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Hallo donateurs en 
belangstellenden,

Na een bijzondere reis afgelopen zomer is er 
weer genoeg te vertellen over de ontwikkelingen 
in Colombia. We hebben dit weer proberen 
samen te vatten voor u in de gebruikelijke nieuwsbrief.

In juli/augustus zijn Nico 
Hoek en Bram van Os 
weer namens de stichting 
naar Colombia afgereisd. 
De delegatie werd 
gecompleteerd door Petra 
en Yoeri Hoek, Els Yska en 
Rosanne Boxum. Zij maakten 
deze reis op eigen kosten. 
Het blijft geweldig om 
mensen uit je omgeving te 
laten zien wat er allemaal 
gedaan wordt met de door 
u gedoneerde gelden. 
Het brengt ook weer veel 
teweeg in de omgeving 
van de medereizigers wat 
weer erg goed is voor de 
stichting en dus voor de 
kinderen in Colombia. 
Het draagvlak voor de 
stichting wordt steeds 
groter hier in Nederland 
en dat is geweldig om te 
zien en mee te maken.

Overige projecten 
Alle vorige informatie wilden wij even apart toelichten om aan te geven 
wat uw bijdrage doet in Colombia. Verder hebben we uiteraard alle 
andere projecten ook bezocht. Bij het ene project houden we contact voor 
het geval er echte noodzaak komt. Andere projecten ondersteunen we 
kleinschalig. Zo brengen we elke keer als we daar zijn wat levensmiddelen 
bij Casa del buen Dios. Ook Vida y Libertad bezoeken we altijd weer even. 
Het blijft geweldig om te zien wat de vrijwilligers doen voor deze straat- 
en weeskinderen. Mocht het nodig zijn dan kunnen we bijspringen, maar 
ze vragen nooit onnodig om ondersteuning. De samenwerking tussen 
het opvanghuis Vida y Libertad en de school Montanuela blijft ook een 
bijzonder iets. Dit is door onze stichting ontstaan en de samenwerking 
wordt steeds beter. Wel neemt het aantal scholieren van Montanuela 
af doordat de ouders weer meer naar de stad toetrekken. Om dit te 
voorkomen is de overheid bezig deze mensen te ondersteunen bij het 
opzetten en ontwikkelen van de kleinschalige landbouw. De verwachting 
is dan ook dat er weer steeds meer mensen naar het platte land trekken 
binnen nu en een paar jaar. Ook het buurthuis Solidaridad blijft groeien en 
verbeteren. De steun die we hier geven is tot een minimum beperkt maar 
we houden wel contact om ook bij dit project betrokken te blijven. Ook 
hier is genoeg te doen maar ze redden zichzelf redelijk goed!

Adresgegevens Stichting:
Stichting Kinderen in Colombia
Bram van Os, Lange Jacht 4, 8309 BA Tollebeek
e-mail:info@kidsincolombia.com
BIC: RABONL2U  -  IBAN: NL18 RABO 0332 2625 61

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’.

Escuela Voluntad de Dios in Cali  

Hier zijn wel de nodige zorgen voor 
wat betreft de omgeving. Waar bij 
andere projecten de buurt steeds beter 
wordt, wordt het in de omgeving van 
deze school steeds gewelddadiger! De 
drugshandel en bendeoorlogen spelen 
een grote rol in deze wijk “White River” 
genaamd. De kinderen zijn liever 
binnen de veilige muren van de school 
dan er buiten. De sociaal werkers 
draaien overuren in de buurt, wat 
verdrietig is om te zien maar vooral 
om te horen. Wat hebben we een 
akelige verhalen gehoord over wat er 
hier allemaal gebeurt in de buurt. Het 
feit dat de school zo’n sterke functie 
heeft in deze omgeving is uiteraard 

een steun voor velen, en mensen die 
betrokken zijn bij deze school blijven 
strijden voor een betere omgeving. 
Ook de overheid is druk bezig hier 
verbetering in aan te brengen. Ze 
hebben op een steenworp afstand 
een universiteit (het witte gebouw 
op onderstaande foto) gebouwd om 
de functie van het onderwijs in deze 
omgeving te versterken. Hoe mooi is 
het om met de bouw van de school 
Escuela Voluntad de Dios de overheid 
te betrekken in de het geheel. We zijn 
dan ook erg trots op hetgeen hier 
gedaan is, nog steeds gedaan wordt 
en waar de mensen op dit moment 
mee bezig zijn!

