
 

Lieve allemaal, 

Kort voor kerst en de jaarwisseling weer een nieuwsbrief. Deze tijd is altijd een mooi moment om stil 

te staan bij het achterliggende en vooruit te zien naar het volgende jaar. En dat komt mooi uit, er is 

volop nieuws over het project Talokoto.  

De ontwikkelingen bij project Talokoto volgden elkaar dit jaar snel op. Eerst de afbouw van fase 1 met 

de installatie van waterpomp met reservoir en zonnepanelen, vervolgens het aanstellen van 

medewerkers voor de zorg en tenslotte de opening met de komst van de eerste kinderen / jongeren 

naar het project. En nog veel meer, zoals o.a. de vernieuwde website en facebook, leest u maar. Het is 

een mooi jaar voor project Talokoto.  

 

Eerste kinderen: 

Het mooiste nieuws in deze brief is wel de komst van de eerste kinderen op het project. Na jaren 

bouwen kon Project Talokoto op 1 november de deuren 

openen. Hiervoor doen we het, kinderen met beperkingen 

een mooie plaats en goede zorg geven en ze de kans geven 

hun mogelijkheden maximaal te benutten.  

Direct werd begonnen met de opvang van de eerste kinderen. 

Dat waren Laliya, gesponsord door de Bisschop Ernstschool in 

Goes voor ruim 1 jaar, en daarna volgden al snel Muhammed 

en Aminata. Ook Famara, Mamadou, Modou en Wury hebben 

we een sponsor gevonden. 

Voor Kaddy en Amadou is 

er ook goed nieuws, want 

SBO De Tweern uit Goes 

heeft zich garant gesteld voor hun sponsoring voor 2 jaar, ingaande 

op 1 januari 2017. 

Dit betekent dat we per 1 januari al 9 kinderen kunnen voorzien van 

goed voedsel, een opleiding, en later de mogelijkheid tot het volgen 

van een vakopleiding om een zo zelfstandig mogelijk leven te 

kunnen hebben. 

Voor de kinderen/ jongeren die nu in het tehuis wonen hebben we 

een sponsor gevonden. Voor nieuwe kinderen blijven we zoeken 

naar sponsors. Wilt u sponsor worden, dan betaald u een 
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maandelijkse bijdrage van € 30,00 per maand voor onderdak, 

voeding en onderwijs.  

Ducie Hanemaaijer is contactpersoon tussen sponsors en 

sponsorkinderen. Via haar komen de sponsorkaarten met een 

foto en korte informatie over het sponsorkind. Zij verstuurd ook 

2x per jaar een nieuwe foto en informatie naar de sponsoren. 

Op de nieuwe website komt meer informatie over sponsoring 

van een kind en een link waarbij nieuwe sponsoren zich kunnen 

aanmelden. Dit kan ook via de 

mail: sponsorcontact@zeelandnet.nl. Bij de komst van de 

eerste kinderen is er een kleine openingsceremonie geweest 

met de oudsten van het dorp.  

Op het moment van schrijven wachten er nog twee kinderen op een sponsor, maar dat zullen er naar 

verwachting snel meer worden! Mocht u interesse hebben om een kind te gaan sponsoren, neem dat gerust 

contact op met ons. 

Medewerkers: 

Maar voor de kinderen kwamen, zijn medewerkers aangesteld. Project Talokoto wordt voor het dorp 

Talokoto een belangrijke werkgever. Na eerdere aanstelling van Ousman Bah als manager en Foday als 

watchman, zijn er 3 medewerksters voor de zorg en een 

parttime chauffeur aangesteld. Zij hebben in oktober met 

hulp van dorpelingen de compound weer onkruid vrij 

gemaakt (is nodig na het regenseizoen) en het huis 

schoongemaakt. Ook hebben ze allemaal kennis over zorg 

voor kinderen met beperkingen opgedaan bij de zr. Cecilia 

en Marie, die allebei al heel veel jaren “zorg” ervaring 

hebben. 

 

 

Bouw en bouwplannen:  

Fase 1 is afgesloten, het huis is gereed. Afgelopen najaar zijn de puntjes op de i gezet voor wat betreft sanitair 

en kranen en heeft Ko het elektra verbeterd en veilig gemaakt. 

Om zelfredzaam te worden willen we de jongeren veel facetten van zelfstandig wonen aanbieden. 

