
 

 

Lieve allemaal, 

 

Na weer een bijzonder half jaar staat de zomervakantie voor de deur. Winter en voorjaar brachten een 3e  corona 

golf, de corona maatregelen werden steeds strenger, met o.a. een avondklok. Het weer wilde dit voorjaar ook niet 

echt meewerken, dus ontmoeten in de tuin was minder aantrekkelijk. Veel 

mensen zijn aan vakantie of in ieder geval aan een paar weken rust toe, 

terwijl anderen graag hun bedrijf weer 100% open stellen. Gelukkig zijn de 

maatregelen op dit moment versoepeld en de vooruitzichten beter. Maar 

door meer besmettingen ook weer onzeker geworden. Ook in Gambia is 

covid, minder ingrijpend dan in Nederland, maar toch met een behoorlijke 

impact op de samenleving.  

Het is mooi jullie weer te kunnen informeren over het wel en wee van STN 

en Laliya Care, de inspanningen van Ousman en Anna, maar vooral ook over 

de kinderen. De huidige omstandigheden leren ons steeds opnieuw dat het 

een voorrecht is om in Nederland te wonen. Het contrast in de 

gezondheidszorg tussen Nederland en een land als Gambia is groot.  

Ons doel blijft de kinderen in Gambia te leren omgaan met hun 

beperkingen en ze te helpen hun mogelijkheden uit te breiden en te 

benutten. Daarbij is gezondheidszorg van groot belang. Foto Laliya. 

 

De kinderen: 

Ontwikkeling kinderen: 

Ousman en Anna bezoeken in Gambia de kinderen en de gezinnen. Ze 

bezoeken de scholen en volgen de ontwikkelingen en vorderingen van de 

kinderen op de scholen. Ook hebben ze contact met artsen en zorgen voor 

de nodige medicijnen en hulpmiddelen. Deze gegevens gaan via Ducie naar 

de sponsorgezinnen  of sponsors, zodat ook zij op de hoogte blijven van de 

ontwikkeling van hun sponsorkind. Foto: Malang en Amadou. 

Als bestuur zijn we gestart het inzicht in de mogelijkheden en ontwikkeling 

van alle kinderen te verbeteren, zodat er per kind een persoonlijk 

ontwikkelplan kan worden gemaakt. Vragen die daarbij aan de orde komen 

zijn o.a.: zijn er mogelijkheden om de beperkingen van een kind geheel of 

gedeeltelijk weg te nemen; welke mogelijkheden heeft een kind op school; is 

  
 

  

  
 
NIEUWSBRIEF 
Stichting Talokoto 
Nederland 
Winter 2019 - 2020 

 

 

                             

  
 

  

 
 
NIEUWSBRIEF 
Stichting Talokoto Nederland 
 
Zomer 2021 

 

 

                             



het in staat om op latere leeftijd voor zichzelf te zorgen. Bij oplossingen denk je 

dan b.v. aan een medische ingreep of beschikbaar stellen van hulpmiddelen of 

medicijnen. Ook de schoolkeuze is hierbij van belang. Alles gericht op de 

ontwikkeling van het kind, om haar of zijn mogelijkheden te benutten en de 

kinderen een zo goed mogelijk leven te gunnen.  Foto: Malang en zijn (groot) 

hulpmiddel. 

In de vorige nieuwsbrieven hebben we kinderen genoemd met speciale 

aandacht voor hun gezondheid. Allereerst was dat Abdoukari die een open 

botwond had. De wond is goed 

genezen, hij doet oefeningen om 

arm en spieren soepel te krijgen en 

te houden. Zie foto links.  Hij en de 

familie zijn heel dankbaar voor dit herstel.  

Mariama Camara’s vingers zijn vergroeid. Ook heeft zij problemen met 

haar voeten, waardoor ze niet goed kan lopen. Ze is naar het ziekenhuis 

in Brikama geweest voor onderzoek, dokters overleggen nu over de 

mogelijkheden. We hopen daar in de loop van het jaar meer informatie 

over te krijgen. Voor een eventuele operatie is wel toestemming van de 

ouders nodig. Ousman stimuleert de ouders hierbij.  Afgelopen winter 

was Mariama ziek, in het ziekenhuis werd vastgesteld dat het malaria 

was. Ze kreeg medicatie en knapte vervolgens op.  

