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Adres stichting:
Red de kinderen in Colombia
voorzitter: ds. Dirk van Duijvenbode, Zandplaat 13, 8321 LM Urk, 
  tel. 0527-682285, e-mail: vanduijvenbode@hetnet.nl
Het rekeningnnummer van de stichting: Rabobank Katwijk 332262561

Lieve donateurs 
en sympatisanten,

Hierbij ontvangt u van het bestuur de nieuwsbrief 
najaar 2006. Deze keer blikken we terug op het 
werkbezoek van ds. Dirk van Duijvenbode en Bram van Os, 
in het afgelopen voorjaar. Het was een intensieve, 
bijzondere en gezegende reis.

We zijn erg dankbaar voor 
de vele goede gaven. We 
komen in bejaardenhuizen, 
op gemeenteavonden, 
onder andere in Strijen 
en in Katwijk aan Zee. 
We blijven hopen op uw 
gebed en financiële steun 
om nog meer te kunnen 
betekenen voor de kinderen 
in Colombia.

Een vergezicht op de stad Medellin. 

Zo'n vier miljoen mensen moeten hier 

onderdak vinden. Het land is mooi, 

maar de armoede is groot.

Vaak komen woorden uit 

Psalm 72 bij je boven:

Mogen de bergen vrede brengen aan het volk

en de heuvels gerechtigheid.

Moge Hij recht doen aan de zwakken,

redding bieden aan de armen,

maar de onderdrukker neerslaan.

De directrice van het terminale kinder-
ziekenhuis in de picture. Zij heeft hart 
voor de kinderen en voor haar werk.Het is goed om te zien dat de accom-

modatie van dit huis, voor kinderen en 
hun moeders, per jaar verbetert, mede 
dankzij uw steun.

De pleegkinderen van weduwe Dores in de bergen zijn gegroeid. Ze zien er goed uit en maken keurig hun huiswerk op de etage die de stichting destijds liet bouwen. Je merkt de progressie en de vooruitgang en dat doet goed. Juist ook deze kinderen willen we begeleiden naar de volwas-senheid.

Bij de vele ontmoetingen met onder-

wijzers, directrices en andere leiding-

gevenden, is hier ook de persoon van 

dominee Betancur te noemen. 

We bezoeken hem en zijn gemeente 

en komen opnieuw in deze kerk, 

waar we ook al eerder hulp hebben 

verleend.

Er zal overvloed van koren zijn in het land

zelfs op de toppen van de bergen.

Zijn naam zal eeuwig bestaan, Zijn naam

zal voortleven zolang de zon zal schijnen!



De reisgenoten ds. Dirk van 

Duijvenbode en Bram van Os.

Een plaatje uit het centrum van de 

stad. Daar kunnen we deze reis voor 

het eerst komen. Er is veel beveili-

ging, maar je kunt er nu wel rustig 

rondlopen.

Een beeld van de krottenwijken in het 
armste gedeelte van Colombia: Cali. 
Het is leven tussen de golfplaten. De 
mensen zijn niet ongelukkig, maar 
hun levensomstandigheden zouden 
zoveel beter kunnen zijn.
Tussen deze krotten staat de enorme 
school die we als stichting mochten 
bouwen.

Inmiddels bezoeken driehonderd kin-deren de nieuwe school, door u als donateurs bijeengebracht. Het is een goede zaak dat de vaders van de kin-deren aan het metselen zijn terwijl de moeders in de keuken helpen.
De school zal worden uitgebouwd met een derde verdieping zodat er zeshonderd kinderen onderwijs kun-nen ontvangen.

Werkelijk een uniek project: dank aan God en dank aan jullie!

Een jongetje neemt zijn wekelijkse 

douche. Een teiltje water, that's all. 

Wil je meer dan zul je naar de sloot 

moeten. 

De school van het platteland krijgt 

ook bezoek. In Colombiaanse ter-

men: de campo. Hier hebben we al 

veel mogen betekenen. De kinderen 

zijn blij dat ze ons weer zien. Onze 

contactpersoon Fausto is ook van de 

partij.

Wat zijn de leslokalen keurig ingericht met nieuw meubilair! 
Sanitaire voorzieningen ontbraken maar er zijn nu keurige wc's en wasbakken aanwezig.
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