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bij de kinderen met 

extra problemen heb-

ben wij extra kunnen 

ondersteunen.  

Een aantal kinderen 

krijgen extra onder-

steuning met b.v. bus-

geld, geld voor school-

materialen of gezins-

hulp. Per kind wordt 

gekeken wat nodig is.  

We helpen zoveel moge-

lijk, maar we willen 

graag veel meer doen 

en dat kan alleen met 

extra hulp. 

Het is de bedoeling, dat 

onze kinderhulpkinderen 

regelmatig ondersteuning 

krijgen en het is ons 

dankzij giften wel gelukt 

om onze 60 kinderen een 

aantal keren financieel te 

steunen. Al konden we 

dit jaar minder doen dan 

vorige jaren.  

We hopen nieuwe subsi-

diebronnen te vinden, 

zodat dit belangrijke 

werk door kan gaan.  

We hebben een groot aan-

tal kinderen de geestelij-

ke ondersteuning kunnen 

geven, die nodig was en 

Kinderhulp “Lobi pikien” 

Lieve mensen, 

 

Er is al weer een tijd 

voorbij gegaan sinds we 

een nieuwsbrief hebben 

rondgestuurd en in de 

afgelopen periode is er 

natuurlijk weer het een 

en ander gebeurd. 

De nadruk lag bij ons in 

deze periode op aandacht 

en zorg. We hebben alles 

in het werk gesteld om 

de zorg voor onze kin-

deren beter te maken. 

Zo zijn alle kinderen 

naar de tandarts ge-

weest. Enkele kinderen 

met speciale problemen 

hebben begeleiding ge-

had van een psycholoog 

of kinderpsychiater. 

De kinderen krijgen nu 

huiswerkbegeleiding van 

speciaal hiervoor aange-

stelde leerkrachten. 

Daarnaast krijgen zij 

ook dansles en organise-

ren wij regelmatig activi-

teiten voor en met hen. 

Niet alleen kinderen die 

bij ons wonen, maar ook 

andere kinderen krijgen 

van ons speciale aan-

dacht en zorg. 

Sommige kinderen krij-

gen elke week bus-geld, 

andere krijgen regelma-

tig een begeleidend ge-

sprek. 

We proberen er te zijn 

voor kinderen en volwas-

senen in woord en daad. 

 

              Jolan Gaaikema 

Veelkleurige Kansen Suriname 

Nieuwsbrief augustus 2015 
 

Kleine handen doen soms groots werk, 

en hoe meer er wordt samengewerkt, hoe meer er kan! 

Aandacht en zorg betekenen een 

wereld van verschil! 
Bezoekadres: Kailanweg 14 Wanica 

Suriname, telefoon 

0031637243046/00597350041 

Postbus 12232 Paramaribo 

http://www.facebook.com/VeelkleurigeKans 

http://www.veelkleurigekansen.nl 

Nederlandse  Euro-Bankrekening:  

NL47INGB 0000010717  

van de Surinaamse  Postspaar-

bank Paramaribo:  

ten name van Stichting Veelkleuri-

ge Kansen Suriname  

rekeningnummer 312081441 

N.B. Als u geld overmaakt naar 

deze rekening, wilt u dan niet 

vergeten de naam en het reke-

ningnummer van de stichting 

te vermelden? De eerste reke-

ning is van de bank en niet van 

de stichting en daarom gaat er 

wel eens wat fout bij de over-

boeking.  

Als u gestort heeft, stuur even 

ook een mail, dan krijgt u een 

bevestiging als het geld is aan-

gekomen. 

Surinaamse Srd-Bankrekening 

bij dezelfde bank: 312081410   



pen een aantal dansen uitvoeren, ook 

de twee dansgroepen van het leger des 

heils in  Pont Buiten doen mee en zij 

alten hun eigen dansen zien.  Tot slot 

is er een gemeenschappelijke dans 

van alle vier dansgroepen 

Verder zal er ook nog door een paar 

kinderen gezongen worden en de 

danslerares en haar assistente zullen 

ook een speciale dans laten zien.  

Kortom er zal heel wat te zien en te 

horen zijn en verder is het de bedoe-

ling, dat er ook nog het een en ander 

gebakken en gemaakt wordt, dat ver-

kocht kan worden voor het goede doel. 

Daarna zullen onze dansgroepen op-

treden bij een kerkdienst in Sunny 

Point op 16 augustus om 9.30 uur bij 

de Evangelische Broedergemeente. 

Het is ons streven om met de dans-

groepen in het weekeind van 22-23 

augustus naar Nieuw Nickerie te ver-

trekken en daar op te treden bij twee 

kerkdiensten.  

En in september is er dan nog een 

danskamp, waar onze twee dansgroe-

pen en de twee dansgroepen van het 

Leger des Heils te Pont Buiten samen 

zullen oefenen, bezinnen en genieten. 

En in oktober zullen de gewone dans-

lessen weer worden voortgezet. 

WELKOM BIJ AL ONZE VOORSTELLINGEN 

EN VOORAL OP 15 AUGUSTUS! 

Voor de komende tijd staat er al weer 

heel wat op het programma voor onze 

dansgroepen en daarom wordt er hard 

geoefend.  

Het eerste waar nu naar toegewerkt 

wordt is een benefietvoorstelling op 

zaterdag 15 augustus 2015 van 17 tot 

20 uur in het gebouw van het Leger 

des Heils te Pont Buiten. 

