
 

 Lieve allemaal, 

 

De zomervakantie komt er weer aan, en voor velen betekent dat dat er weer een schooljaar voorbij is. 

Een mooi moment om er even bij stil te staan dat er nog steeds wereldwijd miljoenen kinderen zijn die nog nooit een 

school van binnen gezien hebben, en dat onderwijs, zeker in de luxe die we hier in het westen kennen, geen 

vanzelfsprekendheid is in landen als Gambia. Kinderen met een beperking zijn in een land als Gambia vrijwel 

kansloos. Wanneer er al een school is, zijn er altijd wel broertjes en zusjes die voorgaan. 

Daarom aan alle sponsors: Heel hartelijk dank dat u het mede mogelijk maakt om een aantal van die kinderen nu 

toch een kans te geven op een opleiding, en misschien in de toekomst een zelfstandig leven. 

En zoals u weet maakt u niet alleen voor uw sponsorkind het verschil, maar in veel gevallen ook voor hun hele gezin 

of familie! 

 

De kinderen: 

Over de kinderen veel goed nieuws. We hebben het aantal kinderen 

dat we helpen kunnen uitbreiden naar 20. Dat is mede mogelijk door 

giften die we van kerken in Yerseke en Bergen op Zoom hebben 

ontvangen. Deze schenkingen hebben we in overleg met de gevers 

ingezet om een aantal kinderen over een langere periode te steunen. 

Hierbij gaan we ook uit van een bijdrage van € 25,00 per maand. Goed 

nieuws is er hierbij vooral voor Mamu, die al langer wordt gesteund, 

en haar familie. Je leest hierna  meer over Mamu. (hiernaast: 

Mariama Sonko, zusje van Mamu).  

Ducie ontvangt met regelmaat rapporten en foto’s van Ousman en 

Anna over de kinderen en stuurt die door naar de betreffende 

sponsors. De kinderen doen het goed, enkelen hebben medicijnen 

nodig en krijgen die ook. Op de school worden leuke vorderingen 

gemaakt. Voor enkele kinderen die wel in staat zijn te leren, is het tot 

heden niet gelukt een passende school en of vervoer naar die school 

te vinden. Er wordt aan gewerkt, want ook deze kinderen verdienen 

een kans. 
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Mamu: 

Het gezin van Mamu is erg arm. Mamu is 10 jaar en is doofstom. Zie foto 

hiernaast. Ze kan niet horen, maar ook niet praten. Door ondersteuning kan 

Mamu sedert 1 jaar naar de dovenschool in Brikama. Haar vader en haar 

moeder zijn ook doofstom. Ze heeft 3 zussen en 1 broer. Haar zussen zijn 

ook doofstom. In huis maken ze onderling allerlei gebaren naar elkaar om 

met elkaar te ‘spreken’. De ouders van Mamu zijn gescheiden. Zij woont bij 

haar moeder, samen met haar oma en haar zussen en broer. Haar zusjes 

Fatou en Mariama ( 6 en 4 jaar oud) kunnen sinds dit voorjaar ook naar de 

dovenschool. Verder wordt het gezin ondersteund met voedsel. 

Mamu, Fatou en Mariama zijn dus nu op de dovenschool. Ze hebben al 

verschillende gebaren geleerd. Verder leren ze ook Engels, ze krijgen 

rekenen en nog andere vakken. 

De ouders worden op school uitgenodigd, zodat zij ook de gebaren leren. 

Het doel is dat de ouders dan in gebarentaal met hun kind/ kinderen kunnen 

communiceren. Dit heeft wel veel tijd nodig. Omdat de ouders van Mamu, Fatou en Mariama ook doofstom zijn, is 

het voor hen heel moeilijk om de gebaren met de betekenis erbij te leren. Daarom gaat de oma van deze meisjes 

(die niet doofstom is) nu regelmatig naar school om ook de gebaren te leren. 

De dovenschool in Brikama staat niet heel ver van hun huis. Ze 

zijn gestart met het leren van gebarentaal. De leerkracht doet 

het gebaar voor en wijst aan op een plaatje wat het gebaar 

betekent. Dan gaan de kinderen uit de klas het gebaar nadoen. 

