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1. Inleiding
In 2009 zijn Jolanda Moens en Stefan Mes gestart met de realisatie van hun droom: het
daadwerkelijk helpen van de allerarmsten in de samenleving van een nader vast te stellen
ontwikkelingsland. Na onderzoek is hun keuze gevallen op Gambia 1. Het door hen opgestelde Plan
tot samenwerking is de leidraad geweest voor de start en opbouw van een woon- en
leefgemeenschap (hierna ook “Compound” te noemen) voor gehandicapte kinderen, wezen en
ouderen in Madina Talokoto in Gambia.
Vanaf de start tot heden zijn een aantal zaken gerealiseerd. In Gambia betreft dit het verkrijgen van
een voldoende groot stuk grond voor de bouw van de compound, de bouw van een muur rond de
compound en de bouw van een aantal verblijfgebouwen op dit terrein. Gerealiseerd zijn ook een
goede relatie en verstandhouding met de gemeenteraad en bevolking van Talokoto en aansluiting bij
een netwerk van hulpverleners in Gambia. In Nederland is bekendheid gegeven aan het project, is
een start gemaakt met de vorming van een “Club van 100” (sponsors), worden acties gehouden en
worden donaties van scholen en kerken verkregen.
Tot voorjaar 2012 heeft het project Talokoto geressorteerd onder de Stichting Steun en Opbouw
Gambia.
Omdat de behoefte aan hulp voor de genoemde doelgroep in Gambia groot is, is voorjaar 2012 het
idee uitgewerkt voor een gedegen opzet van het project 2 en een zelfstandige stichting.
Besloten werd tot de oprichting van een zelfstandige stichting in zowel Nederland als in Gambia. De
oprichting van de Gambiaanse stichting biedt voordelen i.v.m. de Gambiaanse wetgeving en de
aanwezigheid van een rechtspersoon als partner in dat land. Op 21 juni 2012 is de Stichting Talokoto
Nederland (STN) opgericht 3. De STN is ingeschreven bij de KvK en ANBI geregistreerd. Op 29
december 2012 is in Gambia de Stichting Talokoto Gambia (STG) opgericht. 4
De beide stichtingen, Stichting Talokoto Nederland en de Stichting Talokoto Gambia (STG) zijn één op
één met elkaar verbonden. Eerst genoemde is tot eind 2018 eindverantwoordelijk voor het totale
project, verzorgt de inzameling van de noodzakelijke fondsen en het beheer daarvan alsmede de
werving van vrijwilligers in Nederland. Tevens is zij verantwoordelijk voor aanstelling en ontslag van
betaald personeel. De STG draagt in Talokoto zorg voor de compound en haar bewoners, draagt zorg
voor aanvullende projecten gelieerd aan de compound, beheert de in Gambia beschikbare fondsen
en draagt zorg voor werving van personeel en vrijwilligers in Gambia.
Gezien de omvang en looptijd van het project, is een projectplan noodzakelijk. Dit projectplan is
opgesteld voor de periode tot en met 2018 en dient als leidraad voor bestuur en management van de
Stichtingen Talokoto Nederland en Talokoto Gambia. Tevens tracht het plan inkijk te geven in de
periode na 2018.

2. Situatie in Gambia:
Doelgroep:
In Gambia worden kinderen met beperkingen (lichamelijk of geestelijk) naar onze westerse
begrippen niet voldoende geaccepteerd. Door ouders worden de kinderen vaak gezien als een vloek
die hen overkomt en worden kinderen min of meer aan hun lot overgelaten. De Gambiaanse
overheid kan niet de noodzakelijke inspanningen doen om de kinderen zo goed als mogelijk in de
maatschappij te laten meedoen.
1