Het is de bedoeling om een benefiet-

voorstelling te houden voor de onkos-

ten van de dansgroepen en daarbij 

zullen niet alleen de beide dansgroe-

Voor kinderen, die veel hebben meege-

maakt kan dansen een heerlijke ma-

nier zijn om zich uit te drukken en om 

de emoties vorm te geven.  

Daarom hebben wij dit schooljaar 

eerst onze vier jongens naar ballet 

gestuurd, maar dat was toch niet hele-

maal wat bij de kinderen paste. Ook 

werden hierdoor maar vier kinderen 

geholpen.  

Later hebben wij het 

plan opgevat om dans-

les aan huis te laten 

geven, zodat alle kin-

deren en jongeren van 

ons huis mee kunnen 

doen en het leuke is, 

dat er nu aan de dans-

lessen ook pupillen 

meedoen, die vroeger 

bij ons hebben ge-

woond en jongeren uit 

de buurt. 

Sinds begin maart hebben alle kin-

deren en jongeren, die bij ons wonen 

dansles. Er zijn 2 dansgroepen en 

beide groepen krijgen wekelijks les.  

Ze leren religieus dansen voor in kerk-

diensten en het leuke is, dat ze daar-

mee ook regelmatig optreden. Onze 

oudste dansgroep heeft voor het eerst 

opgetreden op 26 maart en de jongste 

groep had een eerste optreden begin 

mei. 

De oudste groep oefent elke zaterdag-

morgen met ongeveer 6 jongeren. De 

dansgroep heet Esperanza, dat is het 

Spaanse woord voor hoop. Door de 

dans vinden zij zelf hoop en geven zij 

hoop door aan het publiek. Deze jonge 

meisjes en vrouwen in de leeftijd van 

12 tot 23 jaar zijn erg enthousiast en 

erg gemotiveerd en dat drukken zij uit 

in hun bewegingen. Zij hebben onder-

tussen al 5 maal opgetreden en tel-

kens leren zij een nieuwe dans. 

De jongste dansgroep, the Rainbow 

Kids, telt 4 jongens en 4 meisjes in de 

leeftijd van 6 tot 11 jaar. Deze jonge 

kinderen zijn heel enthousiast. Zij 

dansen vol vuur en hun kleding past 

bij de regenboog, geen felle kleuren, 

maar de kwetsbare kleuren, die ook 

aan de hemel te zien zijn, de kleuren 

van de verwondering. 

In de laatste periode zagen wij 5 re-

genbogen en we vroegen ons elke keer 

verwonderd af, wat deze voor ons zou-

den moeten betekenen.  

Wat de Rainbow Kids brengen is in 

ieder geval duidelijk: Blijdschap. En 

vertedering. Zij dansen hartverwar-

mend.  

Twee dansgroepen 

Ons dansprogramma voor de komende tijd  
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eigen slaapkamer en in haar huisje 

ontbreken ook de simpelste meubelen: 

ze wil graag een tafel met een paar 

stoelen om bij te kunnen zitten eten. 

Met drie honderd euro kunnen wij ook 

haar huisje leefbaar maken. 

Verder heeft er nog een andere jonge 

vrouw van 20 jaar met een zoontje bij 

ons aangeklopt, ook haar huisje 

vraagt om wat aanpassingen en met 

250 euro kunnen we al veel doen. 

En er zijn meer huizen, die met hulp 

van ons iets leefbaarder kunnen wor-

den gemaakt. 

Hierboven is het huisje van mama 

Doe te zien, in de volgende nieuws-

brief ziet u hoe het is geworden. 

Met onze stichting helpen wij een 

enkele keer ook mensen aan een een-

voudig huis of helpen wij iemand het 

niet zo leefbare huis te verbeteren. 

Zo hebben wij een moeder van 8 kin-

deren eerst geholpen bij de bouw van 

haar huis, maar omdat het geld niet 

helemaal genoeg was om het huis af te 

bouwen, hebben we met wat extra 

geld het huis kunnen helpen verbou-

wen. 

Op de foto’s ziet u dit huis, zoals er 

aan wordt gewerkt. 

Er worden nu ramen ingezet en een 

plafond en een scheidingsmuur tussen 

de verschillende kamers.  

Bovendien is er een bescheiden balkon 

gemaakt aan de ene kant van het 

huis, zodat er nog een extra plaats is 

om te vertoeven. 

Maar het huis is nog niet helemaal 

zoals het moet zijn en we hopen nog 

op een collecte van ongeveer 60 tot 75 

euro, zodat het huis helemaal kan 

worden afgebouwd. 

Daarnaast wordt er nu verbouwd aan 

het huisje van mama Doe. Zij heeft de 

Evangelische Broedergemeente in 

Sunny Point opgericht en elke zondag 

verwelkomt zij de kerkgangers  onder 

het dak naast haar huis. 

We hebben meer bouwplannen: zo 

woont een van onze ex-pupillen  in 

een eenvoudig houten huisje (zonder 

stroom) samen met haar broer, maar 

zij heeft niet eens een wand naar haar 

mers wat zullen zien van de omgeving 

en de natuur. Men zal overnachten in 

eenvoudige binnenlandse woningen. 

Bij zo’n werkkamp zal bovendien 

nauw worden samengewerkt met de 

plaatselijke bevolking.  

Enthousiast geworden? Maak dan 

contact!  

coordinator@veelkleurigekansen.nl  

U kunt ons meehelpen bij onze bouw-

projecten door één of meer collectes te 

houden voor een bouwproject.  

