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Adresgegevens 
Stichting:
Stichting Kinderen in Colombia
Voorzitter: ds. Dirk van Duijvenbode
Langestraat 93
2691 BC ’s-Gravenzande
Email: dirk01@caiway.nl
Bankrekening: 332262561

Allerbeste donateurs,

Allereerst willen we u namens alle kinderen weer 
danken voor alle giften en belangstelling van de 
afgelopen periode. Langs deze voor u gebruikelijke 
weg zullen we u weer op de hoogte brengen van alle 
voortgang bij de door u gesteunde projecten in Colombia. 
Er is weer veel gebeurt maar er moet nog meer gebeuren. 
Even een uiteenzetting van de belangrijkste ontwikkelingen.

Esuela “Voluntad de Dios” 
in Cali:
Hier gaat het ook erg goed. De 
kinderen ontwikkelen zich erg goed. 
Ook steeds meer ouders maken 
gebruik van deze school. Door de 
school wordt ook de buurt steeds 
netter en mooier. Met uw steun hebben 
we hier voor een goede ventilatie 
kunnen zorgen in de lokalen. Op deze 
school is dat ook wel nodig daar het in 
Cali altijd erg warm is. Ook is er 
apparatuur voor de keuken 
aangeschaft.

Escuela “Montanuela”:
Bij ons laatste bezoek was het 
schilderwerk slecht, de school is 
ondertussen weer geschilderd. Dit was 
nodig daar het hier redelijk vochtig is 
en anders de school snel in verval 
raakt. Het mooie is dat de hoeveelheid 
leerlingen toeneemt en dat is erg sterk 
voor deze plattelands school. 
We hebben hier ook weer voor 
leermateriaal en voor voedsel gezorgd. 
Het is mooi om te zien dat deze 
projecten van het eerste uur zo goed 
blijven lopen en dat de mensen hier zo 
enthousiast mee aan het werk blijven. 

Fundacion Solidaridad:
Ook dit is een 
van de nieuwe 
projecten. In dit 
buurthuis mochten 
we de keuken 
uitbreiden en 
de toiletgroep 
verbeteren. Het is 
leuk te vertellen 
dat dit project 
samen met Alfons 
van Kempen uit 
Zundert loopt. 
Alfons is een man 
die ook het 

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk 
gemaakt door GIBO Groep Accountants 
en Adviseurs, Kerkstraat 54 in Katwijk.

schrijnende van Colombia heeft gezien. 
Mede door zijn initiatief is dit project 
opgestart in deze erg gevaarlijke 
buurt. Het geeft veel goede mensen 
veiligheid en geborgenheid. 
Binnenkort gaan we beginnen aan 
de 1e verdieping. 
Deze zal worden opgeknapt en 
ingericht zodat er nog meer activiteiten 
kunnen plaatsvinden in dit gebouw. 

Manrique:
Dores heeft op dit moment de zorg 
voor 15 tot 18 weeskinderen 
(voornamelijk straatkinderen). 
We betalen elke maand het gas, water 
en elektriciteit voor haar. Het eten 
regelt ze zelf met behulp van mensen 
in haar omgeving. Fijn om te zien dat 
de betrokkenheid er is.  

La Casa del buen Dios:
Hier wordt elke 3 maanden voedsel 
gebracht. Het opvanghuis voor 
terminaal zieke kinderen draait goed 
en er is goede hulp. Dit blijft een goed 
en fijn project om te blijven steunen.



Meditatie:

LICHTPUNTJE

In de donkere dagen rond kerst zoek je en tast je rond.
Een beetje warmte en een beetje licht.
Buiten is het donker en koud. 
In Colombia is de temperatuur altijd behoorlijk hoog.
De zon staat stralend aan de hemel.
Toch zijn kinderen in Colombia ook op zoek.
Het verlaten gevoel zonder eten en zonder opleiding.
De innerlijke kou van de armoede is venijnig.
Het Evangelie reikt ons warmtebronnen aan.
De eerste bron is Jezus Christus, Hij was een van ons.
Hij deed alleen maar goed onder de mensen.
De tweede bron is de liefde voor elkaar.
Dat is de opdracht die wij meekrijgen.
Elke euro geeft colombiaanse kids uitzicht.
een gevulde maag en een schoolpakket.
Dat is christelijker dan je zou denken.
Het is vaak vooral de daad en niet het woord.
Zo wil de stichting in Colombia stralen.
Als een ster in de nacht.
Als een bloem onderweg.

Ds. Dirk van Duijvenbode
’s-Gravenzande, 
december 2010
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Zoals u kunt lezen is er in 2010 weer veel gedaan. Fausto is er weer 
erg druk mee geweest en heeft de 
wind er goed onder. Wanneer het zo door gaat kunnen we tijdens ons volgende bezoek in november 

2011 weer een aantal voltooide projecten bekijken en dat zou prachtig zijn. We hopen dat u ons en de projecten blijft volgen en steunen zodat we nog meer goed werk kunnen doen in Colombia.
Als bestuur willen wij u hele gezegende kerstdagen en een in alle opzichten voorspoedig 2011 toewensen.

www.kidsincolombia.com

Escuela “San Nicolas”:
Bij dit nieuwe project hebben we nu 200 m2 de ruimte voor het bouwen van een 
nieuwe school van drie!! verdiepingen. De watervoorziening is reeds aangelegd en 
er kan begonnen worden met de bouw. De doelstelling ligt in eerste instantie op 
een capaciteit van 300 leerlingen. Hieronder ziet u een foto van de huidige 
situatie, en een bouwtekening van de 2e verdieping van de nieuw te bouwen 
school.

Fundacion Funutrir in Cali:
Dit opvanghuis voor kinderen van 
alleenstaande moeders gaat als een speer ! 
Dit jaar nog is de overkapping van het 
plein gerealiseerd, is het niet geweldig. 
Dit is een prachtig project, de moeders 
kunnen namelijk werken doordat de 
kinderen hier opgevangen worden. 


