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Adres stichting:
Red de kinderen in Colombia
voorzitter: ds. Dirk van Duijvenbode
Langestraat 93
2691 BC ’s-Gravenzande
tel. 0174-881321
e-mail: dvanduijvenbode@caiway.nl
Het rekeningnummer van de stichting:
Rabobank Katwijk 332262561

Beste donateurs 
en belangstellenden,

Het is weer zover, we gaan in november weer 
naar Colombia. De voorbereidingen worden 
weer getroffen. De reis wordt gepland, het hotel geboekt, 
en de mensen daar zorgen weer voor de nodige ondersteuning.
We kunnen jullie melden dat er weer veel te controleren en te 
bezichtigen valt. Het project in Cali wat we nu voltooid kunnen 
zien en dan Barranquilla waar we met z’n allen weer een school 
aan het bouwen zijn. Het is altijd geweldig om de ontwikkelingen 
van dichtbij te zien !

Projecten:
School Cali:
Als het goed is, is de 
school in Cali nu 
helemaal klaar. Er is 
nu zelfs een 
speelpleintje binnen 
het schoolterrein.

School Copacabana:
Hier waren we bezig 
meer kinderen naar 
de school te krijgen. 
Het weeshuis Vida y 
Libertad kan hier 
een rol in spelen. 

Eten en drinken krijgen de kinderen op 
school dankzij uw steun door middel 
van giften.

La Casa del buen Dios:
Deze mensen zijn 
elke keer weer erg 
dankbaar dat we 
kunnen blijven 
helpen met dit 
project. De terminaal 
zieke kinderen 
hebben hier toch 
met hun moeders 
een goede omgeving 
voor hun situatie.

Manrique:
Dores en de 
kinderen hebben 
door de inzet van 
de stichting ook 
grote stappen 
gemaakt. 
We moeten dit 
project echter wel 
goed in de gaten 
houden. 
De kinderen 
komen langzaam 

maar zeker op een leeftijd om verder 
te leren en ze dan te begeleiden zou 
ook erg mooi zijn voor de stichting.

Fausto
Ook willen wij 
Fausto (op de foto 
links) even onder 
uw aandacht 
brengen. Fausto 
is de man die de 
stichting vertegenwoordigt in Colombia. 
Deze man steekt zo ongelooflijk veel 
tijd en energie in het helpen van de 
mensen dat dit zeker even de aandacht 
verdient. Wanneer we naar Colombia 
gaan dan zoekt hij nieuwe projecten uit 
die bij de stichting passen. Ook bereid 
hij ons verblijf helemaal voor, zodat we 
alle tijd kunnen steken in het bekijken 
en bespreken van de projecten ter 
plaatse.
Kortom Fausto is onze steun en 
toeverlaat in Colombia.

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

Initiatieven:
Tijdens ons volgende bezoek mogen 
we ook weer nieuwe projecten 
bekijken. Fausto is daar bezig met het 
bekijken en beoordelen van twee tot 
drie nieuwe projecten. We kunnen dus 
wederom bouwen aan onderwijs.



DE GOUDEN TIP

Ze was een gewoon meisje uit Israël.
In dienst bij een gezin in Aram.
Hij werd bekend als Naäman de Syriër.
Onder het werken door geeft ze een gouden tip.
Al poetsend zegt ze tegen haar mevrouw:
Kon mijn meester maar eens naar de profeet gaan.
Dit is een Bijbelillustratie uit 2 Koningen 5.
Een enkel woord is genoeg voor altijd.
Een eenvoudig gebaar brengt alles op gang.
Het is een lange weg, maar niet tevergeefs!
Naäman komt gezond en wel weer terug.
In onze stichting ontvangen wij ook gouden tips.
Die zijn vooral afkomstig van Fausto in Colombia.
Hij kent Medellin en haar mensen op zijn duimpje.
Waar de nood aan de mens komt, tipt Fausto.
Daarmee is het hulptraject ingezet.
Niet voor even of als hap-snapwerk.
Het gaat vooral om duurzaam en effectief.
Omdat het om mensen gaat.
Ten diepste omdat de God van Naäman leeft.
De gouden tip werkt nog steeds !   

Ds. Dirk van Duijvenbode
’s-Gravenzande, juli 2009
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Barranquilla
Zoals eerder al aangegeven mogen we door al jullie steun weer bouwen aan een 
nieuwe school. Deze keer in de stad Barranquilla, in het noorden van Colombia.
Over het bijzondere hiervan willen we toch even wat kwijt. De mensen die in het 
verleden te maken hebben gehad met de paramilitairen en FARC hebben 
namelijk geen identiteit in Colombia. De kinderen van deze mensen dus ook niet. 
Alleen mensen die door de overheid erkend worden hebben recht op onderwijs. 
Wanneer dit project klaar is dan krijgen echter deze kinderen van 
ex-paramilitairen wel onderwijs met overheidssteun. Een identiteitsbewijs komt 
dan ook weer voor deze kinderen weer binnen handbereik……….
is dat niet prachtig !!

Website
Een update van de website is ook bijna klaar. 
We hebben eindelijk vertalers gevonden. We hebben 
iemand bereid gevonden de site in het Engels te 
vertalen en we hebben mensen gevonden die dit weer 
naar het Spaans vertalen. Is het niet prachtig dat 
iedereen in Colombia dan ook de website kan lezen ! 
Ook zal dan de site makkelijker en sneller bij 
te houden zijn qua nieuws en foto’s.

OPROEP
Verder willen we aan jullie een oproep doen om mee te denken. We willen graag mogelijkheden, zoals rommelmarkten, sponsorloop en wat nog meer om onze mooie stichting nog meer aan het licht te brengen. Wanneer je een goed idee hebt en deze met ons uit wil werken mag je met een van ons contact opnemen.

www.kidsincolombia.com


