
Nieuwsbrief januari 2017 

 

Op bezoek bij de school in Latrya. De bibliotheek is nog niet klaar, maar men heeft wel al concrete 

plannen gemaakt en wat het gaat kosten. De kosten zullen ongeveer € 180, = zijn. We hebben de 

ruimte kunnen zien waar ze de bibliotheek willen gaan realiseren. Verder hebben we heel veel 

schoolschriften kunnen doneren voor de kinderen van de school.  

        

 

        

  

 

 

 

 



 

Bezoek aan Latrya Healtcenter, we hebben weer heel veel overgebleven spullen uit kraampakketten 

kunnen afgeven. 

 

 

Er wordt weer flink verbouwd in het Healcenter, ze zijn de overkapping aan het verlengen zodat er 

nog meer mama’s met de kinderen uit de zon kunnen wachten. Ook de vloer wordt onderhanden 

genomen omdat deze helemaal los liet. 

 



De salon van Amanita is weer een stuk verder af, en het ziet er erg mooi uit.  

       

          

Op bezoek bij de heer Mouhdina PA Jatta, in zijn compound helpt hij mensen, die nergens meer 

terecht kunnen. Goed om hier weer te zijn. Met weer de nodige spullen, die ze heel goed kunnen 

gebruiken. 

 

 



  

 

We hebben heel veel brillen gekregen, die we hebben uit mogen delen. Was super! Mensen waren 

zo blij dat ze weer beter konden zien.  

 



 

 

We zijn op bezoek geweest bij Tanka Tanka het psychiatrisch ziekenhuis van Gambia. We hebben een 

rondleiding gehad, i.v.m. privacy hebben we geen foto’s gemaakt. Maar wat heeft het een indruk op 

ons gemaakt. Op internet hadden we al wat vooronderzoek gedaan, zodat onze giften goed in de 

smaak vielen. We hebben veel zaden voor de groenten tuin gegeven, verbandmiddelen en 

incontinentiemateriaal (smal wat ook gebruikt kan worden voor maandverband). Ook hebben we 

een grote zak rijst gedoneerd iemand anders heeft kip gedoneerd zodat ze in het nieuwe jaar een 

mooie maaltijd kunnen eten. Ze waren druk bezig met internet, en toevallig hadden wij net de 

computers gedoneerd gekregen, dus deze zijn nu onderweg naar Gambia naar Tanka Tanka.  

 

 

 

 



 

Ook deze keer weer heel veel kleding uit kunnen delen, geweldig om te mogen doen.  

 

 

Op bezoek geweest bij Triple C waar we weer de nodige spullen hebben mogen achterlaten onder 

andere een handnaaimachine, stof en garen, maar ook zaden en verbandmiddelen. Mooi om te zien 

dat nu ook het meisjes project steeds meer vorm krijgt.  

   



 

 

We hadden spaarlampen gedoneerd gekregen, helaas hebben ze in Gambia veelal een andere fitting 

als wij. Maar toch wat mensen kunnen vinden en lampen van europa dat is natuurlijk super. 

 

 



De vleesmolen wordt al goed gebruikt, mooi om te zien dat met een vleesmolen iemand al een 

bedrijfje kan starten en hopelijk hierdoor zelfvoorzienend te worden.  

    

 

 

Ook Marie met haar kliniek op haar eigen compound hebben we een bezoek gebracht en de nodige 

overgebleven spullen uit kraampakketten af gegeven. 

 

 

Deze keer zaten we in Sandbeach waar een personeelslid aangaf dat ze nog geen EHBO trommel 

hadden, dus hebben we die één kunnen geven. 

   



 

Verder hebben we van een donateur heel veel schooltasjes, shirts, blouses en vesten gekregen. 

Zoveel dat het te veel is voor onze eigen projecten, dus gaan we opzoek naar mooie projecten die het 

kunnen gebruiken. Als we er meer van weten zullen we dit melden. Ook hebben we van een nieuwe 

donateur heel veel medische middelen gekregen, dit zullen we in kleine partijen gaan versturen. 