Plan tot samenwerking zorgverlening Gambia, Stefan Mes en Jolanda Moens 2009.
Concept Plan van Aanpak Project Talokoto, werkgroep Talokoto 2012
3
Zie statuten Stichting Talokoto Nederland d.d. 21.06.2012
4
Zie statuten Stichting Talokoto Gambia d.d. 29.12.2012
2
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Door juiste verzorging, onderdak en ze eventueel te voorzien van hulpmiddelen of het ondergaan van
een medische ingreep en het volgen van onderwijs, kunnen deze kinderen hun mogelijkheden beter
benutten en worden ze in staat gesteld (meer) zelfredzaam te worden.
Hiernaast zijn er ook in Gambia ouderen met geestelijke of lichamelijke beperkingen. Zij worden
veelal aan hun lot overgelaten. Deze mensen hebben verzorging en onderdak nodig.
Door deze beide groepen, jong en oud, samen te brengen, kan een wisselwerking ontstaan, waarbij
jongeren de ouderen verzorgen en de ouderen hun ervaringen kunnen overbrengen op de jongeren.
Cultuur en leefomgeving:
Het onvoldoende accepteren van mensen met beperkingen in de Gambiaanse samenleving is een
gegeven c.q. cultuur. Hieraan moet aandacht worden besteed, zodat op termijn acceptatie plaats kan
vinden. In dit project is dit geen doel op zich, maar hoort wel bij de uitgangspunten.
Het project heeft zijn plaats in Madina Talokoto, een klein dorp met enkele mensen met
beperkingen. De cliënten van de compound komen uit een ruime omgeving van Talokoto. Hierdoor
komt de doelstelling niet direct ten goede aan een belangrijk deel van de plaatselijke bevolking, een
belangrijk gegeven bij hulp of ontwikkelingsprojecten.
Duidelijk is dat de gemeenschap van Talokoto de bewoners van het project wil opnemen en
accepteren. Belangrijke voorwaarde voor de bewoners van Talokoto is dat zij mede dankzij het
project een beter bestaan kunnen opbouwen. Belangrijk is ook hier wisselwerking tussen bewoners
van het dorp en de bewoners van de compound (cliënten).

3. Doelstelling:
Als doel wordt hier onverkort overgenomen de doelstelling zoals die is opgenomen in de statuten
van de Stichting Talokoto Nederland: 5
3.1. De stichting heeft ten doel vanuit een christelijke visie:
a. het projectmatig bieden van humanitaire hulp op het gebied van de primaire levensbehoeften:
voedsel, onderdak, kleding en medische hulp aan kansloze groepen in de samenleving van
Gambia; wezen en verlaten kinderen, gehandicapten en andere hulpbehoevenden, waarbij het
stimuleren van zelfredzaamheid en een zelfstandig bestaan centraal staat.
b. het bevorderen, opbouwen en ondersteunen van micro-economieën in en rondom de
opgebouwde projecten onder sub 1a op het gebied van gezondheid, onderwijs,
landbouw/veeteelt, bedrijfsontwikkeling en jongerenwerk, teneinde de projecten met de
volledige support van de lokale bevolking te kunnen laten functioneren.
3.2. De stichting wil haar doel onder meer verwezenlijken door het verwerven van fondsen en
vrijwilligers
3.3 Uitgangspunt van het project Talokoto is:
Het bouwen en inrichten van een compound voor 60 kinderen met handicap(s) die worden
ondergebracht in een kindertehuis; 24 ouderen met handicap(s) die kleinschalig worden
ondergebracht in 6 huisjes; gastenverblijven voor 22 personen; ruimten voor medische verzorging en
scholing; ontmoetingsruimten; faciliteiten als garage/ werkplaats, naaiatelier, timmer/
elektrotechniekwerkplaats en een land- en tuinbouwproject t.b.v. eigen voeding / levensonderhoud
en voor verkoop van producten.