Namens alle kinderen, ouders en alle andere betrokkenen willen 
wij u langs deze weg bedanken voor uw steun. Zonder uw bijdrage 
zou geen van deze projecten zo hebben kunnen bestaan en zich zo 
hebben kunnen ontwikkelen. Dank u wel!D
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Stichting Wings
of Support 

We willen eerst graag even 
stilstaan bij de bijzondere 
ontmoetingen die we deze 
reis hebben gehad. Wat is 
het toch geweldig dat we 
met Marlies van Waveren 
van Wings of Support de 
projecten in Cali konden 
bekijken. Wings of Support 
is een stichting welke in 
het leven is geroepen door 
het personeel van KLM. Zij 
hebben zichzelf ten doel gesteld 
om in de landen waar zij op vliegen 
hulp te bieden waar het nodig is. 
Marlies heeft naast haar drukke baan 
als stewardess bij KLM de taak op 
zich genomen potentiële projecten 
te beoordelen en waar mogelijk toe 
te wijzen. Hoe geweldig is het dat 
deze stichting ons heeft benaderd 
om samen passende projecten in 

Cali op te pakken. Het enthousiasme 
van Marlies over onze werkwijze, 
openheid en financiële onderbouwing 
was een geweldige steun voor waar 
we mee bezig zijn. Zo het nu lijkt 
is er een prachtige samenwerking 
ontstaan! We hebben drie projecten 
in Cali bezocht en Marlies wilde zich 
hard maken dat er ondersteuning 
vanuit Wings of Support komt voor 
alle drie de projecten!

Bahia Solano  

Nog een mooie ontwikkeling is 
de mogelijke bouw/renovatie van 
een school aan de Pacifische kust 
van Colombia in de provincie 
Choco. Een hoteleigenaar en zijn 
dochter willen graag wat doen 
voor de gemeenschap in een heel 
erg afgelegen dorpje. Dit dorpje is 
alleen met de boot te bereiken. De 
mensen daar leven van de visserij en 
de bossen. In het dorpje staat een 
schooltje maar de staat was gerust 
ellendig te noemen. Door renovatie 
van deze school is het mogelijk om 
een fatsoenlijke  leerplek voor de 
kinderen te krijgen. Maar nog mooier, 
het gebouwtje biedt ook perspectief 
om te fungeren als buurtruimte 
met dokterspost, tandartsenpost 
en andere praktische invulling. Als 
de bewoners nu één maal per jaar 
een dokter of tandarts kunnen zien 
is dat al bijzonder, dus hoe mooi 

Netwerk
Ook zijn we erg druk geweest het netwerk in Colombia uit te breiden. 
Want zeg nou eerlijk, hoe geweldig zou het zijn als de rijke Colombianen 
de arme Colombianen gaan helpen. De kloof tussen arm en rijk is erg 
groot en het vertrouwen is erg klein. Colombianen vertrouwen elkaar niet, 
maar de rijke mensen willen wel graag wat doen voor de arme bevolking. 
Het feit dat wij als Nederlandse stichting daar een rol in spelen geeft zo’n 
onverwachte maar prachtige boost aan de ondersteuning van rijk naar arm. 
We hebben meteen na de reis een Colombiaanse facebookpagina van de 
Stichting aangemaakt en binnen twee weken zaten we al over de honderd 
likes. Daarbij te bedenken dat er is aangegeven op deze site dat een ieder 
die liked ook vrijwillig een bijdrage wil leveren om te helpen. Dus ook weer 
een mooie nieuwe ontwikkeling in het land zelf!

New Jeruzalem
in Medellin  

Dit is een mogelijk nieuw project. Het 
gaat om de bouw van een school in 
één van de armste wijken in Medellin. 
We moesten met terreinauto’s deze 
wijk in omdat we anders nooit bij de 
school konden komen. De armoede 
die we in deze wijk gezien hebben is 
niet te beschrijven. 
Op dit moment staat er een 
schooltje, nou ja schooltje, een 
houten gebouwtje welke fungeert als 
school. Het ontstaan van deze school 
is mede dankzij het initiatief van 
de directie van school San Nicolas. 
Omdat hier niets was aan scholing 
hebben ze hier iets neergezet en 
zijn les gaan geven. Maar voor de 
hoeveelheid kinderen die naar school 
willen, is de bestaande ruimte veel 
te klein. We zijn dan ook aan het 
bekijken of wij een rol kunnen spelen 
in de bouw van een nieuwe school. 
We houden u op de hoogte.

www.kidsincolombia.com

zou het zijn als we de kinderen van 
een goede school kunnen voorzien 
en de inwoners van het dorpje elk 
kwartaal de gelegenheid kunnen 
bieden van medische verzorging. De 
mogelijkheden en kosten worden nu 
in kaart gebracht en het mooie is dat 
de hoteleigenaar hier ook een groot 
deel aan bij gaat dragen.

San Nicolas in 
Medellin  

Het bezoeken van school San Nicolas 
blijft een bijzondere aangelegenheid. 
De tweede verdieping is klaar en 
ze zijn begonnen aan de derde 
verdieping. Wat een dankbaarheid 
gaat er uit van alle kinderen, 
onderwijzers en ouders! En wat 
zetten die mensen zich in om er wat 
moois van te maken zeg! 
De hele omgeving is enorm aan het 
veranderen door sociale huurflats 
waar de mensen in kunnen wonen 
(erg mooi initiatief van de overheid). 
Er is vlakbij een school voor 
voortgezet onderwijs gebouwd en de 
“sloppen” verdwijnen gestaag. Hoe 
mooi dat u allen hier zo’n grote rol in 
hebt mogen spelen, waarvoor dank!