Als u het geld stort onder vermelding 

van bouwproject, dan sturen wij u 

foto’s van de verbouwing en dan helpt 

u heel concreet. 

Voor de toekomst hebben wij nog heel 

wat bouwplannen, o.a. in het kader 

van onze naailessen op diverse loca-

ties in binnen- en buitenland. 

We willen in verschillende dorpen 

simpele lokaaltjes bouwen, waar les 

gegeven kan worden, maar waar ook 

kan worden gewerkt en verkocht, zo-

dat er kleine coöperaties ontstaan van 

vrouwen, die samenwerken voor hun 

eigen toekomst.  

Daarvoor zijn we niet alleen op zoek 

naar geld, maar vooral ook op zoek 

naar jonge mensen, die met een werk-

kamp voor ons in een paar weken tijd 

iets neer willen zetten.  

We willen eigenlijk in het kader van 

verschillende projecten werkkampen 

opzetten om onze plannen te kunnen 

verwezenlijken. 

We willen bouwen op diverse locaties, 

o.a. ook in het binnenland van Surina-

me, wat voor de kamp-gangers een 

leuke belevenis kan zijn. En het 

spreekt, dat wij bij zo’n werkkamp 

ervoor zullen zorgen, dat de deelne-

Huizen in verbouwing 

Help mee 
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Wilt u voor een maand of langer als 

vrijwilliger ons komen helpen? We zijn blij 

met elke hulp! Ook met incidentele hulp. 

mail naar coordinator@veelkleurigekansen.nl  



Anoeska is 23 jaar en zij heeft de 

MULO doorlopen en ging naar de 

4de klas van de HAVO.  

In Suriname kun je niet direct na 

de lagere school naar de middel-

bare school, je moet eerst 4 jaar 

naar de MULO en dan kun je 

verder. 

Anoeska heeft besloten, dat zij 

toch liever de verpleging in wil 

en is nu druk aan het solliciteren 

naar een baan als leerlingver-

pleegster bij een zorginstelling, 

want alleen dan kan zij de MBO-

verpleegopleiding volgen. 

Zij houdt van zingen en koken. 

Zij kookt voortreffelijk. 

Zij is ook 

handig bij 

het in el-

kaar zet-

ten van 

meubels, 

zij is be-

hoorlijk 

praktisch 

ingesteld. 

 

Wilfriede is 21 

jaar en gaat 

naar het NA-

TIN, het Na-

tuurtechnisch 

Instituut, dit is 

een MBO-

opleiding en zij 

volgt de rich-

ting Techniek  

en wel werk-

tuigbouwkun-

de.  

Zij is met een 

goed rapport overgegaan naar de der-

de klas. 

Zij is erg technisch en praktisch inge-

steld, kan ook goed koken en zij houdt 

bovendien veel van spelletjes.  

Zij vindt het leuk met de kinderen 

spelletjes te doen. 

Ook zij helpt als vrijwilliger als haar 

schoolwerk dat toelaat en soms weet 

zij het haar van de meisjes heel kun-

dig te vlechten. 

Verder is Wilfriede heel technisch en 

is bij voorbeeld goed in het bevestigen 

van rookmelders. 

Zonder vrijwilligers kan ons werk 

geen voortgang vinden, want wij zijn 

nog maar een kleine beginnende stich-

ting met weinig middelen en daardoor 

zijn wij ook zeker op vrijwilligers aan-

gewezen. 

Soms komen er vrijwilligers uit Ne-

derland, maar ook vrijwilligers uit 

Suriname zelf leveren een belangrijke 

bijdrage.  

Wij hebben al twee jaren lang twee 

jonge vrouwen in huis, die studeren, 

maar die ook hand en spandiensten 

vervullen in ons huis.  

Hun bijdrage lijkt misschien beschei-

den, maar is wel wezenlijk, juist om-

dat zij volwassen zijn en daardoor ook 

een natuurlijk gezag hebben over jon-

gere kinderen. 

Zo dragen zij ervoor zorg, dat de 

schoolkleding van de kinderen gewas-

sen wordt, zij koken regelmatig en als 

de danslerares een keer niet kan ko-

men, oefent de oudste van hen de dan-

sen met de kinderen. In deze nieuws-

brief stellen wij graag deze vrijwil-

ligers aan u voor: 

In de afgelopen maanden hebben wij 

ons vooral er mee bezig gehouden om 

ons huis goed te laten functioneren.  

De kinderen, die wij onder onze hoe-

de hebben, waarvan sommige in ons 

huis wonen en anderen langs komen, 

omdat zij speciale begeleiding nodig 

hebben, deze kinderen hebben veel 

meegemaakt en vragen daarom om 

extra zorg. 

Sommige kinderen begeleiden wij 

zelf en door hen te laten tekenen en 

schrijven helpen wij hen om hun 

problemen de baas te worden. 

Andere kinderen hebben meer speci-

alistische hulp nodig en zij krijgen 

extra begeleiding van bij voorbeeld 

een psycholoog. 

Voor ons staat het welzijn van de 

kinderen voorop.  