5

Zie statuten Stichting Talokoto Nederland 21.06.2012
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Nadat cliënten hun intrek hebben genomen, dient verzorging en vorming plaats te vinden, e.e.a. op
een niveau, dat naast het bevorderen van de gezondheid, ook recht doet aan het gestelde in de
doelstelling: stimuleren van zelfredzaamheid en zelfstandig bestaan.
De plaatselijke bevolking van Talokoto dient te profiteren van het project en de aanwezige
voorzieningen. Dit kan zijn door al of niet tegen betaling verrichten van werkzaamheden tijdens de
bouw en inrichting dan wel in de periode daarna bij onderhoud van de compound of verzorging van
cliënten.
Het project dient eind 2018 zelfstandig te kunnen functioneren.
Aan hulp aan gehandicapten is behoefte in heel Gambia. We maken een start met dit project in
Medina Talokoto. Wanneer daarvoor mogelijkheden zijn, worden soortgelijke projecten opgezet op
meerdere plaatsen in Gambia. Het zal hierbij vooral van belang zijn of er financiële mogelijkheden
zijn. Belangrijk zijn continuïteit en niveau van de hulp. Voordat wordt geïnvesteerd in volgende
projecten, dient Talokoto zelfstandig te kunnen functioneren. De bouw en inrichting zijn compleet en
de personele bezetting door betaalde krachten en vrijwilligers is zodanig dat verzorging van de
cliënten op het gewenste niveau kan worden uitgevoerd. Financiële ondersteuning bestaat uit steun
van een “Club van 100”.
3.4 Overige hulp:
Indien zich in Madina Talokoto een ramp of ernstige calamiteit voordoet, kan het bestuur van STN
besluiten geld beschikbaar te stellen voor het lenigen van ergste nood en aanschaf van noodzakelijke
eerste levensbehoeften. Hiervoor wordt een beroep gedaan op een op dat moment te vormen
noodfonds, dat bij noodzaak gevuld wordt met speciaal voor het lenigen van deze nood te vragen
vrijwillige bijdragen.

4. Projectorganisatie en verantwoordelijkheid:
In Nederland is Stichting Talokoto Nederland opgericht te Vlissingen d.d. 21 juni 2012. Praktisch
gezien is de taak van deze stichting het organiseren van financiën en vrijwilligers. STN heeft op dit
moment drie bestuursleden.
In Gambia is de Foundation (Stichting) Talokoto Gambia opgericht d.d. 29 december 2012. Deze
heeft als doelstelling het bevorderen van initiatieven die honger, armoede, ziekte bestrijden en het
bevorderen van duurzame sociale en economische ontwikkeling in de gemeenschap van Madina
Talokoto. Hierbij hebben gehandicapten, zieken, ouderen en behoeftigen de volledige aandacht.
STG heeft 9 bestuursleden, drie uit Nederland, 3 uit Gambia en drie uit Madina Talokoto. Deze
samenstelling moet bijdragen aan stabiliteit.
4.1 Stichtingen:
De beide stichtingen hebben een gescheiden verantwoordelijkheid.
De verantwoordelijkheid van STN is primair het inzamelen van fondsen, verantwoording voor de
besteding van deze fondsen en het werven van vrijwilligers. In het bijzonder de inzameling van
fondsen als ANBI geregistreerde, vraagt om een accurate controle op en verantwoording van de
besteding van de gelden, zowel in Nederland als ook in Gambia.
De verantwoordelijkheid van STG is primair het bouwen, inrichten en bemensen van de compound
en vervolgens de verzorging van de cliënten. Zie hiervoor ook de statuten van de Stichting Talokoto
Gambia. 6
Bij aanvang van het project lag de verantwoordelijkheid voor beheer en uitvoering van het project
volledig bij de oprichters. Na het oprichten van STN is er sprake van een overdracht van
verantwoordelijkheid naar STN en in een later stadium ook naar STG. Eind 2018 dient de volledige
6

Zie Statuten Foundation Talokoto Gambia, d.d. 29.12.2012.
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verantwoordelijkheid van beheer en uitvoering te liggen bij STG. Om dit mogelijk te maken wordt
geïnvesteerd in competent management en personeel en wordt een investeringsplan voor de
volgende jaren opgesteld.
4.2. Taakomschrijvingen:
• Stichting Talokoto Nederland:
o Verantwoordelijk voor het voortbestaan van de stichting
o Eindverantwoordelijk voor het behalen van de doelstelling
o Eindverantwoordelijk voor het op een juiste wijze besteden van de fondsen en het
verantwoorden daarvan.
o Verantwoordelijk voor personeel.
o Verantwoordelijk voor de communicatie tussen STN en STG
•

Bestuur STG :
o Verantwoordelijk voor het behalen van de in de constitutie omschreven doelstelling
o Verantwoordelijk voor juiste relatie met lokale en landelijke overheden in Gambia
o Verantwoordelijk voor ontwikkeling en beheer van compound en gelieerde projecten
als agricultuur, school enz.
o In samenspraak met management verantwoordelijk voor een juiste besteding van
gelden in Gambia

•

Management:
o Verantwoordelijk voor bedrijfsvoering op de compound
o Verantwoordelijk voor niveau van te verlenen zorg.
o In samenspraak met STG verantwoordelijk voor juiste besteding van gelden in
Gambia.
o Onderhouden van externe betrekkingen van de compound.

