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Veel handen veel creativiteit
Het jaar 2019 was een druk
en gevuld jaar, we hadden
heel wat werkers, die zich
voor onze projecten hebben
ingezet en we hadden een
bereik van heel veel kinderen.
Waar veel mensen en kinderen aan het werk zijn is
ook veel creativiteit. In juli
zijn de kinderen onder leiding van de leraressen heel
creatief bezig geweest en
daarom was er bij het optreden in juli ook een leuke
tentoonstelling.
Sommige kinderen ontwikkelen
een
uitzonderlijk
goed tekentalent en dat
wordt zeker gestimuleerd,
maar ook bij de bouw van
ons nieuwe schoollokaal was
veel creativiteit nodig.
Om alles goed te laten
draaien en om de zorg voor
de kinderen bij de huiswerkbegeleiding en in huis

goed te laten verlopen is
veel creativiteit gevraagd.
Werken
met
kinderen
vraagt om inventiviteit en
creativiteit, want steeds
doen zich nieuwe en onverwachte situaties voor.
Vele handen maken licht
werk, maar ook vele handen
creëren vele mogelijkheden.
Creativiteit vinden wij heel
belangrijk en wij hebben
met name vaak leraressen
aan het werk, die zelf ook
creatief zijn en die de kinderen zo van harte stimuleren.
Schilderen en knutselen
zijn vaste onderdelen van
alle activiteiten geweest.
Daarnaast was toneel en
dans en zang ook nog onderdeel van alle activiteiten.
Ons doel is de kinderen te
stimuleren creatief te zijn
en al hun talenten te ont-
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wikkelen. Daarmee was het
afgelopen jaar gevuld.
We hebben vele kinderen
kunnen stimuleren creatief
te zijn en we hebben een
levendig jaar gehad, waarin
vele kinderen hun talenten
hebben benut. Daarnaast
hebben de kinderen ook
praktisch hun handen gebruikt om te tuinieren en
met succes, want soms eten
we van de groenten die zij
hebben geplant.
Daarnaast hebben de kinderen ook geleerd te koken,
te bakken en te delen.

Zoveel kinderen krijgen kansen
Ook dit jaar hebben wij
vele kinderen kansen gegeven. We hebben zeker 77
kinderen gesteund, die zonder onze hulp misschien
niet naar school hadden
kunnen gaan en nog eens 15
hele kleine kinderen kregen
steun doordat we hun kleding gaven en/of luiers en
melkpoeder.

Daarnaast hebben wij zeker
aan 50 andere kinderen
huiswerkbegeleiding gegeven en we hebben heel wat
activiteiten georganiseerd
voor de jeugd.
En vooral hebben wij heel
wat kinderen laten voelen,
dat wij er voor hen zijn en
daar gaat het om.
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Een gezellig open gezin
We hebben een open huis en vangen
altijd wel een aantal kinderen op. In
de vakantie kan het kindertal dalen
tot 5, maar in de andere maanden
woonden er veel meer kinderen in huis
en het aantal varieerde tussen de 6
en 12 kinderen, maar de meeste maanden waren er tenminste 9 of meer.
We hebben een aantal kinderen, die al
heel lang bij ons wonen en daarnaast
komen er kinderen bij, die korter of
langer bij ons verblijven.
Bij ziekte en noodsituaties van een
familie hebben wij altijd plek voor de
kinderen, die ons dan nodig hebben,
omdat bij voorbeeld de oma, die voor
hen zorgt ernstig ziek is, of omdat de
moeder in buitenland of in het binnenland is en soms moet een kind ook om
een trieste reden een tijdje bij ons
blijven, omdat haar grote zus is heen-

gegaan en de familie het druk heeft
met alle problemen, die het met zich
meebrengt terwijl het kind gewoon
naar school moet.
Ons huis is een huis voor kinderen
voor langere of kortere tijd, maar we
zijn ook blij, als de familie van een
kind daarna de zorgende taak weer
overneemt, want we geloven, dat een
kind altijd het beste uit is bij de eigen familie, tenzij er hele grote problemen zijn. Dan is het onze taak om
de kinderen liefdevol op te vangen.
Er is veel gezelligheid in huis en we
proberen er voor de kinderen in de
periode dat ze er zijn een echt thuis
van te maken.
Er zijn computers waarop de kinderen
ook leerzame spellen kunnen doen, we
kijken soms gezellig samen naar een
film en er is ruimte voor iedereen.

