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Adresgegevens Stichting:
Stichting Kinderen in Colombia
Bram van Os, De Weitas 3, 8309 AW Tollebeek
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BIC: RABONL2U  -  IBAN: NL18 RABO 0332 2625 61

Hallo gewaardeerde donateurs
en belangstellenden

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van Stichting
Kinderen in Colombia.

Na een enerverende reis is het ons een genoegen u weer op de hoogte 
te brengen van het reilen en zeilen binnen de stichting. We hebben weer 
mogen zien hoe goed de projecten lopen. Hoe hard Fausto werkt om alles in 
goede banen te leiden en hoe de vrijwilligers en initiatiefnemers ter plaatse 
zich inzetten voor het goede doel. De projecten lopen zo enorm goed en dat 
kan worden gerealiseerd mede door jullie hulp en bijdrage, waarvoor dank.

Gasten:
Het was ook een erg prettige ervaring om mensen uit Nederland mee te 
hebben op reis. De moeder van Bram (Els Yska) en de zoon van Nico (Yoeri 
Hoek) wilden het werk van de stichting graag met eigen ogen bekijken. 
We moeten zeggen dat dit als een succes gezien mag worden. Dat je nu 
werkelijk kan delen wat jezelf elke keer meemaakt als je daar bent is een 
verrijking! Yoeri heeft 
om de reis te bekostigen 
zich vorig jaar een slag 
in de rondte gewerkt 
maar als we zijn 
gezicht zagen tijdens 
de rondreis, niet voor 
niks! Ook Els heeft het 
nut van de stichting 
met eigen ogen mogen 
aanschouwen en ook 
zij was onder de indruk 
van de ellende en het 
mooie werk wat we als 
stichting mogen doen.

Facebook
Ook via Facebook kunt u op de hoogte 
blijven van de ontwikkelingen van de 
diverse projecten.
www.facebook.com/kinderenincolombia

Word donateur!!
Wilt u onze stichting financieel 
ondersteunen, bezoek 
dan onze website: www.
kidsincolombia.com en vul 
uw gegevens in bij het kopje 
’donateurs’.

Het bezoek aan Cali was ook voor 
de “gasten” Els en Yoeri één om 
niet te vergeten. Hoe imponerend 
de school “Escuela Voluntad de 
Dios” is in een wijk waar ARMOEDE 
met hoofdletters geschreven moet 
worden. Nico en Bram zagen 
dezelfde ontreddering in de ogen 
bij Yoeri en Els die bij hun ook 
ontstond bij de wandeling door 
de buurt. Het feit dat je daar niet 
bij de school mag zijn zonder politiebegeleiding, laat staan in de buurt 
rond lopen is erg indrukwekkend. Met de school gaat het heel erg goed. 
De hoeveelheid kinderen nemen toe en heeft de 500 ruim overschreden. 
Maar ook het aantal ouders die leren lezen en schrijven neemt steeds 
meer toe. De school heeft haar eigen bibliotheek waar dankbaar gebruik 
van wordt gemaakt. Qua constructie is nu alles klaar daar, daarom ligt de 
focus nu op de ontwikkeling en doorgroei van de leerlingen.

Bij de kinderopvang “Fundacion Funutrir” is ook stevig doorgebouwd. 
Met behulp van derden hebben ze extra gebouwtjes gemaakt om zo 
de ruimte optimaal te kunnen benutten. De hoeveelheid kinderen was 
ook hier enorm toegenomen en er heerste een erg plezierige sfeer. De 
kinderen en begeleiders waren erg blij ons weer te zien en waren ook erg 
te trots om te laten zien hoe goed het gaat. 

Kortom het was weer een indrukwekkende en leerzame reis. Weer een 
reis om niet te vergeten.
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Projecten
Elisabedjes:
Met name het project 
Hogar Vida y Libertad 
heeft Els aangegrepen. 
Dit opvanghuis voor 
wees-/ en straatkinderen 
pakte haar meteen vast. 
Zelfs zodanig dat ze 
dit jaar een periode wil 
meewerken in dit tehuis als vrijwilliger. Ook heeft ze al een initiatief 
opgezet om geld bij elkaar te krijgen voor de nieuwe matrassen en 
beddengoed welke het tehuis nodig heeft. Dit initiatief heeft de naam 
“Elisabedjes” en is een daverend succes. Binnen 2 maanden heeft ze bijna 
het benodigde bedrag al bij elkaar, hoe bijzonder is dat. 