Met Anna Mendy gaat het goed, ze is gezond en kan met haar nieuwe beenprothese goed lopen en wordt 

zelfstandiger. Ook zij en haar familie zijn dankbaar. Verder hebben we Malang, hij kon niet goed en ver lopen. Hij is 

aan zijn benen geopereerd, zijn ouders en dokter hopen dat hij nu weer goed kan (leren) lopen. 

Management Gambia: 

Covid of Corona is ook in Gambia. Anna is als verpleegkundige goed op de hoogte van de situatie en regels. Zij heeft 

als verpleegkundige twee vaccinaties gehad.  Covid is volgens Anna tot nu geen erg groot probleem in Gambia, maar 

de mensen houden zich weinig aan de regels. Ook is er weinig vaccin, prioriteit voor vaccinatie wordt gegeven aan 

gezondheidsdiensten, ouderen, mensen met onderliggende ziekten en onderwijzend personeel. Kinderen zijn nog 

niet aan de beurt. Hierbij komt dat veel mensen in de landelijke 

gebieden de vaccinaties niet willen. 

Acties: 

Lucretia en haar theetuin. 

We hebben het in de vorige nieuwsbrief ook genoemd, nu nogmaals 

omdat het geld een mooie bestemming heeft gekregen. Fietst u wel 

eens over het mooie Walcheren. Breng dan een bezoek aan Lucy-s 

theetuin in Gapinge. https://www.facebook.com/Lucy-s-theetuin-

1657033254527717. In de gezellige tuin kunt u genieten van thee of 

koffie met heerlijke appeltaart. En het mooie is, een gedeelte van de 

opbrengst komt ten goede aan het werk van stichting Talokoto. 

Lucretia bedankt! Vorige maand hebben alle sponsorkinderen een zak 

rijst en andere levensmiddelen ontvangen. Zo zijn dankzij dit en andere 

initiatieven 23 gezinnen rondom het einde van de Ramadan 

(Suikerfeest) gesteund met extra voedsel. Dat was zeer welkom. 

 

https://www.facebook.com/Lucy-s-theetuin-1657033254527717/?__cft__%5b0%5d=AZWfrzCHXyql6DkV6GyhjIAFEqjPhrCPxCfywXYbUM8NLorQ9XXvNGoBKN5c3T9PFt-QYK0U_j55qkYvKII4-y3Ier-uDK_S3Z3H5mcNarmwXDO98JSGIWEmX8G-ZGAwtVr63ticSP0RhOHSphnbKdKA_yh3LunjESt3EFfUrnw6pC34XpqF5UKB-9CUll-hf2U&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Lucy-s-theetuin-1657033254527717/?__cft__%5b0%5d=AZWfrzCHXyql6DkV6GyhjIAFEqjPhrCPxCfywXYbUM8NLorQ9XXvNGoBKN5c3T9PFt-QYK0U_j55qkYvKII4-y3Ier-uDK_S3Z3H5mcNarmwXDO98JSGIWEmX8G-ZGAwtVr63ticSP0RhOHSphnbKdKA_yh3LunjESt3EFfUrnw6pC34XpqF5UKB-9CUll-hf2U&__tn__=kK-R


An en AH 

Van AH “de Zeeland” in Bergen op Zoom ontvingen we via An Duine een prachtige cheque. Dit is de opbrengst van 

de statiegeldactie in de maand mei t.g.v. stichting Talokoto. Wij zijn AH en de 

klanten  die hiervoor de moeite namen heel dankbaar. Met jullie hulp kunnen 

wij zorgen voor betere leefomstandigheden voor kinderen met een beperking 

in Gambia. Bedankt AH en klanten. 

