NIEUWSBRIEF
PROJECT TALOKOTO
20 juli 2016

Lieve allemaal,
Na de overvolle voorjaarsbrief, is er nu iets minder te melden. Maar ruim voldoende om een leuke
nieuwsbrief te maken. Hoe project Talokoto de gewenste vorm en inhoud krijgt. Zoeken naar goede
medewerkers, keuze maken voor kinderen die een plaats gaan krijgen. Het totaal betaalbaar houden en
zoeken naar inkomsten. Leest u maar…..

Bestuur en slogan:
Het bestuur is uitgebreid en er is functiewisseling te melden. De
uitbreiding betreft Lenny Krijger, Harm Francke en Alex Joosse.
Jan Duine is na vier jaar gestopt als voorzitter, Harm neemt zijn
taak over. Jan blijft bestuurslid, evenals secretaris Andre Jasperse
en penningmeester Erik Adriaanse.
Ook is de slogan aangepast. Oude slogan: “Maak je sterk voor de
zwakken”, is nu in het Engels geworden: “Sharing & caring”, wat
in Gambia meer aanspreekt. U vindt de nieuwe slogan terug op
de website, deze nieuwsbrief en de nieuwe flyer.

Bouwproject:
In de vorige brief schreven we dat de was- en toiletruimten
afgewerkt moesten worden. Daar is hard aan gewerkt, de
ruimten zijn betegeld, sanitair geplaatst. Naar de kamer voor
de nachtzuster moet de waterleiding nog doorgetrokken
worden. Dit heeft te maken met beschikbaarheid van
bouwmateriaal, dit is in Gambia niet altijd beschikbaar.
Ook is een onderhoudsprojectje opgezet rond de keuken en
gastenverblijven. De keuken is voorzien van een dak en
werkblad. Tegen de keuken en de gastenhuisjes zijn zitbanken gemaakt, er is onderhoud gepleegd en
keuken en banken zijn voorzien van kleur!!! (Zie uitnodiging BBQ). En voor de werkers ook weer een
inkomen.
De waterpomp werkt prima, veel en schoon water. En de electra met batterijen werkt na het maken van
goede afspraken m.b.t. laden en gebruik ook prima.

Vanaf deze plaats nog een keertje dank aan Colour
the World. Fantastisch wat jullie voor project
Talokoto hebben gedaan. Bedankt en veel succes
met jullie volgende uitdaging.

Uitbreiding project:
Nog niet helemaal gereed met bouw fase 1, of de
volgende plannen zijn er al. We denken aan een
uitbreiding van het project met extra plaats voor
kinderen, maar ook kantoorruimte en plaats voor
dagbesteding voor de kinderen. Mooi zou zijn met
houtbewerking of naaiatelier aan de slag te gaan als dagbesteding. Goed voor de kinderen en goed voor
het dorp.

Bijdragen en acties:
Door Helpende hand, een vereniging van personeelsleden van Sabic in Bergen op Zoom, is een mooi
bedrag beschikbaar gesteld voor transport van de container naar Gambia. Hierdoor kunnen we het
project deels inrichten met in Nederland ingezamelde inventaris, als bedden, stoelen, matrassen,
rolstoelen, rollators enz. Mooi werk van Helpende Hand.
Van Kiwanis Goes de Bevelanden en van het Dirk Bos Fonds hebben we flinke bijdragen ontvangen voor
de uitbreiding van het project (zie hierboven). Dit geld wordt geparkeerd tot we voldoende financiën
hebben om de uitbreiding in éénmaal te realiseren. We zij op zoek naar anderen die hierin willen
bijdragen. Kiwanis en Dirk Bos Fonds heel veel dank.
In Serooskerke heeft tijdens de jaarmarkt de kraam voor Talokoto weer gestaan op de “Goede
doelenmarkt”. Er is o.a. een verloting gedaan, met prijsjes, geschonken door plaatselijke ondernemers.
We noemen dit jaar speciaal Rijwielshop De Driehoek. Stephan, heel erg bedankt. Je staat altijd klaar om
te helpen. Ook hebben een aantal ondernemers een bijdrage gestort, hartelijk dank.
De actie op school De Wegwijzer in Serooskerke loopt tot september, dan gaan we zien of er een mooi
bedrag is binnengekomen. De actie rondom scholen levert deze week nog twee mooie resultaten op. De
Lichtstraal in Westkapelle en de Bisschop Ernstschool in Goes gaan in het schooljaar 2016 / 2017 voor
het sponsoren van een kind ( Zie ook hieronder sponsoren kind).
Nieuws van Antwerpen – Banjul. In oktober a.s. is er weer een team dat zich inzet voor Project Talokoto.
Team “Voor het goede doel met Rinke en Piet naar Banjul” brengt een
Mercedes Benz C station (diesel) over van Antwerpen naar Banjul. Daar
wordt de auto verkocht en is de opbrengst voor het project. Heeft u
belangstelling om mee te doen, kijk eens op www.antwerpenbanjul.com .