Maar het blijft dus belangrijk om geld binnen te krijgen zodat we de spullen ook kunnen blijven 

versturen. 

  



Nieuwsbrief April 2017 

Er zijn weer bestuursleden naar Gambia geweest en hebben weer veel projecten kunnen bezoeken, 

waar ze weer veel spullen hebben kunnen uitdelen. Dit blijft geweldig om te mogen doen. 

Op bezoek bij Marie met haar kliniek op haar eigen compound en de nodige overgebleven spullen uit 

kraampakketten af gegeven. Ook andere verbandmiddelen die Marie en Thea verdelen over andere 

ziekenhuizen, dit doen ze nu al weer een hele tijd voor ons. We zijn hier heel tevreden over, omdat 

we zelf niet alles kunnen bezoeken. Thea is een Nederlandse vrouw die in Gambia verblijft, heeft veel 

contacten en weet waar ze behoefte aan hebben, dus alles komt goed terecht. 

  

Bezoek aan Tanka Tanka, ze zijn een broodoven aan het maken zodat ze dadelijk zelf brood kunnen 

gaan bakken. Voor de patiënten en voor de verkoop, van de verkoop hopen ze dan weer de 

benodigde spullen te kunnen kopen om voor de volgende dag weer brood kunnen maken. Het is nog 

niet klaar, maar ziet er al goed uit. De pc’s zijn er nog niet, maar zijn onderweg als we er meer over 

weten laten we het weten.  

  

 

 

 

 

 



Bezoek aan Latrya Healtcenter, we hebben weer heel veel overgebleven spullen uit kraampakketten 

kunnen afgeven. 

  

Op bezoek bij de school in Latrya. De bibliotheek is nog niet klaar, we gaan nu als stichting kijken hoe 

we hen kunnen gaan helpen om die €180, = bij elkaar te gaan krijgen.  

  

Naar een project geweest die aan solarcooking doen, zeer interessant omdat brandhout om te kopen 

erg duur is. Hierdoor wordt er veel uit de bossen gepakt. Dit raakt een keer op, en de zon schijnt er 

de hele dag dus solar is een goed alternatief.  

  

 

 

 



 

Ook een bezoek gebracht aan Matar van Gambia For You waarmee we onze spullen versturen. Leuk 

om elkaar weer te zien. 

 

Op bezoek bij  Return, Return is opgericht door Lonneke te Kamp. Op 20 jarige leeftijd werd Lonneke 

getroffen door borstkanker. In een periode vol angst, onzekerheid en vragen is zij gaan nadenken 

over het leven en het leven na de dood. Tijdens haar ziekte is Lonneke in aanraking gekomen met 

Gambia. Zij heeft het land, de cultuur en de bevolking in haar hart gesloten. Eén van de laatste 

wensen van oprichtster Lonneke te Kamp was dat Return na haar overlijden zou worden voorgezet 

als Return Foundation. We hebben een volle gereedschapskist mee kunnen brengen waar weer 

mooie urnen mee gemaakt kunnen worden. Ook hebben we twee urnen van Gambia mee naar 

Nederland genomen. 

   

 

 

 

 



Op bezoek bij de heer Mouhdina PA Jatta, in zijn compound helpt hij mensen, die nergens meer 

terecht kunnen. Goed om hier weer te zijn. Met weer de nodige spullen, die ze heel goed kunnen 

gebruiken. 

   

De salon is klaar, en ziet er super uit! Amanita heeft nu ook een mannelijke kapper gevonden, die 

over een tijdje als het goed loopt haar huur gaat betalen voor de stoel. Hij heeft aangegeven dat hij 

mooie schilderingen kan maken, misschien dat ze daar de buitenkant mee gaan bewerken zodat als 

de salon dicht is iedereen die er langs loopt kan zien dat het een salon is.’ 

   

De keuken van het cateringbedrijfje was vorig jaar in het regenseizoen helemaal vernield door de 

hevige regen. Gelukkig is het nu weer klaar, op tijd voor het nieuwe regenseizoen. 

