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Netwerk 
Het netwerk blijft uitbreiden, zowel in Nederland als in Colombia. 
Steeds meer internationale bedrijven stellen hun netwerk in 
Nederland en Colombia ter beschikking om de stichting te 
helpen. We verwachten in Colombia dan ook weer gesprekken 
te kunnen voeren die ons daar weer sterker maken waardoor 
we ook vanuit Colombia steeds meer hulp krijgen. En we blijven 
zeggen hoe geweldig is het als de Colombianen elkaar gaan en 
kunnen helpen. Als hierin ontwikkelingen zijn dan kunt u dat 
uiteraard volgen via de website en facebook.

Dit was dan de laatste nieuwsbrief, we hebben deze al die tijd 
met veel zorg en plezier voor u gemaakt. Neemt niet weg dat het 
nieuws blijft, alleen de brief valt weg! Heeft u over dit besluit een 
vraag of een opmerking dan bent u uiteraard vrij om te reageren 
via info@kidsincolombia.com

Adresgegevens Stichting:
Stichting Kinderen in Colombia
Nico Hoek, Piet Heinlaan 50, 2224 TB Katwijk
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’.

Yolo Hostel  

We gaan tijdens ons verblijf in 
Medellín overnachten bij Federico, 
de neef van onze contactpersoon, de 
meeste van u wel bekend. Hij heeft 
zijn eigen hostel onder de naam Yolo 
Hostel en stelt een kamer aan ons 
beschikbaar. Wat leuk is om aan u te 
melden is dat hij vanuit zijn hostel 
zeer geregeld met zijn gasten de 
projecten van de stichting bezoekt. De 
mensen verwonderen zich over wat de 
stichting allemaal heeft gerealiseerd en 
velen willen ook bij projecten helpen 
waar nodig en mogelijk.

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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Hallo donateurs en 
belangstellenden,

Hier weer een nieuwsbrief van Stichting 
Kinderen in Colombia. Hierbij wel aangetekend 
dat dit de laatste nieuwsbrief is. Doordat 
bijna iedereen internet heeft kan vanaf nu al het nieuws gevolgd 
worden via de website www.kidsincolombia.com en facebook 
onder de naam Stichting kinderen in Colombia. Het heeft meerdere 
voordelen, de ontwikkelingen via de genoemde mediums zijn 
recent en lopen altijd door. Ook hoeven we hierdoor minder kosten 
te maken waardoor we meer geld kunnen besteden aan de kinderen 
in Colombia. En uiteraard is het ook beter voor het milieu.

Reis naar Colombia
Het is weer zover, in november reizen we weer af naar Colombia voor 
een werkbezoek. Bij ons zijn de verwachtingen hoog gespannen. Door 
veel gelobby en gesprekken dijt ons netwerk uit, in zowel Nederland 
als Colombia. Er zijn zoveel personen en bedrijven die bereid zijn mee 
te denken en te werken, het is geweldig om dat te ervaren. We kijken 
uit naar de ontmoetingen met al deze partijen. 

Wij (Nico Hoek en Bram van Os) vertrekken op 16 november en reizen 
af naar Medellín. Dat is als altijd de uitvalsbasis. Hiervandaan zullen 
we de projecten aldaar bezoeken om vervolgens af te reizen naar Cali 
en mogelijk Bogota en mogelijk ook Cartagena. We zullen wederom 
alle lopende projecten bezoeken maar ook verschillende nieuwe 
projecten gaan bekijken. Zodra we hier informatie over hebben zullen 
we dat met u delen op de website en op facebook.



Het is bijna zover!  De school voor 
de indianen kan dan in gebruik 
genomen worden. Het is niet een 
school zoals u van ons gewend 
bent met stenen muren en een 

bult beton. Het gaat hier om een 
verplaatsbare school. De Trujillo 
Indians zijn nomaden en zijn 
eigenlijk altijd op doorreis. Om deze 
kinderen toch op gepaste wijze 
onderwijs te kunnen geven wordt er 
aan verplaatsbare school gewerkt. 

Dit is ook wel nodig gezien de hitte 
in het gebied waar zij voornamelijk 
verblijven. Op de foto is de huidige 
school te zien. Dit is niets anders 
dan een aantal houten palen met 
een golfplaten dak. Hierbij treft u 
een impressietekening zodat u een 
indruk kan krijgen van hetgeen bijna 
klaar is. Wij zullen ook voor een 
eenvoudige keuken, lesmateriaal en 
schoolkleding voor de kinderen gaan 
zorgen.

Tijdens de reis in november zal ook 
dit project bezocht gaan zodat we 
met eigen ogen kunnen zien wat het 
werkelijke resultaat is.

Ook heeft onze stichting een bijdrage 
geleverd in verband met de aanschaf 
van een gebouw en het opzetten van 
een educatieproject in samenwerking 
met Stichting Straatkinderen Medellín. 
Op initiatief van Eddy Veldhuisen 
is door Stichting Straatkinderen 
Medellín een gebouw met grond 
aangekocht waar de straatkinderen 
in een veilige omgeving kunnen 
verblijven en leren. Eddy Veldhuisen 
is een goede bekende van onze 

Wat betreft de bouw van de school 
San Nicolas in Medellín, deze 
vordert met grote stappen. De derde 
verdieping is zo goed als klaar. 
We verheugen ons erop deze te 
school weer te mogen bezoeken in 

november. Wat een intensief maar 
prachtig project is dit toch. 
En wat mooi dat we dit hebben 
mogen bouwen en dat Stichting 
Hogar zich heeft ingezet dit project af 
te maken. 

www.kidsincolombia.com

stichting en doet al vele jaren goed 
werk voor de straatkinderen in 
Medellín. We hebben verschillende 
malen met elkaar gesproken en de 
mogelijkheden tot samenwerking 
besproken. Het is altijd fijn wanneer 
je buiten de bestaande contacten met 
nog meer betrouwbare mensen mag 
samenwerken. Ook over dit project 
zullen we u tijdens en na de reis 
meer vertellen.

Project Trujillo Indians

Samenwerking Stichting
Straatkinderen Medellín

San Nicolas