Tot eind 2018 zijn managers uit Nederland verantwoordelijk voor leiding en beheer van de
compound, e.e.a. in ondergeschiktheid aan de besturen van STG en STN. Het management is zo
mogelijk aanwezig in Gambia. Leiding en sturing zijn het jaar rond noodzakelijk. Om dit mogelijk te
maken wordt lokaal talent gezocht en geschoold.
4.3. Financiële controle:
Tot eind 2018 wordt de financiële controle op de volgende wijze vorm gegeven:
•
•
•
•
•
•
•
•

Door STN wordt aangegeven welke bestedingsruimte er is voor een aankomend jaar;
In overleg tussen STN, STG en management wordt een keuze gemaakt hoe de financiën te
besteden;
Door STG worden deelprojecten aangewezen, waarvoor een plan van aanpak met begroting
wordt opgesteld.
Door STN worden deze deelprojecten beoordeeld op financiële haalbaarheid en
onderbouwing;
Na akkoord door STN zorgt STG voor de uitvoering van deze plannen en geeft aan wanneer
en welke financiële bijdrage noodzakelijk is.
Door STN wordt deze bijdrage (eventueel na opgave van stand van zaken) overgemaakt op
rekening van STG.
Door STG wordt het deelproject uitgevoerd en voltooid. Een overzicht van besteding van de
ontvangen financiën wordt toegezonden aan STN.
STN controleert de financiële verantwoording en koppelt dit terug naar STG.
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4.4.Werkwijze werving fondsen en vrijwilligers:
Een belangrijke taak van de STN is financiële middelen te verzamelen en vrijwilligers te werven t.b.v.
de uitvoering van het project en de compound.
Belangrijk is bekendheid geven aan project en doelstelling. Dit wordt gedaan door ieder die bij het
project is betrokken. Gebruik kan worden gemaakt van bijeenkomsten van b.v. verenigingen,
scholen, kerken en daar voorlichting geven over het project; als standhouder deelnemen aan
markten en braderieën, publicaties in de pers, houden van acties, presentaties enz.
Bij het verkrijgen van financiële middelen is de werving van leden voor de Club van 100 voor 100 een
belangrijke opdracht. Naast een bijdrage van €100,00 per jaar, worden deze sponsors gezien als een
bindmiddel, die de doelstelling van de stichting uitdragen. Hiernaast is het gericht zoeken van grote
en kleine sponsoren een must. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande en nieuwe ingangen bij
kerken, scholen en bedrijven, waarbij voorlichting over het project wordt verzorgd. Dit sluit aan bij de
bestaande gewoonte / behoefte om te geven aan “goede doelen” op school en kerk. Hierbij kunnen
overkoepelende organisaties een rol spelen. Denk hierbij aan Vastenaktie/Cordaid en in de toekomst
mogelijk ook anderen.
4.5. Samenwerken:
Waar mogelijk wordt in Nederland en Gambia samengewerkt met organisaties die kennis hebben van
ontwikkelingssamenwerking. Zij zijn een belangrijke bron van kennis en kunnen dienen voor het
leggen van functionele contacten. Zij kunnen ook een rol hebben bij het verwerven van fondsen en
medewerkers die noodzakelijk zijn. De wil van de lokale bevolking is een belangrijke factor bij het
opzetten, inrichten en beheren van de compound. M.b.t. tot de wijze van verzorgen van de cliënten
is het doel dat verzorging nadrukkelijk moet plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid tussen cliënt
en verzorgende.
Nederland:
Waar mogelijk wordt door STN de samenwerking gezocht met organisaties die ook actief zijn in
Gambia of het voornemen hebben om daar activiteiten te ontwikkelen. In alle gevallen moet deze
samenwerking productief zijn voor de doelstelling van STN.
Gambia:
De Stichting Talokoto Gambia kan worden gezien als de uitvoeringsorganisatie van STN. De
verantwoordelijkheid van STN is het verzamelen van fondsen, materialen en vrijwilligers, STG heeft
als verantwoordelijkheid de ontwikkeling en bedrijfsvoering van de te stichten compound in Gambia.
De STG is samengesteld uit leden afkomstig uit Gambia in brede zin, uit Madina Talokoto en uit
Nederland. De leden uit Gambia hebben contacten binnen de verschillende lagen van regering en
bevolking van het land, de leden uit Medina Talokoto zijn voorgedragen door de VDC
(gemeenteraad) van Medina Talokoto en hebben een sterke lokale binding. De Nederlandse leden
hebben binding met STN.
Op deze wijze wordt draagvlak gecreëerd binnen de plaatselijke en landelijke Gambiaanse
samenleving en zijn er voldoende mogelijkheden om van belang zijnde signalen uit die samenleving
op te vangen.
Binnen Gambia moet worden gezocht naar samenwerking met daarvoor geëigende organisaties op
terrein van verzorging (van ouderen en gehandicapten), medische verzorging, onderwijs en
agricultuur. Ook wordt contact met de overheid gezocht. Vastgesteld wordt of financiële bijdragen
van de overheid m.b.t. verzorging van de gehandicapten en ouderen mogelijk zijn.
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4.6.Medewerkers / vrijwilligers:

Subdoelstelling van de STN is het vinden en werven van vrijwilligers. Vrijwilligers op allerlei gebied
zijn onmisbaar bij het behalen van de hoofddoelstelling, de hulp aan de allerarmsten.
Allereerst zijn er in Nederland vrijwilligers nodig. Denk hierbij aan bestuur, management,
projectleiders voor bouw, educatie en onderhoud van de website. Verder zijn er vrijwilligers nodig
om de stichting met doelstelling onder de aandacht van mensen, instellingen en bedrijven te brengen
en te doen aan fondsenwerving. Ook is er behoefte aan vrijwilligers die zorg dragen voor de
bezetting van stands bij evenementen en voor aanschaf en verkoop van artikelen. Hiernaast zijn
vrijwilligers noodzakelijk bij opslag en transport van goederen in Nederland en van Nederland naar
Gambia. Uitgangspunt is dat werkzaamheden voor de STN in of vanuit Nederland altijd op vrijwillige
basis plaatsvinden.
In Gambia is er behoefte aan personen die als vrijwilliger zitting nemen in het bestuur van de
Stichting Talokoto Gambia. Eind 2012 is de stichting opgericht en is het bestuur samengesteld. Voorts
is er behoefte aan management. In eerste instantie vanuit Nederland, op vrijwillige basis. Hierna of
daarnaast is er behoefte aan management vanuit Gambia, Medina Talokoto. Deze kunnen
beschikbaar komen als vrijwilliger en of als betaald medewerker. Verder is er behoefte aan helpers
bij de bouw van de onderkomens (compound), aanleg van waterputten en installatie van
waterpompen. Vanuit Nederland zijn dit vrijwilligers. De inwoners van Gambia doen dit in een aantal
gevallen op basis van betaald werk. Dit geeft ook direct een economisch binding tussen inwoners van
Talokoto en de compound / project. Ook bij de inrichting van de compound, het ophalen,
onderbrengen en verzorgen van de cliënten zijn vrijwilligers noodzakelijk. Reëel is aan te nemen dat
ook gebruik moet worden gemaakt van betaalde krachten. Ook hier is een belangrijk aspect de
relatie tussen woongemeenschap en de lokale bevolking. Door hen economisch mee te laten delen,
wordt het draagvlak vergroot.
Naar gelang de completering van het project zal duidelijk worden welke inzet door betaalde krachten
en welke door vrijwilligers wordt gedaan.
4.7. Communicatie:
Met een stichting in Nederland en een stichting in Gambia en daartussen opererend management is
goede communicatie van groot belang.
Communicatie met de zgn. “buitenwereld”, heeft alleen plaats door of in overleg met het bestuur
van de Stichtingen, zowel in Nederland als in Gambia.
Hulpmiddelen voor communicatie binnen de stichting zijn de notulen van (bestuur-) vergaderingen,
jaarvergadering, nieuwsbrieven en de website.
• Notulen van bestuursvergaderingen zijn beschikbaar voor bestuursleden van de beide
stichtingen (zo nodig ook Engelstalig);
• Eén maal per jaar is er een openbare bijeenkomst van STN, waarin het bestuur van STN uitleg
geeft van de stand van zaken; financiën en activiteiten. Bestuursleden van beide stichtingen,
leden van de club van 100 en donateur krijgen hiervoor een uitnodiging.
• Het (dit) projectplan wordt eenmaal per jaar geactualiseerd en door het bestuur van STN
vastgesteld. Dit actuele plan wordt tijdens de jaarvergadering besproken.
• Een nieuwsbrief wordt uitgegeven bij belangrijke gebeurtenissen, minimaal 4 x per jaar.
• Op de websites van beide stichtingen is actueel nieuws beschikbaar.
• Waar nodig en mogelijk wordt de pers ingeschakeld.