  

Tijdens de vastenavend in Bergen op Zoom 

was An actief met het maken van   

“vastenavendspullekes”, tasje, vlaggetjes, 

krabben, slabbetjes enz. Door corona bleven de mensen thuis en creëerden daar 

met o.a. de vlaggetjes een gezellige vastenavend sfeer. De verkoop gaf An de 

gelegenheid te vertellen over Gambia en de kinderen en er was een leuke 

opbrengst. 

 

We hopen dat het komend half jaar de mogelijkheden om acties te houden weer wat ruimer worden. Om weer op 

een kerstmarkt te kunnen staan met een kraampje voor STN.  Zijn we ergens actief, dan leest u dat op facebook en 

op de website. U kunt ons volgen via: https://www.facebook.com/Stichting-Talokoto-Nederland-

526844267489280/  en www.talokoto.nl . U mag ook zelf ideeën aandragen of actie ondernemen. 

Hulp extern:  

We kunnen als STN een beperkt aantal kinderen 

helpen, we doen dit zo goed als mogelijk. Buiten deze 

kinderen, zijn er heel veel kinderen die ook steun 

kunnen gebruiken. Waaronder ook veel gehandicapte 

kinderen en weeskinderen. Dat bleek ook toen we 

contact hadden met Miranda Geelhoed van Stichting 

Goederen voor Gambia. Zij zet zich in voor een 

school\weeshuis in Kuloro, op ongeveer 10 km van 

Talokoto, het Abducarr Sidik Ouranic memorisation 

centre for the children. Er gaan ± 350 kinderen naar 

deze school, waaronder ruim 100 weeskinderen. Een 

aantal van deze weeskinderen woont in een weeshuis, 

dat bij de school hoort. De kinderen leven daar onder 

slechte omstandigheden. Door een storm in het regenseizoen 2020, was een 

gedeelte van het dak van het weeshuis losgeraakt. Om de kinderen een droge 

slaapplaats te kunnen bieden, moest dat deel gerepareerd worden, zodat de 

kinderen voor het begin van het regenseizoen in juli weer een droge 

slaapplaats hebben. Ook was er dringend behoeft aan extra voedsel voor de 

kinderen. Stichting Talokoto heeft besloten bij te springen, zodat de ergste 

nood kon worden verholpen. Door een bijdrage van STN is het dak 

gerepareerd en is gezorgd voor extra voedsel. Weeskinderen helpen is één 

van de doelstellingen van STN. Mooi om dit te kunnen doen! In het dorp 

Kuloro zijn ook kinderen met beperkingen. We kijken of er mogelijkheden zijn 

die te helpen. Foto’s: deel van school en slaapzaal. 

 

 

 

https://www.facebook.com/Stichting-Talokoto-Nederland-526844267489280/
https://www.facebook.com/Stichting-Talokoto-Nederland-526844267489280/
http://www.talokoto.nl/


Dozen naar Gambia. 

Eind vorig jaar zijn weer (dozen) met goederen naar Gambia verstuurd. Een groot deel van de dozen was gevuld met 

kinderkleding, die door Ousman en Anna is verdeeld onder de 

gezinnen. Deze keer was er ook voor alle gezinnen zeep met 

bewaardoos. Goed om de handen te wassen in covid tijd en fijn om 

het lekkere geurtje. Ook waren er via de inzamelingsactie van An 

poppen voor de meisjes. Deze poppen zijn geschonken door velen, 

allemaal bedankt. Fijn om te zien dat de dozen zijn aangekomen en 

de goederen zijn verdeeld. Foto Anna Mendy met pop, zeep en 

kleding. 

We zijn heel blij met de goede samenwerking met stichting Care 

foundation The Gambia (Mirjam Abbes, voorzitster). Kinderen krijgen  

goed onderwijs op de school voor kinderen met beperkingen in 

Jiboro. De kinderen van Laliya Care die er heen gaan (Wury, Aminata, 

Famara) hebben het er erg naar hun zin en ontwikkelen zich goed. 

