
 

 

 

Lieve allemaal, 

 

De tijd vliegt, weer een half jaar verder. In dat half jaar had het corona virus eerst veel impact 

op de samenleving, daarna een periode dat het virus bijna verdwenen was en weer veel mogelijk 

werd en nu weer nieuwe besmettingen. We hopen dat corona beheersbaar blijft. Vanuit Gambia 

horen we momenteel weinig over covid 19, alleen was de impact in dit half jaar goed merkbaar. 

Er is een tekort aan voedsel en het voedsel wat er is, is duurder geworden. We zijn blij dat we 

daarin ook hulp hebben kunnen bieden. Wel is de impact op het leven in Gambia groot. Er is 

voedselschaarste en als er voedsel is dan zijn de prijzen hoog. We willen jullie kort voor de 

zomervakantie weer iets vertellen over het wel en wee van Laliya Care, Ousman en Anna, STN, 

vrijwilligers en bestuursleden maar vooral ook over de kinderen. Daar doen we het samen met 

jullie allemaal voor.  

De kinderen:  

Wury is blij met z’n fiets van Caring4mobility. Hij kan de fiets mogelijk gebruiken voor het 

naar school gaan, maar moet dan wel leren goed op ander verkeer te letten. Hij geniet van het 

fietsen en het maakt hem sterker. Mariama Camara heeft klompvoetjes 

en haar vingers zijn vergroeid, we wachten op toestemming van haar 

ouders voor een operatie.                                                                 

Malang heeft een operatie aan zijn voet gehad. Oefeningen helpen hem 

bij het leren lopen, er worden speciale schoenen voor hem gekocht. 

Aminata heeft meerdere gehoortesten gehad. Helaas is hieruit gebleken 

dat ze nooit zal kunnen horen. Extra dankbaar zijn we dat ze op de 

dovenschool in Jiboro zit, waar ze de gebarentaal heeft geleerd.    

Modou heeft een fiets. Ousman heeft met hem de fiets uitgezocht en 

Modou heeft geoefend met fietsen. Dat was voor hem met zijn beperking 

van hand en voet best lastig. Hij gaat er nu mee naar school. Ook 

Yusupha heeft een fiets, hij gaat er ook op naar school.                      

Bij onderzoek in het oogziekenhuis bleek dat Isatou aan beide ogen een 

te hoge oogdruk heeft, en m.n. bij het rechteroog. Waarschijnlijk 

glaucoma. Ze krijgt nu oogdruppels om de oogdruk te verlagen. En 

daarna wordt gekeken wat de oorzaak daarvan kan zijn.  Foto links: 

Isatou.  
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Van de hand van Abdulla is een scan gemaakt. 

Op advies van de dokter masseert zijn moeder 

de hand dagelijks. Er is controle om vast te 

stellen of een operatie eventueel noodzakelijk is.                                                                                                                         

Banna had een rolstoel nodig, die heeft ze 

ontvangen van Caring4mobility. Goed werk 

van Caring4mob, ze komen kijken wat nodig is 

en binnen korte tijd leveren ze een mooie 

rolstoel. En van Marian van den Berg heeft 

Banna een nieuwe matras gekregen. Marian 

heeft dit voorjaar tijdens haar bezoek aan 

Gambia met Ousman een aantal kinderen 

bezocht. Ook heeft ze de school in Jiboro van 

Mirjam Abbes bezocht en schoolmateriaal 

gegeven. Dat was voor haar en ons zeer 

waardevol. Marian bedankt. Foto rechts: o.a. 

Mamadou met veel plezier op school.  

Herbouw huisjes: 

De huisjes van sponsorgezinnen die door een zware (regen)storm in 2021 schade hebben 

opgelopen, zijn grotendeels hersteld. Aan de laatste 2 huisjes (van Wury Bah en Abdoukari 

Touray) wordt nog gewerkt. Herstel van de huisjes is mogelijk gemaakt door de inzet van 

voorman Musa Jarju van Stichting Bouwen The Gambia. Musa, Paula en Maarten bedankt 

voor jullie inzet. In de herstelde huisjes hebben de kinderen weer een goed onderdak. 

Situatie in Gambia:   

Op de vraag wat in Gambia nu het meest nodig is kregen we dit voorjaar een schrijnend 

antwoord. Eten! Voor ons bijna vanzelfsprekend dat eten iedere dag op tafel staat, maar in 

Gambia helaas niet. De oude oogst is op, de 

nieuwe oogst is er nog niet. Veel gezinnen hebben 

geen geld om voldoende eten te kopen, alles is 

duurder geworden. Het toerisme, een belangrijke 

bron van inkomsten in Gambia, lag door Covid 

vrijwel helemaal stil. De nood is hoog. Foto links: 

sjouwen met zakken rijst. 