 

 



We hebben veel shirts gedoneerd gekregen, deze hebben we gegeven aan een vissers team zodat ze 

allemaal het zelfde shirt hebben. 

 

Triple C 

   

Het personeel van Udea wilde graag voor hun directeuren van de shirts met het oude logo ’n pet 

laten maken, als herinnering. Super mooi geworden. 

 

 

 

 

 



De zaadjes komen ook weer uit. 

   

Awa, een jonge dame die we een paar jaar geleden hebben leren kennen. Gaat per 1 mei een shopje 

starten op de Serakundamarkt. Een Nederlands echtpaar heeft voor 1 jaar de huur betaald, en wij 

hebben haar wat spullen gegeven zodat ze kan starten. 

 

Voor een gehandicapte jongen is er een rolstoel onderweg. 

   

Gewoon nog wat mooie plaatjes waar we het allemaal voor doen. 

   



   

  

We hebben heel veel spullen gekregen voor naaiateliers, deze zijn nu onderweg naar Gambia. Steeds 

meer mensen weten ons te vinden en we krijgen steeds meer spullen. Dit alles kost natuurlijk geld, 

dus als u ons wilt ondersteunen dan heel erg graag. 

 



Nieuwsbrief juli 2017 

Een rolstoel mogen brengen naar een jongen die nog nooit heeft gezeten, dat doet je toch wel wat. 

Het blijft bijzonder om te mogen zien. 

   

 

 

 

 



Een top avond gehad met super goed eten door ResiRest. Het doel van ResiRest is in 1 zin: locals hun 

fair share of tourism laten verdienen en een structureel inkomen kunnen bieden door een heel klein 

beetje hulp aan de voorkant te bieden. 

Dit willen ze nu ook opstarten in Gambia en wij hebben dit mogen ervaren in ruil voor feedback. Ik 

denk dat we bruikbare tips hebben kunnen geven, wij vonden het leuk om te doen. We hopen 

natuurlijk dat het een succes gaat worden.  Super blij met dit initiatief! 

  

Op bezoek geweest bij “Amie Power”, het doel van Amie Power is werkgelegenheid en duurzaamheid 

brengen in Gambia. Ruud (één van de oprichters) heeft een groot technisch inzicht en heeft door 

heel veel zelfstudie en sleutelen een zonnepanelensysteem ontwikkeld wat tegen een zeer lage 

kostprijs succesvol aangeschaft en geïnstalleerd kan worden in Gambia. Het doel is uiteindelijk de 

kostprijs zo naar beneden te brengen dat de zonnepanelen ook beschikbaar worden voor de lokale 

bevolking. Hierdoor kunnen gezinnen ’s avonds hun klusjes doen bij licht, kunnen kinderen hun 

huiswerk maken, winkels hun lampen branden, naaiateliers met elektrische naaimachines werken, 

etc., etc. 

We zijn heel enthousiast over dit project, en hebben een basis set besteld voor op de compound van 

onze contactpersoon. Halverwege september wordt de solar in Gambia verwacht we houden jullie op 

de hoogte. 



                               

Koken op open vuur veroorzaakt jaarlijks 4 miljoen doden 

Let op dat is meer dan aids, malaria en tbc bij elkaar. 

Ruim een derde van de wereldbevolking kookt nog dagelijks op een open vuurtje, meestal 

binnenshuis. De rook die daarbij vrijkomt is enorm slecht voor de gezondheid. Het koken op 

houtvuur/ houtskool komt overeen met het roken van 400 sigaretten. Gambia heeft als belangrijkste 

exportproduct pinda’s en pindaproducten, hierdoor is er een giga afvalberg met pinda-doppen. Deze 

pinda-doppen worden zonder extra toevoeging  in Gambia zelf geperst tot zeer goed brandbare 

briketten. Deze briketten zijn ook nog eens  veel goedkoper dan bijvoorbeeld houtskool. Voorbeeld; 

voor een maaltijd voor 12 personen heeft men nu 2 a 2,5 kg houtskool nodig en dit kost 39 dls, Om 

eenzelfde  maaltijd te maken met pinda-doppen brikets betaal je maar 15 dls dat is een besparing 

van 24 dls. 