Studenten van de HZ hebben als onderdeel van hun opleiding een project gedaan voor Talokoto. Het betrof
het zoeken en ophalen van matrassen en gereedschap voor een timmerwerkplaats. De gereedschappen en
matrassen zullen zo spoedig mogelijk verscheept worden. Ook hier hebben we nog financiële middelen voor
nodig…

Kinderen sponsoren:
Een belangrijk item is de sponsoring van de
kinderen. Nu het tehuis bijna gereed is voor
bewoning, zoeken we de eerste kinderen. We
hebben een lijst met mogelijk eerste
bewoners. We zullen daarbij selectie
toepassen om een groep bewoners te krijgen,
die qua karakter en handicap bij elkaar
passen en elkaar aanvullen. De verzorging en
opleiding of educatie van de kinderen kost
geld. We ramen deze kosten per maand op €
20,00 voor verzorging en € 10,00 voor
opleiding. De kinderen voor wie we een
sponsor zoeken, worden genoemd op de (nieuwe) website. Sponsors (U en anderen) kunnen daar een
keus maken. Welk kind wilt u direct helpen d.m.v. sponsoring van kosten voor levensonderhoud en of
opleiding. Wury Bah is qua leeftijd niet echt een kind. Toch willen we hem op het project een plaats
geven. Hij hoort erbij.

Website en flyer:
De in de vorige nieuwsbrief genoemde vernieuwde website is nog niet beschikbaar. Er wordt aan gewerkt
om de site deze zomer beschikbaar te hebben, zodat de berichtgeving m.b.t. doelstelling, agenda,
sponsoring en actualiteit gerichter verloopt.
Deze zomer wordt ook een nieuwe flyer uitgebracht, met actuele gegevens en nieuwe foto’s van het
project

Regenseizoen:
In Talokoto is het regenseizoen weer
aangebroken. Er zijn al een aantal huisjes van
families ingestort, een jaarlijks terugkerend
verschijnsel. Het seizoen is soms bar en boos,
met zeer veel regen en heel heftige wind. De
traditionele bouw is daar niet tegen bestand.
Waar mogelijk helpen we de inwoners, maar
onze middelen zijn beperkt. Wilt u helpen,
laat het s.v.p. weten.

Ministeries in Gambia
Er zijn (nieuwe) contacten gelegd met ministeries in Gambia, o.a. ministerie van Gezondheid en ministerie
van Onderwijs. Doel is te komen tot een samenwerking, waarbij ook de ministeries bijdragen in de kosten
van opvang en verzorging en van onderwijs.

Barbecue met Gambiaans tintje………

Zaterdag 10 september 2016
17:00  inloop

18:00  start maaltijd 22:30  afsluiting

Inschrijven voor 2 september op mailadres: talokoto@zeelandnet.nl.
Tel (Alex Joosse): 0646705364
Volwassenen: € 14,-Kinderen 4 t/m 11: € 7,- (Eén drankje per persoon gratis)
En verder:

 Gambia kraam
 verloting
 verkoop

Graag Voor 2 september overmaken op: NL05RABO0157066924 of contant bij één
van de bestuursleden
We wensen iedereen een mooie zomer en of vakantie…

Foo Waatie Koteng!!! namens het bestuur, Stichting Talokoto Nederland