Liefde schept
steeds nieuwe
mogelijkheden

Een nieuw lokaal en nieuwe mogelijkheden
In juni—juli hebben wij voor de huiswerkbegeleiding er een lokaal bijgebouwd. We werkten bij de huiswerkbegeleiding steeds met 4 leerkrachten waarvan er meestal 3 aanwezig
waren en een van de leerkrachten
moest dan lesgeven in de kerkzaal en
dat was niet zo ideaal.
Dankzij een gift die we kregen waren
wij nu in de mogelijkheid om er een
lokaal bij te bouwen en dat kon gemakkelijk, omdat er wel een overdekte ruimte was met een betonnen vloer
en daar is dan gemakkelijk een nieuw
lokaal op te bouwen.
Het lokaal is opgetrokken met cementplaten en hout en de vensters
zijn voorzien van gaas, zodat er wel
frisse lucht binnenkomt, maar de
ruimte ook een zekere bescherming
heeft.
Rondom het lokaal is ook een cementen pad aangelegd, zodat er hierover
tot aan het lokaal gelopen kan worden.
In juli hadden wij een feestelijke opening van het lokaal en het lokaal is bij
het nieuwe schooljaar natuurlijk goed
in gebruik genomen. Het is een ruim
lokaal met veel mogelijkheden en het
wordt dagelijks gebruikt. Hartelijk
dank aan hen die dit mogelijk maakten.
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Medisch perspectief
In 2019 nam de medische zorg ook
een belangrijk plaats in bij onze
stichting. Steeds deden mensen een
beroep op ons en vroegen hulp bij medische problemen en soms ging de
hulp verder dan alleen medische ondersteuning. Zo was er een jongeman
in Nickerie die een ongeluk kreeg met
zijn brommer en die daardoor een
paar maand niet kon werken. Hij
droeg de zorg voor een gezin met 4
kinderen en een zieke moeder. Dus in
de maanden dat hij niet verdiende
moest dit gezin ook geholpen worden.
We hadden in Nickerie ook de zorg
voor een gehandicapte vrouw, die niet
meer lopen kon en steeds naar het
ziekenhuis moest, wat zij niet betalen
kon, en die thuiszorg nodig had, terwijl de ziektekostenverzekering van
haar dat niet vergoedde.

Er waren regelmatig kinderen, die
naar de dokter moesten, maar die niet
een goede dokterskaart hadden en
ook die moesten geholpen worden.
Er waren enkele jonge vrouwen, die
een beroep op ons deden omdat zij
zwanger waren. Wij hielpen met geld
voor medische kosten, maar ook voor
nette slaapkleding voor in het ziekenhuis.
Eén van de kinderen van het huis
kreeg een probleem: met voetballen
op school had een jongen tegen zijn
knie geschopt. Daardoor kon hij zijn
knie niet meer goed bewegen zonder
pijn en hij kon zijn been niet meer
recht krijgen. Hij moest naar het ziekenhuis. Daar hebben zij zijn been
gestrekt en in gips gedaan. Na een
aantal weken met het been in het gips
kon deze jongen weer goed lopen.

Kansen voor Goejaba
In Goejaba is er in 2019 hard gewerkt
om te zorgen, dat het toilettenblok
bij het ‗Krutu-hoso‘ kon worden afgemaakt. Een krutu-hoso is een vergadergebouw, waar alle mensen van het
dorp onder leiding van de kapiteins en
basja‘s samenkomen om te vergaderen. Alle belangrijke beslissingen worden daar genomen. In een binnenlandsdorp wordt nooit van boven af
alles bepaald, nee, de dorpsvergadering bepaalt en ieder die wil mag meepraten.
Daarnaast zullen ook gasten uit andere dorpen juist bij dit krutu-hoso
worden ontvangen.
Het krutu-hoso staat midden in het
dorp en als daar fatsoenlijke toiletten
zijn, betekent dat ook, dat toeristen
daar ook gebruik ven mogen maken.
Juist deze toiletten zijn heel belangrijk, ook omdat de mensen juist bij
een dorpsvergadering eraan herinnerd
kunnen worden hoe belangrijk hygiëne
is in verband met de gezondheid.
Bij het toilettenblok is er 1 toilet
voor de mannen en 1 voor de vrouwen.
Er komt ook nog in elke toiletruimte
een wastafel. Zo hopen wij, dat er in
het dorp meer zorg en aandacht zal
zijn voor de zo nodige hygiëne.

Jaarverslag 2019

Bijschrift bij afbeelding.
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Dansen vol zelfvertrouwen
In dit jaar zijn er heel wat danslessen gegeven, niet alleen in Para, waar op een bepaald moment 3 of 4 dansgroepen waren. In het afgelopen schooljaar gaf Bernice
Yorks ook dansles in Sunny Point en daar had zij 3 dansgroepen, een voor grotere meisjes, een voor kleinere
meisjes en een voor jongens.
In juli hadden we een grote voorstelling met allemaal
dansoptredens en in dezelfde maand hebben ook alle dansers en danseressen in Para een dansexamen gedaan.
Bernice is echter na de grote vakantie naar het binnenland vertrokken en daarom zijn de danslessen in Sunny
Point jammer genoeg voorlopig gestopt.
In Para zijn de danslessen wel doorgegaan, omdat er een
nieuwe juffrouw is gekomen Mureille Parson en zij geeft
niet alleen huiswerkbegeleiding, maar ook dansles.
Er waren op een bepaald moment wel 5 dansgroepen: grote meisjes, Thank 4 Love, kleine meisjes, Kids 4 Peace,
een duo van 2 meisjes van 11 jaar, die prachtig samen dansen, een dansgroep voor grote jongens en een dansgroep
voor kleine jongens. Met kerst hebben de meeste dansgroepen weer opgetreden en er was veel enthousiast publiek.