We zijn met Buba wezen kijken en waren ook hier meteen weer enthousiast, we hebben voor Buba 2 

kooktoestellen gekocht en zakken met pindabriketten zodat hij meteen kon gaan starten. 

   

 

 



Super om te mogen doen, voor de stichting Gambia child een bed mogen kopen en afgegeven bij 

Nday. 

 

Met Ousman gaat het goed, we hebben hem ooit eens een gereedschapskist vol met materieel 

gegeven. Nu in het regenseizoen moet hij veel daken repareren, of vervangen. Blijft leuk om te zien 

dat het helpt wat je doet. 

 

 



In Latriya werden we opgewacht door een vrouwen comité ze hebben ons alles laten zien en 

uitgelegd over het maken van o.a. zeepjes. We hebben allemaal naaispullen mee gebracht, hier 

willen de vrouwen de schooluniformen mee gaan herstellen en maken. Zodat deze langer mee gaan 

en goedkoper worden voor de gezinnen om te kopen. 

 

 

Daarnaast hadden we ook nog mooie stoffen rugzakjes bij voor de kinderen van de school. 



   

Op bezoek bij de familie Jatta, die op hun eigen compound mensen helpen. Ze geven aan dat sinds 

wij verbandmiddelen brengen, ze veel meer mensen hebben kunnen helpen. Maar ook doordat ze nu 

goede spullen hebben de mensen veel eerder en beter genezen. Wat wil je nog meer, hier doe je het 

toch voor. 

                                                     

De kapsalon ziet er goed uit, ze hebben mooie schildering aan de buiten kant gemaakt. Hierdoor kan 

iedereen zien die er langs komt wat ze daar doen. 

 



Nieuwsbrief november 2017 

De nieuwsbrieven zullen niet meer zo uitgebreid zijn als u van ons gewend bent. We willen nog niet 

stoppen met deze vorm van informeren, maar als u facebook heeft verzoeken wij u om lid te worden 

van onze facebookpagina SVKO Stichting voor kansarme ondernemers. U wordt hier veel actueler op 

de hoogte gehouden van al onze activiteiten.  

We zijn naar het healtcenter Jappineh, dit is wat verder van het toeristen gebied af, ze hebben hier 

natuurlijk nog veel harder onze hulp nodig gelukkig de nodige spullen achter kunnen laten en 

afspraken kunnen maken.  

        

Ook voor Thea en Marie weer heel veel dozen rond kunnen brengen, zij zorgen weer dat het verder 

verdeeld wordt. 

 

Met de gezondheid van onze sikkelcel patiënt Matarr Jatta gaat het op en af, maar in zijn tailorshop 

is hij altijd superhappy! Hij leeft voor zijn zaak, we hebben hem kunnen voorzien van heel veel 

spullen voor zijn atelier en hopen dat het hierdoor weer wat makkelijker voor hem wordt. 

 

 

 



Ook het naaiatelier in Bokateh hebben we weer kunnen voorzien van de nodige spullen. 

 

Een bezoek gebracht aan de winkel van Gambia child hier kunnen mensen met een beperking 

werken en hebben hierdoor een inkomen. Een geweldig initiatief we hebben gezorgd voor wat 

spullen voor in de winkel en ze hadden kleerhangers nodig. Dat was niet zo’n heel moeilijk verzoek 

om in te willigen.  

                            

Op bezoek bij Taffa, ook een kleermaker we hebben hem van veel spullen kunnen voorzien.  

 

 



Ook Trippel C weer kunnen voorzien van spullen voor hun school om meisjes te leren naaien. Ze zijn 

bezig met een stuk grond om een grotere school te kunnen bouwen.  

 

Latrya healtcenter kan ook nog steeds op onze steun rekenen 

 

 

Bezoek aan Tanka Tanka 

 