Als STN wilden we hiervan niet wegkijken. Dankzij 

allerlei acties en onze sponsors hebben we hiervoor 

ook mogelijkheden. We hebben een mooi bedrag 

kunnen schenken aan de RK kerk in Brikama. Dit 

bedrag is gebruikt om voedsel te kopen en te 

verdelen onder de armsten. Ook is er een bedrag 

gegaan naar het weeshuis in Kuloro, zodat de 

kinderen eten hebben.  Zoveel blijde gezichten! We 

zijn dankbaar dat we mede dankzij onze sponsors 

de nood enigszins hebben kunnen verminderen. 

Bij de sponsorkinderen (gezinnen) heeft 

Ousman extra voedsel gebracht en ook met het Suikerfeest hebben we deze gezinnen 

extra voedsel gegeven. Daarmee waren er erg blij.  



Auto in gebruik: 

Na vele contacten met de douane en het ministerie van financiën 

in Gambia mag de door Jaco Jan geschonken auto nu in Gambia 

gebruikt worden. Hierdoor wordt het voor Ousman en Anna veel 

gemakkelijker om de kinderen, scholen en ziekenhuizen te 

bezoeken en materialen en voedsel te vervoeren. Jaco Jan 

bedankt! Foto: auto in gebruik genomen. 

 

Bestuur:  

Bij Drukkerij van Keulen is een nieuwe flyer gedrukt (zie 

website en facebook). We hebben daarin beknopt de volgende 

doelstellingen tot en met 2025 genoemd: 

• Van alle kinderen die we steunen een goed beeld 
verkrijgen van hun mogelijkheden en beperkingen en 

wat hun leer- en zorgbehoeften zijn; 

• We zetten ons in om aan de leer- en zorgbehoeften te 
voldoen waardoor we hun mogelijkheden voor een 

zelfstandiger leven kunnen vergroten; 

• Kinderen die daarvoor qua leeftijd en mogelijkheden in 

aanmerking komen, begeleiden we naar een zinvolle 

dagbesteding, eventueel naar werk en inkomen; 

• Indien we bovenstaande punten realiseren, kijken we of 
het aantal kinderen dat gesponsord wordt, kan worden 

uitgebreid; 

• Bij nood steunen we incidenteel lokale initiatieven door 

middel van voedsel, gift of materialen. 

• Het werven van bestuursleden en vrijwilligers. 

Op de flyer staan ook de Givt QR code en verwijzingen naar 

facebook en Instagram. Instagram is nieuw voor ons, Peter heeft het opgezet. Neem eens 

een kijkje en volg ons!! FB en Instagram worden door Peter onderhouden, waarvoor 

onze dank. 

De ledenvergadering/contactmoment is door drukte dit voorjaar niet doorgegaan, er wordt 

gezocht naar een nieuwe datum. 

Acties, sponsoring en agenda:  

Tijdens de corona periode begin van dit jaar, heeft An via berichtgeving in BNdeStem, de Bode, 

FB en via lokale ondernemers in Bergen op Zoom, voor een mooi bedrag heel wat “vastenavond 

spullekes” kunnen verkopen.   Op 26 april was de kraam te vinden op de "koningsnach" op de 

Lambertijnenhof in Bergen op Zoom. Voor wie niet bekend is met de Lambertijnenhof, dit is 

een instelling waar mensen met beperkingen wonen. Een mooi raakvlak met de hulp aan 

kinderen met beperkingen in Gambia. Met elkaar kunnen we de wereld een klein stukje mooier 

maken.  



Bij de Protestantse kerken op Noord-Beveland heeft 

een collecte een mooi bedrag opgebracht, goed om extra 

voedselhulp te financieren. 

Foto links: Foto links: Alkali Bah. 

De Lieve Vrouwe Parochie Bergen op Zoom steunt 

ons al vele jaren met een bijdrage voor “hun” drie 

kinderen, Malang Jatta en Mariama en Fatou 

Sonko. Ze hebben besloten de sponsoring in 2022 

voort te zetten.  We kunnen de kinderen hiermee weer 

een jaar helpen. Mooi was ook dat met het bericht 

over de bijdrage een uitnodiging werd ontvangen om 

in het Caritas weekend in de kerken van de parochie 

iets over STN en de kinderen te mogen vertellen. Dat 

is tijdens 4 diensten in 3 verschillende kerken gedaan en was prachtig om te doen. Tijdens 

en na afloop van de diensten werd ook duidelijk dat de inzet van STN voor deze kinderen 

door veel aanwezigen zeer gewaardeerd 

wordt. 

