
Initiatieven:

Bram van Os is naar Basisschool de 
Tol in Zuidlaren geweest. Daar wilden 
ze namelijk meer weten over wat 
wij als stichting doen. De kinderen 
daar geven nu een periode lang 
elke maandagmorgen geld aan de 
stichting. Een prachtig initiatief, 
als jullie ook ideeën hebben om de 
Stichting op de kaart te zetten dan 
horen we dat uiteraard graag. Om 
daar ’s avonds of in het weekend 
voor op pad te gaan is geen 
probleem. Kijk voor de grap eens 
op deze link op het internet, is 
dat geen prachtige Actie? www.
ondernemendejongeren.webs.com

STICHTING

Kinderen
in Colombia

Beste donateurs  
en belangstellenden,

Het is alweer een tijdje terug dat we in 
Colombia zijn geweest. Vandaar dat we jullie 
weer een overzicht geven van de tussentijdse 
ontwikkelingen. 
De projecten in 
Colombia zijn 
volop in beweging 
maar ook de 
ontwikkelingen hier 
in Nederland staan 
niet stil.  
De groep donateurs 
blijft groeien en 
dat is een goed 
teken. Kijk ook 
regelmatig eens 
op website www.
kidsincolombia.
com en vergeet 
vooral niet 
anderen hiervan 
op de hoogte te 
brengen.

Levante y ResplandeceDe voorraadkasten worden per project netjes vol gehouden. Hier ziet u de net aangevulde voorraadkast in het weeshuis van Conny. De gesprekken met betrekking tot de bouw van een nieuwe weesschool zijn ook in volle gang. De burgemeester heeft al aangegeven de grond beschikbaar te willen stellen. Op de bijgevoegde foto ziet u de burgemeester tussen de kinderen staan.
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Escuela CopacabanaVoor de school in Copacabana heeft Fausto 
nu ook een computer met randapparatuur 
geregeld. Ook zijn hier de studiematerialen 
weer aangevuld en waar nodig vervangen.  
Het is geweldig te zien hoe die ontwikkeling 
zich voortzet. 

www.kidsincolombia.com
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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: info@kidsincolombia.com
Het rekeningnummer van de stichting: Rabobank Katwijk 332262561

Website
Ook de website gaat door qua 

ontwikkeling.
Door drukte hebben we even 
stilgestaan maar de volgende 

stappen komen er aan. Zo 
hebben we het plan om de 

site te vertalen naar het 
Spaans zodat de mensen in 
Colombia ook kunnen zien 
wat er gebeurt. Ook willen 

we een pagina wijden aan de 
ontwikkeling van de kinderen 

op de diverse scholen. Hou 
dus ook de website goed in 
de gaten,de toevoegingen 

komen er aan!



Het kind 
van de 
rekening
 
Het kind kan er toch ook 
niets aan doen?
Het heeft niet zelf 
gekozen voor het leven.
Het is gewild door God.
Het hoort onder vader 
en moeders vleugels.
Je zult een kind  
in Colombia zijn.
Geboren onder de zuidamerikaanse zon.
Maar verzengd door voedselgebrek.
Zonder kennis de maatschappij in.
Je bent een van de velen.
Maar zo heeft God het niet gewild.
Het doet je denken aan profetische woorden.
Ezechiel spreekt in de tijd van verbannen zijn.*
Het gaat over een wegwerpkind.
Het wordt onverdiend kind van de rekening.
Het ligt in de goot van het leven.
Het valt in de modder van zijn ouders.
Tot de grote Voorbijganger passeert.
God van Israël is Zijn naam.
Hij koestert het kind van de rekening.
Het kind dat altijd de schuld krijgt.
Hij tilt het op en houdt het vast.
Hij draagt Zijn levenswarmte over.
Zo gebeurt het nog in 2008.
Ieder kind dat gered wordt in Colombia.
Een gevulde maag en een onderwijspakket.
Zo tilt God via onze stichting een kind op.
Het zijn er al een heel aantal.
Er kan nog meer bij.
God redt door mensenhanden heen!

Ds. Dirk van Duijvenbode
Urk, juli 2008  * Ezechiël 16Col
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De projecten Manrique en La Casa del buen Dios worden ook netjes bijgehouden wanneer nodig. Zoals gezegd probeert Fausto ook steeds meer plaatselijke mensen te betrekken in de steun. Wanneer nodig zullen we echter altijd bij blijven springen. 
Vida y LibertadHet is een pracht u te kunnen vertellen dat de verbouwing reeds gereed is en dat kinderen een speelruimte hebben gekregen. In de vorige nieuwsbrief hebben we u gemeld dat het balkon op instorten stond, dit is nu dus verholpen. Ook hebben we een speelpleintje aan laten leggen voor deze weeskinderen zodat ze nu een beetje speelruimte hebben. 