 

Natuurlijk gaat het daarbij ook om 

praktische dingen zoals geregeld 

tandartsbezoek, niet alleen om te 

kijken of er gaatjes in de tanden zijn, 

of omdat er een kies getrokken moet 

worden, maar ook opdat de kinderen 

leren hoe zij het beste hun tanden 

kunnen poetsen. Vóór het poetsen bij 

de tandarts zijn hun tanden helemaal 

roze gemaakt en al poetsend leren zij 

waar zij blijkbaar nog niet goed ge-

poetst hebben, want daar is nog 

steeds in de spiegel het roze te zien.  

 

Vooral het geestelijk welzijn van de 

kinderen is belangrijk. Danslessen, 

veel tekenen en schilderen, zang en 

muziek helpen hen om in evenwicht 

te komen.  

 

We hanteren een nogal gevuld dag en 

week-programma, want voor onze 

kinderen is regelmaat en duidelijk-

heid erg belangrijk. 

 

Bovendien hebben wij dankzij een 

aantal goede praktische giften het 

huis aangenamer een leefbaarder 

kunnen maken. Zo kregen wij een 

nieuwe koelkast van mensen, die 

ontdekt hadden dat onze vorige koel-

kast stuk was gegaan.  

 

We kregen ook veel lakens en speel-

goed. Over dat speelgoed en hoe wij 

daarmee omgaan, wil ik later nog het 

een en ander vertellen. 

 

Maar allereerst alle gevers heel har-

telijk bedankt! 

Ons huis 

Vrijwilligers  
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Nu hebben wij 5 dagen per week elke 

middag huiswerkbegeleiding en dit 

wordt verzorgd door 2 onderwijzeres-

sen in opleiding, die op maandag sa-

menwerken en elkaar op de andere 

dagen afwisselen. 

Aan de huiswerkbegeleiding doen 

onze lagere schoolkinderen en enkele 

buurtkinderen mee. Een aantal dys-

lectische kinderen kan nu al een heel 

stuk beter lezen, omdat lezen bij het 

lesprogramma een belangrijk onder-

deel vormt.  

Soms maakt de komst van 1 vrijwilli-

ger een wereld van verschil. In mei 

2015 kregen wij hulp van Ineke Burg-

graaff uit Nederland. Zij kwam maar 

2 weken, maar heeft onze huiswerkbe-

geleiding op een heel ander peil ge-

bracht. 

Het spreekt vanzelf, dat wij altijd al 

aan huiswerkbegeleiding hebben ge-

daan. Hoe kan het anders met zoveel 

kinderen in huis. Maar met Ineke 

kwam de huiswerkbegeleiding in de 

lift, vooral dankzij haar ervaring.  

Ineke is al jaren onderwijzeres en zij 

werkt met name met moeilijk lerende 

kinderen van verschillende niveaus en 

juist daarom was het zo fijn, dat zij 

kwam. Zij herkende van de verschil-

lende kinderen de problemen en heeft 

hen getest.  

Ze bevestigde welk kind autistisch 

was en ontdekte ook de problemen 

van de dyslectische kinderen.  

Zij maakte een duidelijk lesprogram-

ma voor de huiswerkbegeleiding met 

daarin een pauze voor ontspanning en 

met drinken en iets lekkers.  

Bij de huiswerkbegeleiding zijn ook 

balans-momenten, waar kinderen die 

hard hebben gewerkt even mogen 

kleuren of tekenen.  

We wilden graag, dat de huiswerkbe-

geleiding volgens dit programma 

voortgang vond en vonden tot onze 

grote vreugde een huiswerkbegeleid-

ster, Renata Patra, die nog door Ineke 

kon worden ingewerkt.  

Huiswerkbegeleiding 

Onze huiswerkbegeleidsters 
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Onze huiswerkbegeleiders zijn 

allebeide in opleiding tot onderwij-

zeres. In Suriname is de PABO een 

MBO- opleiding, die wie wil na de 

MULO kan bezoeken. 

Van onze twee huiswerkbegelei-

ders heeft Renata Patra de leiding, 

zij zit in de derde klas van het 

Christelijk Pedagogisch Instituut 

en gaat in augustus over naar de 

vierde. Zij is erg gemotiveerd en 

heeft er oog voor of kinderen met 

dyslexie of dyscalculie. 

Renata is 21 jaar oud en zij is naar 

de MULO in Moengo gegaan en 

daarna is zij naar Wanica, dichter 

bij de stad Paramaribo, verhuisd 

om haar vervolgopleiding te doen.  

Zij heeft er voor gekozen om leer-

kracht in de onderbouw te worden 

en heeft veel aandacht voor kin-

deren, die nog in het begin van het 

leerproces zijn. Zij is best streng, heeft 

gezag en kan goed leiding geven. 

Naast de school en wat zij bij ons doet 

is zij actief bij haar kerkelijke ge-

meente. Zij is lid van de Toevlucht in 

Santodorp en daar bij haar kerk geeft 

zij religieuze danslessen. Ook zij zelf 

danst bij de kerkdiensten. Bovendien 

is het haar taak om mensen, die bin-

nenkomen bij de kerkdienst naar hun 

plaatsen te begeleiden.  

 

Zij houdt veel van muziek en ze bege-

leidt de kinderen als ze zingen soms 

op de blokfluit. Zij wil graag aan de 

kinderen blokfluit leren spelen. Rena-

ta geeft de kinderen les van maandag 

tot en met donderdag. 

 

Ismiralda Pinas is onze andere huis-

werkbegeleidster, zij is 22 jaar. Zij 

heeft de MULO Savitri in Wanica 

doorlopen. Daarna is zij een jaar naar 

het IMEO gegaan en vervolgens heeft 

zij toch voor het onderwijs gekozen. 