Nadat ze in een week een aantal gebaren hebben geleerd, gaan 

ze deze weer herhalen, doordat de leerkracht een plaatje 

aanwijst. Dan moeten de kinderen allemaal direct het goede 

gebaar nadoen. 

Jullie lezen in volgende brieven ongetwijfeld meer over Mamu en 

haar familie. 

Sponsoren: 

In het afgelopen half jaar hebben we tweemaal een zending goederen naar Gambia verstuurd. De laatste zending zal 

rond 3 juli arriveren. Het ontvangen van een doos met spullen is altijd een feestje 

voor een kind en het gezin. In de dozen vooral veel kleding, vooral voor de 

kleinsten. Maar ook kleding die gesponsord is door boetiek Chantal bijouterie en 

mode uit Dordrecht. Er waren ook veel mooie schoenen, met dank aan Gerda 

Joosen.  

Verder rolstoelen in diverse 

maten voor kinderen die 

daarmee geholpen kunnen 

worden en vele medische 

hulpmiddelen. Ook veel 

sport(voetbal)kleding, voetballen, 

pionnen enz. Geschonken door 

JOVZ (Jeugd Voetbal Opleiding 

Zeeland) en Ankie Hoekman. Via 



de Hervormde gemeente Yerseke kregen we Black Hawk Kite vogelverschrikker vliegers om roofvogels bij de 

rijstvelden vandaan te houden. In de dozen verder een aantal dekentjes voor de sponsorkinderen gemaakt door An 

en Mieke. Allen hartelijk bedankt. Aan Ousman en Anna de taak om deze goederen allemaal op de goede plaats te 

krijgen.  

 

'Driving a Car for Care': 

Voor Stichting Talokoto Nederland is het belangrijk om in Gambia over een auto te beschikken om gehandicapte 

kinderen te kunnen ondersteunen in de thuissituatie. Deze kinderen zijn afhankelijk van zorg van de stichting om 

hun kwaliteit van leven te verhogen. Daarom heeft bestuurslid Jaco Jan v. d. Kemp de volgende boodschap: 

Nadat de lokale overheid in Talokoto in 2017 

de kinderen en onze manager van 'onze 

compound' heeft verjaagd, alle bezittingen en 

de auto van het project Talokoto gestolen 

heeft, was onze Gambiaanse manager 

genoodzaakt de kinderen per openbaar 

vervoer of te voet te bezoeken. Dit is kostbaar 

en vooral tijdrovend. Zeker wanneer haast 

geboden is (voor een medische kwestie 

bijvoorbeeld). De kinderen wonen helaas ver 

uit elkaar. Het is voor het welzijn van de 

kinderen van groot belang dat wij weer een 

auto tot onze beschikking hebben. Om deze 

reden wil ik in oktober deelnemen aan de 

Antwerpen – Banjul Challenge om een auto voor de stichting naar Gambia te rijden. De route loopt door zeven 

landen, drie in Europa en vier in noord Westelijk Afrika. Om deze reis in oktober te kunnen maken ben ik afhankelijk 

van sponsoring. Het benodigde bedrag hiervoor is 6000 euro. Hiervan zullen ook hulpgoederen worden betaald die 

ik mee zal nemen. 

Zou u bij willen dragen om de auto in Gambia in te kunnen zetten voor het welzijn van deze kinderen? Zie 

https://nl.dreamordonate.com/dromen/driving-a-car-for-

care/?fbclid=IwAR2lm1kNQik9Vtl4iX_IM_d8Ob6p3vEhXj74WWPAW_Su7gWFSrWmXNl7N5o 

Kraampje STN en andere acties: 

Het kraampje van STN was op meerdere plaatsen te 

vinden. Allereerst op de Lentemarkt van GGZ te 

Halsteren/Bergen op Zoom. Doel van deze dag was 

om Jaco Jan te helpen zijn droom waar te maken, 

aanschaf van een goede personenauto en die naar 

Gambia te rijden. Het was een dag die met heel veel 

regen (leek wel regenseizoen in Gambia) begon, 

maar later kwam de zon door. Het was een gezellige 

dag met een leuke opbrengst.  