Het is dus een mooie les geweest 
om met mensen uit onze omgeving 
de reis te beleven. De volgende keer 
gaan onze dames mee en dan laten 
we die hetzelfde zien. We staan er 
dan ook voor open om ook anderen 
mee te nemen op deze onvergetelijke 
reizen. Wie bereid is de hele trip zelf 
te bekostigen om het werk van de 
stichting met eigen ogen te bekijken 
mag zich zeker aanmelden. 

Zoals eerder benoemd gaat het heel goed met de projecten. Omdat we 
van u donaties krijgen, kunnen we onze toezeggingen na blijven komen 
en zien we wat dit teweeg brengt in plezier, geluk en ontwikkeling van 
de kinderen en hun hele omgeving. Ze weten dat we ze niet in de steek 
laten en de dankbaarheid daarvoor is bij elk project overweldigend. Zo 
is de 2e verdieping van de school “San Nicolas” 
bijna te gebruiken. Hierdoor kunnen op deze 
school ook weer meer dan 500 kinderen naar 
school.
Ook de ouders gaan hier heen voor scholing, 
dus het nut van dit project bewijst zich 
daardoor des te meer. 

Ook is het geweldig te zien hoe de samenwerking tussen de 
plattelandsschool Montanuela en het tehuis “Vida y Libertad” zich steeds 
verder door ontwikkeld. Het is een succes te noemen om deze projecten 
aan elkaar te koppelen. Dat heeft Fausto toch erg goed in de gaten 
gehad. Omdat Montanuela op het platteland staat is het heel wisselend 
met het aantal kinderen die daar wonen. Door “Vida y Libertad” erbij te 
betrekken houdt de school haar bestaansrecht. Hier kunnen dus ruim 
30 kinderen naar school. Daarnaast zijn er op deze school initiatieven 
besproken om keramiek te gaan maken. Van de opbrengst hiervan kan de 
school in de toekomst misschien haar eigen broek ophouden waardoor 
we met die middelen weer andere goede werken kunnen verrichten. 

Het blijft altijd dubbel 
om het ziekenhuis voor 
terminaal zieke kinderen 
“Casa del buen Dios” te 
bezoeken. Aan de ene kant 
is het geweldig hieraan 
bij te mogen dragen 
maar het geeft elke keer 
weer veel verdriet om 
kinderleed te zien. Dit 
project loopt erg goed en 
we hoeven hier alleen nog 
maar te ondersteunen met 
voedingsmiddelen. Maar 
het blijft een project welke 
in ons hart zit en waar we graag aan verbonden blijven. Dergelijke 
initiatieven moeten blijven bestaan en zijn in Colombia zeer zeldzaam.

“Fundacion Solidaridad” ontwikkelt zich ook erg goed. Het is er erg druk 
en het doel, een buurthuis voor jong en oud, wordt steeds beter gehaald. 
Er komen steeds meer jongeren vrijwillig om met elkaar te kijken hoe 
ze de omgeving kunnen verbeteren. Er wordt voorlichting gegeven over 
geweld, drugs en seks en al wat een gevaar is voor de omgeving. Er 
kunnen mensen terecht voor kleding en voedsel en om hun verhaal kwijt 
te kunnen. Ook worden hier plannen ontwikkeld om de erg arme mensen 
uit de buurt te helpen om zelf hun brood te laten verdienen. Dit doen ze 
door het beschikbaar stellen van bedrijfsruimte en bedrijfsmiddelen.
Wij als stichting hebben het plan hierin te participeren door een 
naaiatelier in te richten. Hier kunnen ze dan de uniformen welke wij 
nodig hebben voor de scholen maken. Beter zo dan bij een fabriek 
bestellen!