 

Zij zit in de tweede klas van het Suri-

naams Pedagogisch Instituut en hoopt 

over te gaan naar de derde. Zij houdt 

veel van kinderen en voelt zich erg bij 

hun problemen betrokken. 

 

Ismiralda heeft als werkervaring, 

dat zij een jaar in een kledingzaak 

Dojo heeft gewerkt en daarna 

heeft zij voor naast haar schoolles-

sen een bijbaantje gevonden bij 

KFC, waar zij werkt  als kassière.  

 

Zij is ook actief bij de Volle Evan-

gelie gemeente de Toevlucht, zij 

zingt mee in het Praise team.  

 

Ismiralda werkt in principe op 

maandag en vrijdag. Als het een 

keer nodig is, vervangen de beide 

onderwijskrachten elkaar.  

 

Op maandag werken zij samen en 

dan hebben we ook steeds een 

teamoverleg over de vorderingen 

en de leerproblemen van de kin-

deren. 

 



De speelhoek is een groot succes 

en we konden de speelhoek ook 

extra speelgoed geven dankzij 

een doos met speelgoed, die wij 

uit Nederland ontvingen. De 

opening van de speelhoek was 

een hoogtepunt.  

Er komen nog meer speciale hoe-

ken, nl een speciale plek voor de 

jonge meiden en een aparte film 

en dvd-hoek. 

Kinderen die veel hebben meege-

maakt hebben een vast patroon 

nodig: rust, reinheid en regel-

maat en ook daarmee zijn we 

druk bezig.  

Een van de dingen die we hebben in-

gevoerd is, dat de kinderen nu alle 

avonden worden voorgelezen, hetzij 

uit een sprookjesboek, hetzij uit een 

kinderbijbel.  

Verder hebben we een vernieuwd cor-

veesysteem ontwikkeld, dat goed 

werkt. We zijn druk bezig geweest 

met de opvoeding en ontwikkeling van 

de kinderen. 

Daarnaast had Marcus ook verfrissen-

de ideeën over de verschillende pro-

jecten. Hij heeft onze stichting hele 

nieuwe impulsen gegeven en we zijn 

hem daar zeer dankbaar voor. 

In juni en juli 2015 is ook Marcus 

Banai voor een maand onze stichting 

als vrijwilliger komen helpen en hij 

heeft zich met name gericht op de 

opvang van de kinderen. 

Jonge mensen kijken soms met een 

andere blik naar dingen en hij kwam 

met veel ideeën en veranderingen. Hij 

had gezag en naar hem werd door de 

kinderen goed geluisterd. 

Hij zag dat het goed was om de kin-

deren gerichter bezig te houden, hij 

heeft ons huis helemaal anders inge-

richt.  

Dankzij hem hebben wij nu een speel-

hoek, waar de kleinsten (dat zijn er 8) 

naar hartenlust kunnen spelen.  

De danslessen bij onze stichting wor-

den gegeven door Priscilla Hofwijk, 

een jonge vrouw van 19 jaar, ener-

giek en enthousiast.  

Priscilla is heilssoldaat bij het Leger 

des Heils in Pont Buiten en daar 

geeft zij dansles aan 2 groepen. Bo-

vendien is zij zondagsschoolleidster 

en assistent-jeugdleider. Zij bereidt 

de maandelijkse jeugddiensten op 

vrijdagavond voor.  

Zij is Kandidaat-officier en haar ide-

aal is om binnen 5 jaar naar Jamaica 

af te reizen om daar de tweejarige 

opleiding tot officier bij het Leger des 

Heils te volgen. 

Zij zit nu in de 5de klas VWO bij de 

AMS en hoopt over te gaan naar de 

6de. Als zij het VWO heeft afgerond 

wil zij ook nog graag HBO kinderpsy-

chologie studeren. 

 

Onze danslerares heeft 2 diploma’s 

behaald op het gebied van dansen. 

Allereerst heeft zij na een tweejarige 

cursus van Tabernakel Dansministe-

ries haar Basic Level examen voor 

dans gedaan. En daarna een jaar 

later heeft zij bij het Trinity Dansin-

stituut haar IML behaald 

(Intermedial Level) beide diploma’s 

zijn internationaal erkend. 

 

Niet alleen in de kerkelijke wereld is 

zij actief, ook bij 3 andere jeugdorga-

nisaties: Zo geeft zij voorlichting na-

mens de Stichting Lobi (deze stich-

ting richt zich vooral op seksuele 

voorlichting en Hiv-bestrijding of 

Hiv-voorkoming)  

 

Priscilla helpt ook mee bij de sociale 

projecten van het jeugdparlement en 

volgt trainingen over leiderschap en 

motivatie bij Junior Chamber Inter-

national. 

 

Priscilla maakt zelf de choreografie 

voor de dansen, die zij de kinderen 

en jongeren leert. Zij is vol vuur en 

enthousiasme. 

 

Wij zijn heel blij met Priscilla en al 

haar ideeën en zij is een geboren 

leidster, die de kinderen en jongeren 

goed weet te motiveren. 

Onze danslerares 

Voor alles is een tijd en plaats 
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Met uw hulp kunnen wij veel meer! 

We zijn ook blij met vrijwilligers die 

willen helpen de container bij Wor-

merveer in te laden. 