5. Projectdefinitie:
In de doelstelling is als volgt omschreven: het projectmatig bieden van humanitaire hulp op het
gebied van de primaire levensbehoeften: voedsel, onderdak, kleding en medische hulp aan
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kansloze groepen in de samenleving van Gambia; wezen en verlaten kinderen, gehandicapten en
andere hulpbehoevenden, waarbij het stimuleren van zelfredzaamheid en een zelfstandig bestaan
centraal staat. Mensen die voldoen aan boven staande criteria krijgen een plaats, worden verzorgd
en worden waar mogelijk begeleid tot een zelfstandig bestaan. Zolang zij niet zelfredzaam zijn,
kunnen zij op de compound verblijven.
5.1. Indeling en inrichting van de compound:
Het door de gemeenschap van Madina Talokoto ter beschikking gestelde terrein wordt voor
overzicht en veiligheid ommuurd. Voor het onderbrengen van de doelgroepen wordt een
kindertehuis met ruimte voor de opvang van 60 kinderen gebouwd en 6 huisjes voor kleinschalige
opvang van 24 ouderen met een handicap. Deze ruimten worden onderling met elkaar verbonden
d.m.v. overdekte paden.
Hiernaast worden een garage/werkplaats; naaiatelier, elektronica/timmerwerkplaats en
ontmoetingsruimte gebouwd. Deze ruimten dienen om cliënten opleiding te geven en te zorgen dat
ze vaardigheden kunnen opdoen.
Voor onderdak van begeleiding en zorg worden 3 gastenverblijven gebouwd, ieder met twee
compartimenten. Hier kunnen 22 personen verblijven. 7
Voor opleiding wordt voor kinderen van 4 tot 7 jaar gebruik gemaakt van de faciliteiten van de in het
dorp Talokoto aanwezige nursery school. Vanaf 8 jaar wordt onderwijs gevolgd op een priority school
in de naaste omgeving gevolgd. Voor de leerlingen wordt schoolgeld betaald.
Voor de nursery school wordt door STN bijgedragen aan de kosten van onderhoud, inrichting en
onderwijs via voor dit speciale doel ingezamelde fondsen.
Bij de bouw wordt zoveel mogelijk gewerkt met bouwmateriaal dat in de directe omgeving
voorhanden is. Het kindertehuis en de woningen worden gebouwd met cementblokken, afgewerkt
met stuc werk. Bij de bouw wordt rekening gehouden met cultuur en traditie van dorp en land. De
bouw wordt gerealiseerd in de periode 2010 tot en met 2014.
Voor de inrichting van de wooneenheden, gemeenschappelijke ruimten en werkplaatsen worden
afzonderlijke plannen opgesteld.
Belangrijke aspecten bij de bouw van de compound zijn veiligheid voor de cliënten en
zorgmogelijkheden. De begeleiding bij de bouw bestaat uit mensen met bouwkundige en of
medische/zorg achtergrond.
5.2. Watervoorzieningen:
Begin 2014 moet de compound beschikken over voldoende (drink) water voor levensonderhoud.
Hiervoor worden de noodzakelijke bronnen geslagen.
Ook voor het agricultuur project is voldoende water een noodzaak.
5.3.Agriculture project:
Door het in eigen beheer telen van groenten en fruit en het houden van dieren, kan de compound
zelf geheel of grotendeels voorzien in de eigen voedsel behoeften.
De benodigde grond wordt ter beschikking gesteld door de gemeente Madina Talokoto en in cultuur
gebracht.
Op het terrein komt opslagruimte beschikbaar voor opslag van gereedschappen en geteelde
producten.
Water is noodzakelijk voor groei. Hiervoor worden de nodige waterputten gemaakt en wordt een
irrigatiesysteem aangelegd. Uitgangspunt hierbij is dat zo weinig mogelijk water verloren gaat door
verdamping.