De PKN in Serooskerke steunt ook al 

jaren 3 kinderen, Mariama Jawneh, 

Yaya Demba en Ansumana Jarju. Voor 

de goededoelenmarkt bij deze kerk d.d. 

2.7.2022 heeft Drukkerij Van Keulen in 

Serooskerke foto’s van deze kinderen in 

groot formaat afgedrukt op forex, om niet. 

Drukkerij van Keulen bedankt!  Mooi 

om te tonen op deze markt. De markt was 

een succes, goed weer, veel publiek en 

een mooie opbrengst. Alle vrijwilligers 

van kerk en STN bedankt. 

Van het R.K. Weeshuis Bergen op Zoom hebben we een heel mooie bijdrage ontvangen. 
Hiermee kunnen we Banna Jarju, Yusupha Jammeh en Bubacarr Sowe voor een 

langere periode helpen. Fantastisch bericht voor deze kinderen. 

Met statiegeld acties zijn door An weer leuke bedragen opgehaald bij Jumbo Parade en 

AH Zonneplein, beide in Bergen op Zoom. 

In de planning staat deelname met de verkoop kraam aan de Terre des Hommes 

Dorpentocht op Walcheren, d.d. 2 augustus 2022. We hebben dan de Grote Kerk in 

Veere als stempelpost. Kom als deelnemer aan de fietstocht of als bezoeker Historische 

markt in Veere en neem een kijk ook naar de leuke artikelen in de kraam. We nemen ook 

deel aan de actie “Bergen op zicht” in Bergen op Zoom. Deze dag, zaterdag 24 

september a.s., presenteren veel goede doelen zich, ook STN. 

Op veel plaatsen hebben we iets mogen afdrukken of vertellen over STN en wat we doen, 

zoals in De Bode, BNde Stem, diverse kerkbladen en tijdens diensten. Kent U ook een 

mogelijkheid om STN te promoten, laat het ons weten. 

 



Voetbalkleding en andere kleding: 

Naast veel kleding, verzorgingsproducten, 

schoolmateriaal e.d. was er ook een partij 

trainingspakken, voetballen en 

trainingshesjes van de V.V. Serooskerke. 

Ruim voldoende om twee teams mee te 

sponsoren. Nu weten wij dat ze daar in Gambia 

heel erg blij van worden. En ja, ook sporten is 

heel belangrijk voor het algemeen welzijn. 

Hartelijk bedankt V.V. Serooskerke 

In mei 27 en in juni 36 dozen met goederen naar 

Gambia. Mooi is dat 3 moeders en oma’s extra 

dozen kleding ontvangen voor verkoop. Ze 

investeren in het transport en hebben een mooie 

opbrengst van de verkoop. Ook is er weer een 

naaimachine onderweg, gesponsord door een 

particulier, waarmee iemand in Gambia een eigen 

naaiatelier en handel kan opzetten. 

 

Schenken met belastingvoordeel en gebruik 

GivT app: 

U weet waarschijnlijk dat giften aan een goed doel als STN (ANBI) geheel of gedeeltelijk 

fiscaal aftrekbaar zijn. Met een periodieke schenking, groot of klein, is uw donatie aan STN 

zelfs volledig aftrekbaar. Met deze gift kunnen we de 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. 

 

Draagt u STN en de kinderen in Gambia een warm hart toe, dan kunt U ook gebruik maken van de app:   

 

 
 

Foto rechts: Yaya (met lange ketting) bij lunch op 

school. 

Bedanken doen we jullie ook nu weer. Alle mensen, 

kerken, scholen en bedrijven die ons steunen, op wat voor 

manier dan ook. Door een kind te sponsoren, een 

maandelijkse donatie te doen, een actie te organiseren, 

tasjes te maken en te verkopen, kleding en schoeisel in te 

zamelen of een donatie. Of zo maar eenmalig een klein of 

groter bedrag. U helpt er veel minderbedeelden mee. 

Kinderen die minder mogelijkheden en kansen hebben. Blijf 

dit a.u.b. doen, jullie steun is steeds nodig. Met jullie steun 

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/


kunnen we al deze kinderen en hun families blijven helpen. En soms kunnen we dan ook iets 

meer doen, b.v. de allerarmsten in een lastige tijd voedsel geven. Hoe mooi is het dat we dit met 

z’n allen mogen doen. Bedankt daarvoor namens de kinderen in Gambia.  

Namens bestuur van Stichting Talokoto Nederland, 

Foo Waatie Koteng!!!  

 