Mail of bel ons. te. 0637243046 of 

coordinator@veelkleurigekansen.nl 

Lieve mensen het is de bedoeling om 

zo snel als mogelijk na de vakantie in 

Nederland een container te sturen 

naar Suriname met allerlei goederen, 

het geld daarvoor is er al, maar nu 

gaat het om de goederen. 

Wij dagen u uit om juist in de vakan-

tietijd of bij de start van het seizoen 

met uw kerk of organisatie een inza-

meling te houden, zodat we een goed 

gevulde container kunnen sturen. 

U kunt ons helpen met goederen in te 

zamelen, die wij goed kunnen gebrui-

ken:, we noemen een aantal op: 

Kinderboeken (voor bibliotheken)

Computers 

Laptoppen 

Opklapstoelen 

Kerkbanken 

Stapelstoelen 

Kinderkleding 

Knuffels 

Een sjoelbak 

Lakens 

Handdoeken 

Badhandjes 

Bijbels 

Theologische boeken 

Een schommel 

Een glijbaan 

Buitenspeelgoed (skateboard, rol-

schaatsen, skates, badmintonsets) 

Een pingpongtafel, ballen en badjes-

Speelgoedautootjes  

Poppen 

Schooltafeltjes (en stoeltjes)

Lesmateriaal voor basisscholen 

Een opblaasbaar zwembad. 

We verzoeken u deze goederen met uw 

vereniging of kerk even op te slaan en 

ons te melden, wat u heeft ingezameld 

en we vragen u om een collecte of in-

zameling te houden voor het vervoer, 

zodat u de goederen zelf bij onze op-

slagplaats in Wormerveer kunt afleve-

ren, natuurlijk in overleg met ons 

over de dag en het tijdstip.  

Het is de bedoeling om alles in okto-

ber of november 2015 te versturen.  

Help ons een container te vullen opdat 

al onze projecten voortgang kunnen 

vinden!  

Containerinzameling  

De kniplessen     Computerlessen     Boeken 
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De kniplessen zijn er even niet 

geweest, maar in augustus zijn we 

begonnen met een hele nieuwe 

impuls. Wij leiden een aantal vrou-

wen op tot kniplesdocente, zodat 

wij in 2016 in meer plaatsen zowel 

in Suriname als over de grens 

knipcursussen kunnen geven.   

De leerlingen leren niet alleen hoe 

ze moeten knippen en naaien en 

lesgeven, ze leren ook  om een klei-

ne coöperatie op te zetten met hun 

leerlingen. 

Voor de toekomst staan ook compu-

terlessen op het programma, maar 

daar kunnen we pas mee beginnen, 

als we een aantal lescomputers heb-

ben ontvangen. 

 

Daarom doen wij een dringend be-

roep op scholen en bedrijven, die 

gaan vernieuwen en die nieuwe 

computerapparatuur aanschaffen, 

om ons de oude computers van het 

bedrijf/ de school te doneren. 

 

Het liefst ontvangen wij bij de com-

puters een goede windows licentie, 

zowel voor het gewone windows 7 of 

10 programma als voor het office-

programma, zodat we aan die men-

sen, die daar belangstelling voor 

hebben, kunnen leren met de ver-

schillende programma’s te werken. 

Voor ons bibliotheekproject hebben wij 

nog steeds veel bibliotheekboeken 

nodig: Niet alleen willen wij een aan-

tal schoolbibliotheken in het binnen-

land van Suriname ondersteunen met 

kinderboeken, we willen ook zelf een 

paar kinderbibliotheken opzetten met 

name in Sunny Point en Lelydorp. 

 

Wij zouden erg blij zijn, wanneer bibli-

otheken besluiten hun afgeschreven 

kinderboeken aan ons te doneren.  

 

Verder zijn wij ook geïnteresseerd in  

educatieve boeken en kinderboeken, 

die overblijven bij boekenmarkten.  

 

Lesmateriaal is welkom en speciaal 

zien we uit naar  leerboeken voor dys-

lectische en dyscalculatieve kinderen! 

 



We hebben een grote groep jonge 

vrouwen en Martje is een leuke en 

enthousiaste dame, die ons de basis 

van de Egyptische dans bij brengt. 

Het is intensief. We werken veel met 

onze benen en heupen en later komen 

daar ook onze armen en schouders bij. 

Het is heerlijk warm in de zaal, maar 

dat mag de pret niet drukken. Alle 

dames geven alle heupen en benen de 

ruimte en er wordt heerlijk gedanst. 

 

Daarna volgt een workshop Zang door 

Judith Ellis. Zij gaat in op de vraag 

van een deelneemster. Haar stem 

wordt steeds lager, zij is onderwijze-

res. Hoe kan zij toch met de kinderen 

zingen op hun toonhoogte? Judith 

gaat hier op in en geeft veel oefenin-

gen voor de ademhaling en het mid-

denrif. Geëindigd wordt met het zin-

gen in canon, Dobidobidoo of zo. Een 

beetje een jazzmuziekstuk. 

Na de zang is het al weer tijd voor de 

laatste workshop en nu mogen de 

kleinsten onder ons hun danstalent 

laten zien. Sietske van Kan geeft 

Kleuterdans aan 4 getalenteerde dan-

sertjes.  

Zij maken met zijn allen een avontuur 

mee in het mooie Parijs. De dames 

dansen er op los en de ene na de ande-

re mooie beweging wordt getoond. 

Daarbij zien de dames er ook nog eens 

super schattig uit in hun mooie ballet-

pakjes. 

