de boom(Talokoto), Jolanda 

Moens en Jeanet Buijs. Zij gaan met een stoere auto naar 

Gambia. Jolanda en Jeanet: succes en bedankt.  

Container:  

De container is in april aangekomen in Gambia. 

Het is dan nog een heel karwei om die ook in bezit 

en op de goede plaats te krijgen. Aan allerlei 

formaliteiten voldoen en nota’s betalen bij 

havenautoriteiten en douane en dan de container 

brengen naar het terrein van de RK in Brikama. 

Alex, Lenny en Jaco Jan waren rond en tijdens de 



aankomst van de container aanwezig in Gambia. Alex heeft 

zich sterk gemaakt voor de sponsoring van de container en 

de nodige documenten en betalingen geregeld in de haven 

van Banjul. Lenny en Jaco Jan hebben zich er met Ousman 

Bah bijzonder voor ingespannen dat alles op z’n plaats is 

gekomen. Dat betekende alles uit de container en weer 

inladen in een kleinere vrachtwagen. Dan brengen naar de 

plaatsen van bestemming, dus bij de kinderen, adressen 

van de kerk en anderen. De School voor kinderen met 

beperkingen in Jiboro konden we blij maken met 

schoolmeubilair. Met dank aan “Auris De Kring” in Goes voor het meubilair, GGZ WNB voor twee mooie 

ziekenhuisbedden en vele anderen. We noemen hier nog een keertje de sponsoren, CBOX Containers voor 

sponsoring van de container en OOSinternational en Globalistics voor het vervoer. Heel erg bedankt namens de 

kinderen in Gambia! 

Privacy: 

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengen wij het volgende onder uw 

aandacht: Wilt u vanaf heden geen mailingen en dus ook deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Gelieve dan 

deze mail te beantwoorden met de mededeling: “AUB uitschrijven “.  (graag met vermelding van mailadres 

waarop u deze mail hebt ontvangen. Als u niet reageert, dan blijft u via deze nieuwsbrief op de hoogte van de 

gebeurtenissen bij Stichting Talokoto Nederland. 

Toekomst: 
Het belangrijkste item is voor ons de zorg voor de kinderen. Kinderen die als sponsorkind zijn aangemeld, 

maar ook zorg voor nieuwe kinderen. Dat ze kunnen opgroeien tot mensen die zichzelf zoveel als mogelijk 

kunnen “redden”, in deze wereld een kans hebben. 

We hebben contacten met o.a. leiding en leden van de RK Kerk in Brikama. We willen met hen samenwerken, 

zowel wat betreft de zorg voor kinderen als het opzetten en of ondersteunen van een skillcentrum, waar de 

oudere kinderen vaardigheden als kleding maken en timmeren kunnen leren. We kijken ook rond naar andere 

mogelijkheden om b.v. te participeren in skill centra. We zoeken ook ondersteuning voor Ousman Bah bij zijn 

werk als manager. Het betreft dan de zorg voor de kinderen en controle van de financiën van Laliya Care in 

Gambia.  

Op de onze website www.talokoto.nl en facebookpoagina https://www.facebook.com/Stichting-Talokoto-Nederland-

526844267489280/ kunt u steeds de laatste ontwikkelingen volgen. Er zijn ook leuke berichten, foto’s en filmpjes over 

de kinderen en hun ontwikkelingen. Maak ook anderen enthousiast en vraag ons te steunen. 

Jullie lezen het, weer veel goede berichten. Met het ontvangen geld, kunnen we veel mooie dingen doen. Het 

is misschien een druppel op een gloeiende plaat, voor het betreffende kind is het een wereld van verschil. We 

danken jullie, ook namens de kinderen, voor jullie bijdrage, in welke vorm dan ook. 

Namens het bestuur van Stichting Talokoto Nederland. 

Foo Waatie Koteng!!!   
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