
Nieuwsbrief Januari 2019: 

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. 

 

 

   

 

 

Onze vriend Omar voorzien van de 

nodige nieuwe kleren. 

 

2 Naaimachines gekocht voor Triple C, super om te 

zien hoe dit project gegroeid is de afgelopen jaren.  

 

Nog meer blije gezichten, allemaal nieuwe 

kleren.  

 



  

 

 

Bezoek aan Fatou, ook hier vele ontwikkelingen mee mogen maken de afgelopen jaren. Super dat dit 

soort vrouwen bestaan.  

  

 

De mutsjes zijn ook erg favoriet, mooi om uit te mogen delen 

 

Bezoekje aan Mari die nog steeds 

fantastisch werk doet op haar compound 

 



 

Deze heren kunnen door Ekoplaza hun kleding schoon houden, waren er super blij mee.  

 

 

Ousman, we hebben via facebook een oproep gedaan om door mensen eieren te bestellen                                           
bij Ousman voor een Gambiaans gezin. We mogen wel zeggen dat dit geslaagd is geweest.  
Voor Ousman maar ook voor de gezinnen die blij verrast waren.  

Nieuwe werkschoenen voor Ret-urn 

zodat ze veiliger kunnen werken. 

 



Nieuwsbrief Mei 2019 

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. 

Op bezoek bij Latrya Healtcenter 

             

Natuurlijk hebben we ook de school bezocht 

 

Voor dit voetbalteam waren we op zoek naar mooie tenuen 

                             

Wat gelukkig ook gelukt is 

 

 



De kippen van Ousman 

 

 

Op bezoek bij Jarra, in de binnen landen. We hebben voor haar de nodige materialen onderweg en al 

2 naaimachines kunnen doneren voor haar skillcenter wat we gaan helpen om uit te kunnen 

bereiden. Het is de bedoeling dat ze hier leren om kleding te maken en te herstellen. Maar ook wordt 

het een belangrijke ontmoetingsplek voor de mensen.  

 

 

Op bezoek bij de Twins, we hebben in Nederland een tweeling gevonden die hun kleding aan deze 

kanjers wil doneren.  

 



 

Deze keer op bezoek geweest bij de dovenschool in Gambia we hadden veel spullen van van Helden 

gekregen die we daar hebben af mogen geven.  

 

 

Op bezoek bij de Papa Jatta die op zijn compound mede door de spullen die wij versturen veel goed 

werk kan verrichten.  

 



Nieuwsbrief december 2019 

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. 

                                                                               

Verschillende tenues kunnen leveren, hier zijn ze in Gambia heel blij mee.  

 

                        

In Jarra bij Soma in de binnen landen 

van Gambia het ziekenhuis kunnen 

voorzien van de benodigde spullen.  

 



                                                

 

 

Natuurlijk ook nog steeds de nodige dozen kunnen versturen. 

                                                  

                                                                                                 

 

Wederom heel veel 

gezinnen kunnen 

voorzien van eieren. 

 

Op bezoek geweest bij Jarra, een 

lieve vrouw woont in Dumbutu dus 

wat meer de binnen landen in. Jarra 

probeert met zeer beperkte 

middelen vrouwen te helpen. Ze 

leert ze om kleding te maken. 

Daarnaast is haar compound een 

belangrijke plek geworden voor 

deze vrouwen om even samen te 

zijn. 

 



Communie dozen uit mogen delen waarmee we veel kinderen een leuke verrassing hebben bezorgt  

                                  

 

 

                                                                                                               

 

Al geruime tijd zijn we bezig met de 

voorbereidingen om een (borehole) 

waterput te gaan maken in Latrya. De 

waterput die er is, staat helaas leeg. Zelfs nu 

in het regenseizoen zit er geen water in. De 

noodzaak is dan ook erg groot. De mensen 

moeten lang wachten tot ze aan de beurt 

zijn om wat water te tappen. Als ze het 

water hebben moeten ze heel ver lopen naar 

hun huis. Maar ook naar de tuintjes die ze 

hebben kunnen ze met de borehole voorzien 

van water. Hierdoor heeft het vrouwen 

project een inkomen wat hun gezinnen 

voorziet van eten. Ook kunnen ze wat 

verkopen waardoor ze hun kinderen naar 

school kunnen laten gaan.  

 

Jarra heeft met dank aan handen in 

een voor Gambia 2 naaimachines 

gekregen. Ze is er super blij mee. Meer 

dames kunnen nu les krijgen. 

 



We willen de kinderen uit de kleuterklassen van de Iri Du Nursery school een onvergetelijke dag gaan 

bezorgen. Het uitje staat gepland op 24 februari 2020, de foto's zullen volgen. 

                               

 

Ook het Skillcenter in Kartong hebben we de afgelopen periode kunnen voorzien van kleding 

                                                                             

 

De watertank in Latrya is geplaatst 

 



                                                        

 

 

 

Evenals het waterpunt 

 

Fatou is druk bezig met uitbereiding 

van haar weeshuis. Ze wil voor de 

oudere meisjes wat meer privacy 

creëren. We blijven haar steunen met 

haar goede werk.  

 