Na een 4-tal leuke, gezellige en vooral 

inspirerende workshops mogen de 

dansers van balletschool de Singel (en 

daarbuiten) bij een Open Podium hun 

kunsten laten zien. Het zijn een tien-

tal zeer diverse dansen in allerlei ver-

schillende stijlen en je kan zien, dat 

de dansers hard hebben geoefend op 

hetgeen ze willen laten zien.  

 

Ondanks de warmte hebben we een 

mooi resultaat bereikt voor Stichting 

Veelkleurige Kansen Suriname en we 

hopen dan ook dat de kinderen daar 

net zo veel plezier mogen beleven aan 

dansen als wij dat vandaag hebben. 

gedaan.  

Het is zaterdag 4 juli 2015. De warm-

ste dag van het jaar en we gaan van-

daag geld inzamelen voor het goede 

doel. Hoe we dit gaan doen? 

We gaan DANSEN en ZINGEN.  

Om 11 uur is de eerste workshop en 

dat is ISMA Dans expressie. We zijn 

met 8 mensen en onder leiding van 

Willemien Luytjes maken we kennis 

met deze vorm van bewegen. Voor 

sommigen is het al bekend en voor een 

aantal is het helemaal nieuw. Het is 

leuk om te zien, dat er ook een aantal 

jonge meiden meedoen. Voor hen is 

het leuk om eens stil te staan bij de 

manier waarop je lichaam beweegt. 

Willemien legt uit, dat we op een goe-

de en gezonde manier ons lichaam 

kunnen bewegen. Ook mensen, die 

door welke oorzaak dan ook, lichame-

lijk niet veel kunnen, kunnen altijd 

meedoen aan deze vorm van dans/

beweging. 

Na een uur is deze workshop al weer 

voorbij en is het bijna tijd voor de vol-

gende: Egyptische Dans door Martje 

Buning.  

Niet alleen in Suriname zijn we druk 

bezig met muziek en zang. 

Dit is zo prachtig: onze projecten in 

Suriname krijgen een extra impuls 

van musicerende kinderen en in Ne-

derland. 

Zo was er op zaterdag 20 juni 2015 in 

Zaandam een Galavoorstelling van de 

talentenklas van Fluxus.  

De leerlingen van deze talentenklas 

bespelen verschillende instrumenten 

zoals piano, saxofoon, viool en cello.  

Zij spelen klassieke stukken, maar 

ook jazz en ze willen graag wat voor 

een ander doen.  

Door de kinderen zijn zelfgebakken 

producten en zelfgemaakte sleutel-

hangers verkocht ten bate van onze 

stichting, bovendien werd er een col-

lecte gehouden voor ons blokfluitpro-

ject en dit heeft erin geresulteerd, dat 

er meer dan 300 euro is opgehaald.  

Dit is genoeg om 1 jaar lang aan 20 

kinderen in Sunny Point blokfluit-les 

te geven en dat is inclusief de aan-

schaf van fluiten en lesboeken.  

Waarschijnlijk is er ook nog genoeg 

geld over, zodat ook de kinderen bij 

ons thuis een blokfluit kunnen krijgen 

plus een lesboek en zo van hun huis-

werkbegeleidster blokfluit kunnen 

leren spelen.  

Een geweldig resultaat! De kinderen 

hier zijn de leerlingen van de talen-

tenklas van Fluxus heel erg dankbaar 

voor hun inzet!  

We hopen, dat wij in de toekomst mo-

gen ontdekken, dat er hier ook bijzon-

dere muzikale talenten zijn. 

 

Grenzeloze muziek 
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Voor 150 euro 

kunnen wij 1 

nieuwe les– 

naaimachine kopen 

voor de kniplessen. 

Voor ons adoptieplan blijven wij op zoek 

naar overzeese familieleden voor onze kin-

derhulpkinderen: 

 

Voor 10 euro per maand helpt u een leerling 

van de lagere school, de MULO of het LBO 

naar school. 

 

Voor 12,50 euro per maand ondersteunt u 

een student van de HAVO, het VWO of de 

MBO. 

 

Voor 20 tot 30 euro per maand helpt u een 

middelbare scholier aan het benodigde dage-

lijkse busgeld, dat nodig is om naar school te 

kunnen gaan. 

Adopteer voor 25 

euro per maand 

één kinderhulp-

kind, dat extra 

hulp nodig heeft. 

Voor 50 euro kan 1 van 

onze kinderhulp-

kinderen een ketelpak 

kopen voor de vak-

school. 

Daar leert deze leerling 

timmeren, metselen en 

werken met metaal voor 

in de bouw. 
Voor 100 euro kunnen wij ook dit 

jaar weer een vakantie bijbelschool 

in  Sunny Point of Lelydorp organi-

seren. Bij die vakantiebijbelschool 

horen de kinderen niet alleen Bijbel-

verhalen, er wordt ook gezongen, er 

is een quiz, een zangwedstrijd en 

natuurlijk ook wat lekkers en bij de 

wedstrijden zijn er kleine prijsjes. 

Voor 125 euro kunnen wij 1 naai-

les-

docente 

oplei-

den,  

die 

straks 

in een 

andere 

nieuwe 

plaats 

kniples 

gaat 

geven. 

 

Computers gevraagd voor ons 

computerproject, het is onze be-

doeling computerlessen te geven. 

Voor ons zendingswerk zoeken 

wij vele (gebruikte) bijbels en 

christelijke of kerkelijke boeken. 