Dat betekend hygiëne, schoonmaken, telen en bereiden van voedsel maar ook het aanleren van 

vaardigheden als kleding maken en houtbewerking. Hiervoor is extra ruimte nodig. We willen ook een ruimte 

maken voor contact met publiek voor verkoop van geteelde of gemaakte 

producten. Achter de schermen wordt gewerkt aan de plannen voor fase 2 van de 

bouw. Om dit te kunnen realiseren zijn we op zoek naar sponsoren die hieraan 

willen bijdragen. Een bedrag van € 22.000,00 is hiervoor nodig. Hierbij is uw hulp 

meer dan welkom. Een afbeelding in 3D zal de komende tijd op de vernieuwde 

website te zien zijn. 

Bijdragen en acties: 

Als eerste noemen we de actie “Steen voor steen” van basisschool De Wegwijzer 

te Serooskerke. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd een mooie cheque door 
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kinderen gegeven. In overleg met de school wordt de opbrengst gereserveerd voor de genoemde 

uitbreiding. Het geld is bijeen gebracht door de leerlingen d.m.v. het “maandaggeld”. De Wegwijzer, 

heel veel dank voor jullie inzet en bijdrage.  

Op 12 oktober is een presentatie gehouden op De Lichtstraal in Westkapelle. Zij gaan een heel jaar 

sparen voor de kinderen in Project Talokoto. Heel 

veel plezier en succes met jullie actie. 

Een heel mooie actie had De Regenboogschool in 

Middelburg. Ze kregen van de fam. Duvekot van 

landwinkel Schorre 500 flessen appelsap. Deze 

flessen overheerlijke appelsap zijn voor 2 euro per 

fles verkocht voor stichting Talokoto. Ook werd op 

deze school een grote hoeveel speelgoed voor de 

kinderen in Talokoto opgehaald. Regenboogschool 

en fa. Duvekot, heel veel dank. Lenny heeft ook een 

presentatie gegeven op de Bisschop Ernstschool in Goes. Ook is daar een sponsortocht geweest. 

Iedereen heeft zich geweldig ingezet. Met het bedrag dat opgehaald is, wordt Jankey 1 jaar 

gesponsord. Bedankt Bisschop Ernstschool, super gedaan. 

 

Dit jaar is van de Caritas van de Lieve Vrouwe parochie te Bergen op Zoom opnieuw een mooie 

bijdrage ontvangen. Dit is in letterlijke zin “caritas” (naastenliefde) voor de kinderen in Gambia.  

 

Vastenaktie: 

Door Cordaid is de verantwoording van de opbrengst van de Vastenaktie Heilige Maria Parochie Walcheren, 

over de jaren 2013 en 2014 goedgekeurd. Deze goedkeuring kon plaatsvinden na besteding van het geld in 

2015 en 2016 (afbouw fase 1). We willen de parochie, bestuur en leden, hartelijk danken voor de inzet en 

bijdrage. En dan speciaal Ger van Waegeningh voor haar niet aflatende enthousiasme en inzet. Ger hartelijk 

bedankt namens de kinderen van project Talokoto.  

Antwerpen - Banjul: 

Deelname aan de Antwerpen – Banjul challenge gaat dit jaar wegens privé omstandigheden bij de 

rijders voor Talokoto niet door. We hopen de volgende rally meer succes te hebben. 

 

Verkoop en publiciteit: 

Het laatste half jaar heeft op veel plaatsen in Zeeland en Brabant weer 

een kraampje van STN gestaan, bemand door An. Doel hiervan is met de 

verkoop van allerlei mooie artikelen geld binnen te halen voor het 

project. Dat lukt, mede door de verkoop van mooie artikelen, vooral 

gemaakt van Gambiaanse en Zeeuwse stoffen en de verkoop van b.v. 

mooie djembés. Een 2e doel is bekendheid te geven aan de stichting en 

de doelstellingen. Ook dat lukt, mede door uitgifte van de nieuwe flyer, 

die we als bijlage bij deze nieuwsbrief doen. Soms ook met een 

berichtje in de pers. De kraam was o.a. te vinden op de toeristenmarkt 

in Vrouwenpolder maar ook op de “Markt van Hoop” in Goes (zie foto, 

opening van de markt door burgemeester), verschillende kerstmarkten 

in Bergen op Zoom en de kerstmarkt van de R.K. kerk in Zierikzee. Mooi 

was de “Markt van Hoop” in de grote kerk in Goes. Meer dan 50 goede 



doelen bij elkaar, allemaal met een zelfde doel, een project promoten. Maar hierdoor ook met een 

gezamenlijke band, iets doen en betekenen voor anderen. Dat geeft hoop voor mensen die het minder 

goed hebben 

 

Vernieuwde website: 

Met veel plezier kunnen we melden dat de vernieuwde website 

www.talokoto.nl online is. Dit na heel veel overleg, 

afkeuren, goedkeuren, aanpassen, verwijderen, nog 

meer aanpassen, verwijderen van en toevoegen van. 

