
Nieuwsbrief Januari 2018 

 

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 geweest bij Mari, dit was zoals altijd weer heel gezellig.  

 

Ook Tanka Tanka weer bezocht en van de nodige spullen voorzien.  

 

Latrya healtcenter kan ook nog steeds op onze steun rekenen 



 

De school was dicht in verband met de kerst vakantie, maar zijn wel even wezen kijken. Helaas is de 

bibliotheek nog steeds niet klaar. Goed gesprek gehad met de directeur. 

 

 

Heel interessant bezoek gebracht en uitleg gekregen over Solar Cooking, zeker de moeite waard om 

eens te bezoeken. 

 



Ook hebben we Matar bezocht van Gambia for you waar mee we onze spullen versturen naar 

Gambia. 

 

Bij Ret-urn hebben we een gereedschapskist vol met gereedschap afgegeven, zodat er weer mooie 

urnen gemaakt kunnen worden.  

 

Natuurlijk zijn we ook bij Papa Jatta op zijn compound geweest, zijn goede werk blijven we steunen. 

 



 

Een bezoek gebracht aan de salon van Amanita, deze begint echt goed te draaien. Super om te zien.  

 

Natuurlijk hebben we ook weer de nodige kleren uit gedeeld. 

 

Nog wat foto’s waar we het allemaal voor doen.  

          



 

 

 

Nieuws brief maart 2018 

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. 

De heren van Return voorzien van veiligheidsschoenen     

 

Papa Jatta, die nog steeds mensen op zijn compound helpt. 

                                                  

 

  Heel veel mutsjes uit kunnen delen. 



 

Bij Fatou, blijft het in ontwikkeling wat is daar veel verandert in de jaren dat wij daar komen. Prachtig 

om te zien. 

 

Bij Mari op bezoek met natuurlijk weer de benodigde spullen 

 

Heerlijk gegeten bij Solomon 

 

 

 

 



Latrya Healtcenter                                           Tanka Tanka 

 

                                       

Bezoek aan Ousman, die jongeren een vak leert meubelmaker/timmerman we hebben ze voorzien 

van werkkleding. 

 

 

Taffa hebben we ook deze keer weer een bezoek gebracht met weer de benodigde naaiatelier 

spullen.  

                                                   



Nieuws brief augustus 2018 

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. 

Aboe van de craftmarkt in Senegambia, blij met zijn nieuwe iPhone! 

                                                  

 

Future For Young Childeren met hun nieuwe kleding gesponseerd door Eeko Plaza 

 



Buba Susso is zilversmid, hebben vrienden van de stichting op weg geholpen met gereedschap. Wil je 

wat laten maken, tel: 6664337, zit in Bijilo 

Vlakbij Baobab hotel. Voorzien van materieel om de mooiste dingen te kunnen maken.  

 

 

Schoenendozen gevuld gekregen van de vormselgroep kinderen uit Nistelrode, voor kinderen in 

gambia. 

 



Blije gezichten in Gambia. 

        

Vanaf het nieuwe jaar zijn de regels verandert, mensen moeten zelf hun spullen op gaan halen en 

ons foto’s sturen. Natuurlijk als wij in Gambia zijn gaan we ze bezoeken.  

Uitpakken van dozen bij Latria Health center 

 

In samenwerking met iemand anders gaan we een nieuw naaiatelier opzetten. De vorderingen zullen 

volgen. De eerste spullen die we verstuurd hebben zijn al in Gambia aangekomen.  

 

 



Wij hebben onze vriend Ousman in the Gambia geholpen met het opzetten van een eierfarm in 

Latrya in the Gambia. Er worden al aardig wat eieren verkocht, maar wat reclame maken kan nooit 

geen kwaad.  

                                                                             

Niumi, een ernstig zieke alleen gaande moeder zijn we aan het helpen om een winkeltje op te zetten. 

Ze kan hierdoor een inkomen krijgen en haar gezin van onderhouden. Ze betaald ons de 

verzendkosten terug, zodat wij weer nieuwe dozen naar haar toe kunnen sturen. We hebben dit ooit 

eens van een Gambiaanse vriend gehoord, dat dit een goede manier van werken was. We hopen het, 

want we gunnen Niumi en haar gezin het allerbeste.  

                                 

 

 

 



Triple C de nieuwbouw is klaar en volgende week gaat er gestart worden met een 3 jarige beroeps 

opleiding. Wauw! Wat is er veel gebeurd! 

          