 

Voor 50 euro kunnen wij 

een kinderboksbal met 

handschoenen aanschaf-

fen, zodat onze getrauma-

tiseerde kinderen af en toe 

hun woede kunnen afrea-

geren en weer rustig kun-

nen worden. 

Voor 80 euro hebben 10 kinderen een jaar 

lang een tandartsverzekering en tandheel-

kundige zorg en 

les in tandver-

zorging. 

 

Voor 2000 euro kunnen wij een 

eenvoudige werkplaats met 

tafels en naaimachines en op-

bergruimte maken, waar onze 

kniplescursisten in een coöpe-

ratie kleding kunnen (leren) 

naaien en verkopen.  

Het is de bedoeling meerdere 

werkplaatsen in verschillende 

dorpen op te zetten. 

Voor 250 euro kunnen we een 

jaar lang wekelijks een kinder-

middag houden in Sunny Point of 

een andere nieuwe plaats.  

Voor 175 euro kunnen we de don-

kere reanimatie 

babypop Anna 

aanschaffen 

voor onze 

EHBO-lessen. 



Plaats ons in uw  

collecterooster. 
Wij zijn heel blij met kerken, die re-

gelmatig voor ons collecteren, dat 

geeft on een beetje zekerheid, vooral 

als er tenminste één jaarlijkse collecte 

aan onze stichting is gewijd. 

Los van collectes zijn wij ook erg blij 

met gebed. We geloven, dat de pro-

jecten beter lopen, wanneer er regel-

matig voor ons gebeden wordt. 

 

Word donateur of 

werf donateurs. 
Zonder hulp en ondersteuning kunnen 

onze projecten niet draaien en alle 

beetjes helpen. Wij zijn dankbaar voor 

elke gift.  

Dankzij de vele hulp die we krijgen, 

kunnen we draaien. 

Wij kunnen niet zonder hulp van an-

deren. 

WAT KUNT U DOEN? GOEDE GEVERS 

HARTELIJK DANK! 

In de  afgelopen maanden hebben wij 

veel steun gehad en alleen door die 

steun hebben wij kunnen doen, wat 

we nu doen en met die steun kunnen 

wij onze doelen bereiken. 

Er waren donateurs, er waren fond-

sen die ons gesteund hebben in het 

kader van een bepaald project. 

Er zijn heel wat collectes gehouden. 

Er waren vrijwilligers, die zich voor 

een project hebben ingezet en er zijn 

nog steeds vrijwilligers die helpen. 

We hebben een aantal dozen ontvan-

gen met  allerlei goederen. 

Velen hebben iets voor ons gedaan 

en nu zijn er ook verschillende men-

sen actief! 

Wij willen iedereen hartelijk bedan-

ken voor alle goede gaven, voor ons 

zijn jullie goud waard! 

Organiseer een 

Sponsoractiviteit 
U kunt met uw kerk, school of vereni-

ging een sponsoractiviteit organiseren 

voor een van onze projecten.  

Bij voorbeeld  voor ons KINDER-

HULP– project hebben wij veel onder-

steuning nodig, want om alle kinderen 

te sponsoren, die we per jaar steunen, 

hebben wij jaarlijks 6000 euro nodig. 

We hebben inderdaad een aantal over-

zeese donateurs, maar dat zijn er nog 

geen 10. Dat betekent, dat we nog 

best veel geld nodig hebben om alle 

kinderen 1 jaar lang van het aller 

nodigste te voorzien en dan hebben we 

het nog niet over de lange termijn.  

Misschien een idee voor een jaaractie 

van een organisatie. Wij kunnen wel 

zorgen voor een Powerpoint en folder-

materiaal en er is ook wel een vrijwil-

liger, die een keer wat wil komen ver-

tellen!   

Een kind zo klein en teer 

vraagt aandacht en veel meer: 

een kinderhand lijkt gauw gevuld, 

maar pijn wordt niet zo snel vergeten. 

Een kind opvoeden vraagt geduld, 

is niet slechts wassen, kleden, eten; 

een kwetsbaar kind wil zeker weten,  

dat iemand houdt van hem of haar. 

Door liefde en barmhartigheid, 

door zorg en medelevendheid 

worden kinderdromen waar. 

J.G. 
Bezoek ons op ‘t web: 
veelkleurigekansen.nl   

facebook.com/
VeelkleurigeKans  

of volg ons op twitter: 
@KansVeelkleurig Welkom bij de kerkdienst met ZANG en DANS 

op 16 augustus 2015 om 9.30 uur bij de 

Evangelische Broedergemeente te Sunny Point. 

Bezoekadres: 

Kailanweg 14 Wanica 

telefoon 00597350041 / 

005978949563 

Postadres: 

Postbus 12232 

jolangaaikema@gmail.com 

Telefoon 0031637243046 

S t i c h t i n g  v e e l k l e u r i g e  
K a n s e n  S u r i n a m e  

KOM NAAR ONZE 

BENEFIETVOOR-

STELLING OP 15 

AUGUSTUS 2015 

OM 17.00 UUR 

BIJ HET LEGER 

DES HEIS TE 

PONT BUITEN. 

 

DE TOEGANG IS  

5 SRD PER PER-

SOON EN ER 

ZIJN NOG HAP-

JES, DRANKJES 

EN BOEKJES TE 

KOOP VOOR HET 

GOEDE DOEL! 