De website is volledig tweetalig, dit dankzij Ursula 

Moestapa. Kijkt u vooral eens een keertje rond! Er 

zijn veel mogelijkheden om het project te steunen, en 

van alle kinderen, met of zonder sponsor kunt u informatie lezen. U zult zien 

dat de informatie hier en daar nog wat summier of gedateerd is, maar dat zal 

hopelijk de komende weken in- en aangevuld worden! Met dank aan de leden van BNI 

Michielderuyter en Urban Heroes.  

 

Facebook: 

Op facebook zijn we meer actief en zijn de laatste nieuwtjes en weetjes te vinden. Als u Talokoto ook op 

facebook wilt volgen, wilt u dan de pagina van Stichting Talokoto Nederland liken. Hebt u zelf geen facebook, 

dan kunt u de berichten lezen via het facebook logo op de homepage van de website.  

Bezoek Gambia: 

In november zijn Alex met zoon Micha, Lenny en Ko en Jacob Jan in Gambia geweest. Zij hadden heel 

veel extra bagage bij. Op en rond het project hebben zij veel kunnen doen. Denk aan hulp aan de 

manager m.b.t. inkoop van goederen, verzorging van de kinderen en inzet van medewerkers. Er zijn 

gezinnen bezocht waarvan kinderen op het project (gaan) verblijven. Ook is medische hulp gezocht 

voor één van de kinderen. Hierbij was de kennis van Jacob Jan vanuit de gezondheidszorg zeer 

welkom.  

Ook is er contact geweest met Mirjam Abbas van St. Care 

Foundation The Gambia (Ineke de Rijk) over de School 

voor kinderen met Beperking in Jiboro. Deze school ligt 

ongeveer 3 km van Talokoto. Hier zullen kinderen van 

project Talokoto die voor deze vorm van onderwijs in 

aanmerking komen, passend onderwijs volgen. Goed dat 

deze samenwerking gevonden is. Waarschijnlijk gaan 2 

kinderen per 1 januari 2017 op deze school starten. 

Voor aanvang van de reis had Micha op de CSW in 

Middelburg al aan groot aantal powerbanks verkocht. De opbrengst wordt gebruikt voor de aanleg van 

een septictank. Lees zijn verhaal op https://talokoto.wordpress.com/ 
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Sponsoring kinderen en stages: 

Voor het verzorgen en opleiden van een kind is 

geld nodig. U kunt een door u gekozen kind 

sponsoren door een maandelijkse bijdrage van 

€30,00. U kunt dit ook samen doen met anderen 

of als bedrijf of school. Van uw sponsorkind krijgt 

u foto’s, gegevens en u volgt de ontwikkeling van 

het kind. Maar ook andere vormen van steun is 

welkom, zie website en bijgevoegde flyer. Bij de 

opleiding van de medewerkers en verzorging van 

de kinderen is hulp welkom, we denken aan 

stagiaires van zorgopleidingen. Heb je interesse, 

laat het weten. 

Spanning Gambia: 

Begin december zijn er verkiezingen in Gambia geweest. Daarbij verloor de zittende president de 

meerderheid van stemmen. Hoe dit zich nu verder gaat ontwikkelen is onzeker, aangezien de huidige 

president voor alsnog niet van plan is om na 22 jaar plaats te maken voor een opvolger. E.e.a. levert 

spanningen op onder de bevolking. We volgen de ontwikkelingen op de voet en hopen op een goede afloop 

voor de Gambiaanse bevolking en hebben vertrouwen dat e.e.a. geen nadelige gevolgen zal hebben voor het 

project. 

namens het bestuur, Stichting Talokoto Nederland 

 

 

Foo Waatie Koteng!!!   

 

 

en 

 

 

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig 2017! 

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 

 

   