Verder stond het kraampje op Koningsdag in Tholen 

en in Ter Reede ((Vlissingen) en natuurlijk is het ook 

op d.d. 6 juli op de Stroskerkse dag in Serooskerke 

https://www.antwerpenbanjul.com/
https://nl.dreamordonate.com/dromen/driving-a-car-for-care/?fbclid=IwAR2lm1kNQik9Vtl4iX_IM_d8Ob6p3vEhXj74WWPAW_Su7gWFSrWmXNl7N5o
https://nl.dreamordonate.com/dromen/driving-a-car-for-care/?fbclid=IwAR2lm1kNQik9Vtl4iX_IM_d8Ob6p3vEhXj74WWPAW_Su7gWFSrWmXNl7N5o


(W). Hier wordt een verloting met mooie prijzen gehouden. Verder zal de kraam een aantal zaterdagen op de 

snuffelmarkt op de Markt in Middelburg te vinden zijn. Kom een kijken!. 

Waar zouden we zijn zonder sponsoren. Van De Wereldwinkel uit Bergen op Zoom mochten we een leuk bedrag uit 

de fooienpot ontvangen. Met het hart gegeven was het motto. Bij de Plus Supermarkt in Halsteren was de 

doneerknop bij inname voor lege flessen gekoppeld aan stichting Talokoto. Ook dit heeft weer een zeer leuk bedrag 

opgebracht. Beiden van harte bedankt. 

Jiboro, school en tuin. 

In het nabij Talokoto gelegen Jiboro doet Care Foundation The Gambia veel goed werk, ze hebben o.a. een 

school voor kinderen met beperkingen. We hebben al jaren goede contacten met de leiding van deze 

stichting en zien van nabij wat zij voor kinderen met beperkingen betekenen. Nu is het plan om bij deze 

school een tuin aan te leggen, waar kinderen kunnen leren om zelf voedsel te kweken. Een prachtig initiatief 

wat ook prima past in ons doel: het zelfredzaam worden van kinderen met beperkingen. Omdat de 

realisatie van onze eigen plannen m.b.t. een skillcentre pas op de plaats maakt, hebben we besloten dit 

initiatief van Care Foundation financieel te steunen. Enkele van “onze kinderen” (Aminata en Wury) die de 

school bezoeken, kunnen hier direct gebruik van maken. 

Toekomst: 

Ons belangrijkste item is de zorg voor de kinderen. Kinderen die 

als sponsorkind zijn aangemeld, maar ook zorg voor nieuwe 

kinderen. We willen deze kinderen helpen, zodat ze kunnen 

opgroeien tot mensen die zichzelf zoveel als mogelijk kunnen 

“redden” en ook een kans hebben in deze wereld. 

Jullie lezen het, weer veel mooie berichten. Met het ontvangen 

geld helpen we heel direct kinderen die hulp echt nodig hebben. 

Er blijft niets aan “de strijkstok hangen”. De hulp is misschien 

een druppel op een gloeiende plaat, maar voor het betreffende 

kind is het een verschil tussen “vergeten” in een hoekje liggen / 

zitten of met heel veel dingen kunnen meedoen. Mooi dat wij 

daar met z’n allen, als sponsor, vrijwilliger, bestuurslid of als 

lezer van deze nieuwsbrief aan mogen meehelpen. Brengt dit u 

op het idee om ook een kind te sponsoren of een actie op touw 

te zetten, neem a.u.b. contact op. Zie voor meer gegevens 

www. talokoto.nl. We danken jullie allemaal, ook namens de 

kinderen, voor jullie steun en bijdrage, in welke vorm dan ook. 

Iedereen een fijne zomervakantie gewenst! 

Namens het bestuur van Stichting Talokoto Nederland, 

Foo Waatie koteng!!!   

 

 