Mooi dat Ousman enkele dozen met kleine leermiddelen en poppen 

bij de school kon brengen. Bedankt Ousman en Anna voor het 

verdelen van alle spullen.  

Bestuur: 

Jaco Jan van der Kemp is gestopt als bestuurslid van STN. Hij heeft zich vele jaren ingezet als zorg coördinator en 

heeft ook een auto ter beschikking gesteld voor vervoer in Gambia.  Jaco Jan blijft wel betrokken als vrijwilliger. J.J. 

hartelijk bedankt voor je inzet.  

Binnen het bestuur zal er ook wisseling van functies gaan plaatsvinden, daar horen jullie binnenkort of via de 

volgende nieuwsbrief meer over. Zijn er lezers van deze nieuwsbrief of anderen die zich graag inzetten voor 

kinderen met beperkingen in Gambia, neem eens contact op. Er zijn vele 

mogelijkheden om een bijdrage te leveren, als bestuurslid of als vrijwilliger. Er zijn 

legio onderwerpen die de aandacht vragen, zie b.v. hiervoor het stukje over 

ontwikkeling kinderen. 

De contacten met Care Foundation The Gambia leveren ook op dat er met andere 

stichtingen die betrokken zijn bij zorg voor kinderen met beperkingen in Gambia, 

onderzocht wordt wat we van elkaar kunnen leren of eventueel samen kunnen doen. 

Zo is er een presentatie m.b.t. zorg voor kinderen met beperkingen gegeven door 

Mirjam op de school in Jiboro. Het was een leerzame bijeenkomst, waarbij de rol van 

de school, maar ook de rol van ouders bij de ontwikkeling van de kinderen aan de 

orde komt. Voor velen in Gambia is dit nieuw en anders dan een gehandicapt kind 

zien als volstrekt kansarm. Ouders gaan beseffen dat ook deze kinderen 

mogelijkheden en recht op een beter leven hebben.  De ouders of verzorgers van 

Aminata, Wury en Famara waren bij de presentatie aanwezig. Deze presentatie gaat 

Ousman ook geven aan ouders van  kinderen van Laliya Care. Hiernaast Mirjam die 

Wury uitleg geeft. 

Auto: 

Rondom de auto is het stil. Nou ja, niet stil, maar we komen nog niet verder. Er is door Ousman (en door bestuur 

STN)  contact gelegd met douane en het Ministerie van Financien in Gambia. Tot heden is de auto nog niet vrij 



gegeven door de douane en mag dus niet gebruikt worden. Ousman en Anna bezoeken de kinderen en scholen nu 

nog met de “bush-taxi” of “galli galli”. Dat kost tijd en is in covid tijd niet erg veilig. 

Regenseizoen in Gambia: 

Het regenseizoen is in Gambia nauwelijks begonnen, of er is 

een heftige storm die doden, 

gewonden en veel schade 

veroorzaakt. Hierbij een foto van de 

woning van onze manager Ousman 

Bah. Het dak is compleet van de 

woning, ook zijn verschillende 

muren van de woning omgewaaid. 

Ousman zal verder ook de schade aan woningen van de 

gezinnen inventariseren en STN zal waar mogelijk hulp 

verlenen. U kunt daarbij helpen, de QR code hiernaast 

maakt dat gemakkelijk.  

 

Bedankt allemaal, mensen, gezinnen, scholen, kerken en bedrijven die ons steunen, op wat voor manier dan ook. 

Door een kind te sponsoren of een maandelijkse donatie te doen maakt u voor dat kind een wereld van verschil. Of 

ook door een actie te organiseren, kleding maken’, mutsen haken en breien, sieraden maken, of zo maar een 

donatie, ook dat helpt deze kinderen. Blijf dit a.u.b. doen, jullie steun is i.v.m. corona dubbel nog meer dan anders 

nodig. Zonder jullie steun kunnen we al deze kinderen niet helpen. Hoe mooi is het dat we dit met z’n allen mogen 

en kunnen doen. Bedankt daarvoor namens de kinderen en gezinnen in Gambia. 

Foo Waatie Koteng!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


