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Adresgegevens 
Stichting:
Stichting Kinderen in Colombia
Bram van Os, secretaris
De Weitas 3
8309 AW Tollebeek
e-mail:bramvanos74@gmail.com
bankrekening: 332262561

Beste donateurs en
belangstellenden
Het is weer zover! Ons tweejaarlijks werkbezoek staat weer voor
de deur. De reis is geboekt, door onze contactpersoon Fausto is
het hotel weer gereserveerd. Namens het bestuur hopen Bram van
Os en Nico Hoek op vrijdag 25 november te vertrekken naar Colombia.
Vrijdagmorgen zullen wij om 7.30 uur vertrekken vanaf Schiphol. Via tussenstops in 
Londen en Miami zullen wij dan om 20.30 uur plaatselijke tijd in Medellin arriveren. 
Door het tijdsverschil van 6 uur hebben wij er dan 19 uur reizen op zitten.
Op donderdag 1 december vliegen wij weer terug naar Nederland. Op vrijdagmorgen 
11.00 uur hopen wij weer veilig te landen in Amsterdam.
Fausto heeft inmiddels ook in overleg met ons het weekprogramma vastgesteld. 
Zaterdag zullen we o.a. vergaderen. Fausto zal dan de voortgang van de diverse 
projecten vertellen. Daarnaast zal hij alle benodigde stukken overhandigen t.b.v. de 
financiële administratie. Zondag is een dag van ontspanning en rusten. Maandag 
zullen wij de twee projecten in Cali bezoeken. We gaan dan weer het vliegtuig in 
voor een binnenlandse vlucht van ong. 1 uur. Om 5.00 uur loopt dan de wekker af. 
Om 7.30 uur vertrekt namelijk het vliegtuig.
Dinsdag zullen wij in de omgeving van Medellin o.a. de school San Nicolas bezoeken. 
Op de plek van de oude school zal een geheel nieuw gebouw van drie verdiepingen 
komen. Op woensdag zullen wij in de omgeving van Medellin de overige projecten 
bezoeken. O.a. een bezoek aan het huis met terminaal zieke kinderen staat dan op 
het programma. Dit is altijd best wel een indrukwekkend bezoek.
En donderdag is alweer de vertrekdag.
Dit jaar hoeven wij geen nieuwe projecten te bezoeken omdat de nieuwbouw van de 
school San Nicolas een groot deel van ons budget inneemt. 
Hierdoor is het werkbezoek ook korter dan in voorgaande jaren.

Via de nieuwsbrieven bent u de afgelopen twee jaar op de hoogte gebleven van de 
voortgang van de projecten. Wij ervaren het als bestuur dan ook als een voorrecht 
om met eigen ogen de vorderingen van de projecten weer te kunnen zien.
 
Via de website kunt u dagelijks een verslag lezen van ons werkbezoek in Colombia. 
Op die manier blijft u goed op de hoogte van het reilen en zeilen van de stichting.
 
Uiteraard zouden wij dit alles niet kunnen doen zonder uw geweldige steun.

Nieuwe website!!!!
De nieuwe website is klaar. 
Dankzij Willem van Duijn, die 
er veel tijd aan heeft besteedt, 
is het een geweldig mooie site 
geworden die voldoet aan de 
eisen van deze tijd! We zullen 
deze site regelmatig updaten 
met nieuws en foto’s.We nodigen 
u uit om de site te bezoeken om 
het resultaat te bekijken.

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk 
gemaakt door GIBO Groep Accountants 
en Adviseurs, Kerkstraat 54 in Katwijk.
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Initiatieven:
Nico Hoek heeft een 
powerpoint presentatie 
gegeven bij Vrouwenkring 
Naomi van de Hervormde 
Gemeente Katwijk aan den 
Rijn. De vrouwen komen 
tijdens het winterseizoen 17 
avonden bij elkaar. Iedere 
avond wordt er gecollecteerd 
voor de Stichting Kinderen in 
Colombia.

School Cali:
De verdere afwerking van 
de bovenverdieping van 
de school in Cali heeft 
de afgelopen periode 
plaatsgevonden. Verder is 
er nu ook een speelpleintje 
binnen het schoolterrein. 
Tijdens het werkbezoek 
zullen we deze vorderingen 
verder bekijken.

Fundacion
Solidaridad:
In 2010 is de keuken 
opgeknapt. Er zijn 
grotere ramen 
geplaatst zodat de 
hitte beter wordt 
afgevoerd. In 2011 is 
de bovenverdieping 
verder opgeknapt. 
Er zijn o.a. toiletten 
geplaatst en is er een 
ruimte opgeknapt. Het 
verdere opknapwerk zal 
binnenkort plaatsvinden.

School San Nicolas:
In 2010 heeft Fausto contact opgenomen 
met de locale overheid om te praten over een 
bouwvergunning. Vervolgens is het huis naast 
de school gekocht zodat de school breed genoeg 
is om een gebouw met 3 verdiepingen neer 
te zetten. In dit huis wordt ook lesgegeven. 
Daarvoor is ook nieuw schoolmeubilair gekocht.
Eind 2010 heeft de architect een bouwtekening 
gemaakt en de bouwvergunning aangevraagd. De 
bouwvergunning is begin 2011 verleend. In juli 
2011 zijn er grondonderzoeken geweest t.b.v. de 
constructie van de nieuw te bouwen school.

Vervolgens is met de 
bouw van de nieuwe 
school begonnen.
Ook deze vorderingen 
hopen wij tijdens ons 
werkbezoek te bekijken.

Bestuursmededeling
Dirk van Duijvenbode heeft 
om persoonlijke redenen 
zijn functie als voorzitter 
neergelegd. Wij zijn 
dankbaar voor alles wat hij 
heeft mogen en kunnen 
doen vanaf de oprichting 
van de stichting in 2002.