7

3D presentatie op site www.talokoto.nl
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6. Financiën
Om de doelstelling te behalen zijn tot en met 2018 jaarlijks inkomsten noodzakelijk.
In Madina Talokoto is de benodigde grond voor de bouw van het dorp door de gemeente Madina
Talokoto beschikbaar gesteld. Ook grond voor het agricultuur project wordt door de gemeente
beschikbaar gesteld.
Voor de bouw, inrichting en completering in de vorm van onderdak en verzorging van de compound
in Talokoto is tot aan de afronding een bedrag van totaal € 50.000,00 noodzakelijk.
Vanaf de start tot juni 2012 ( ongeveer 1,5 jaar) is een bedrag van 23.000,00 ontvangen en besteed.
Dit is ruim 1250,00 per maand. Met de nodige inspanningen moet het mogelijk zijn dit bedrag ook in
de jaren tot 2018 te genereren. Vanaf 2013 tot en met 2015 zal (tevens) de opbrengst van de
Vastenactie parochie Walcheren worden ontvangen via Cordaid. Hierdoor zal het inkomen over een
periode van 3 jaar fors toenemen.
Tot voltooiing van bouw en inrichting is €27.000,00 nodig. Na voltooiing van de bouw is per jaar
€12.000,00 tot € 15.000,00 nodig voor het functioneren van de compound. Jaarlijks wordt een
financiële paragraaf opgesteld.
6.1. Inkomsten:
In de periode vanaf de oprichting tot mei 2012 zijn de inkomsten afkomstig van vrijwillige bijdragen
van sympathisanten, verkoop van goederen en opbrengst van acties. Ook is een start gemaakt met
het werven van leden van de Club van 100 voor 100.
Tot 2018 dient de Club van 100 voor 100 te worden uitgebreid tot minimaal 100 leden. Hierdoor
ontstaat een stabiele basis voor het project.
Voor fondsenwerving worden bedrijven, scholen en kerken benaderd, waarbij de werving kan
worden gecombineerd met acties.
Onder partners verstaan we gelijkgestemde organisaties in Nederland, Gambia en eventueel andere
landen. Het verzoek aan hen zal zijn bij te dragen aan de kosten van het project, leveren van kennis
en menskracht, e.e.a. eventueel met tegenprestatie. Doelgroepen zijn hierbij organisaties die zich
richten op hulp aan ontwikkelingslanden, specifiek hulp aan mensen met beperkingen en ouderen.
(Stichting Zusters van de presentatie van Maria).
Overheden worden benaderd om bij te dragen in de kosten van het project. Richting hierbij is de
aanvraag van subsidies, gericht op hulp aan ontwikkelingslanden, specifiek hulp aan mensen met
beperkingen en ouderen.
6.2. Uitgaven:
We geven in het financieel overzicht per onderdeel aan wat de kosten zijn van het totale project en
de afzonderlijke onderdelen daarvan, over de periode van 2010 tot en met 2018. Over de periode
van 2010 tot en met mei 2012 kan worden aangegeven welke uitgaven / investeringen zijn gedaan.
Deze kosten zijn in de financiële administratie terug te vinden. Vastgesteld wordt welk percentage
van de inkomsten wordt besteed aan fondsenwerving en aan beheer en administratie.

7. Duurzaamheid van project:
Eind 2018 wordt de verantwoordelijkheid van het project volledig overgedragen aan de Stichting
Talokoto Gambia. Deze stichting genereert vanaf 2015 eigen inkomsten en draagt zorg voor het
functioneren van de compound. In 2018 dienen de eigen inkomsten een groot deel van de kosten
voor het functioneren van de compound volgens de daarvoor vastgestelde normen m.b.t. zorg en
opleiding te dekken. Gezien de aard van het project, zullen externe inkomsten altijd noodzakelijk zijn.
Hiervoor dient een “Club van 100 voor 100” verbonden te blijven aan het project.
Middelburg, juni 2013.
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