In principe is alles vrij
Onze doelgroepen zijn kansarme kinderen en kansarme volwassenen. En
daarom zijn alle activiteiten vrij en
gratis . Dat betekent dat de huiswerkbegeleiding gratis is en de danslessen en de zanglessen en de tekenlessen. Ook de Naai– en knip- lessen
zijn gratis, omdat de mensen het echt
niet kunnen betalen.
Als stichting zorgen wij voor de danskleding bij optredens en we zorgen
ook voor de materialen bij de knip– en
naai- lessen.
We hebben geen internaat, maar we
vangen kinderen op, die echt nergens

anders plek hebben en dit zijn vaak
kinderen, waarvan de ouders of familie niets hebben of kunnen betalen,
dus ieder woont gratis bij ons in huis.
Dat betekent, dat de meeste kinderen
ook geen geld krijgen voor kleding en
schoolartikelen.
Ook die kosten zijn grotendeels voor
ons. Er zijn een paar ouders, die wel
enkele schoolartikelen en schoolkleding betalen, maar voor de meeste
kinderen zijn alle kosten voor ons.
Bij het toilettenproject en als wij
mensen helpen, zodat zij zelf kunnen

bouwen betalen wij de materiaalkosten en we vragen alleen van de mensen, dat zij zelf hun handen gebruiken
om te bouwen.
Al met al betekent dit, dat de kosten
van onze projecten best hoog liggen.
En daarom zijn wij ook erg afhankelijk van de hulp, die wij van u en anderen krijgen, want zonder die hulp kunnen wij niet draaiende houden.
We willen graag zo blijven functioneren, mar dat kan alleen met hulp van
velen.

Vrijwilligers en werkers
Zonder werkers en vrijwilligers kunnen wij niet en in het afgelopen jaar
hadden wij een heel aantal vaste werkers en vrijwilligers.
We hadden een vaste tuinmanschilder en een vaste schoonmaalster
en voor de huiswerkbegeleiding waren
vorig schooljaar 4 leraressen aan het
werk, die elkaar afwisselden en vaak
met 3 tegelijk lesgaven,
In het nieuwe schooljaar hebben wij
nieuwe leraressen benoemd, er is ook
een wisseling van de wacht geweest,
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maar we hebben nu twee vaste leerkrachten en werken af en toe met een
invalkracht. Daarnaast hadden we
vorig jaar bij de huiswerkbegeleiding
ook een maand lang een vrijwilliger uit
Nederland Joyce de Pauw, die voor
het derde achtereenvolgende jaar,
een maand kwam helpen.
Bij de zorg voor de kinderen in het
huis zijn mijn man, mijn zoon David en
ikzelf betrokken en voor de bouw van
de toiletten in Goejaba zijn er vrijwilligers aan het werk, die oorspronkelijk afkomstig zijn vanuit dit dorp en

die graag iets voor de mensen in
hun geboorteplaats willen betekenen.
Bij de feestactiviteiten in juli
hadden wij medewerking van diverse vrijwilligers en bij de bouw
van het nieuwe schoollokaal zijn er
4 of 5 mannen komen werken.
Verder hebben wij nog een vaste
kracht, die maandelijks voor ons
gras maait. Dus werkers genoeg,
maar zonder dat zou het ook niet
kunnen.
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Muziek en creativiteit
In het afgelopen jaar is er op het gebied van zang en muziek ook weer het
één en ander gebeurd.
Hadden we eerst alleen een enthousiast koor van ongeveer 10 kinderen,
enkele van deze kinderen ontwikkelden zich op zanggebied toch wel speciaal. Er kwam een nieuwe zanglerares
en zij leerde enkele meisjes solo zingen. Ondertussen hebben wij een versterker gekocht en een microfoon. Zo
konden deze kinderen dan solo zingen
op de muziek van een laptop en dan
speciale liederen zoals Hallelujah en
You raised me up.
Ook het koortje kwam op een goed
niveau en zong liederen zoals ―We are
the world, we are the children‖ en
―Let there be peace on earth and let
it begin with me‖.

De kinderen van het koor en ook de
solisten hebben regelmatig opgetreden. En in dit nieuwe schooljaar is er
ook weer begonnen met blokfluitles,
nu met een nieuwe juffrouw.
Er is ook een periode een nieuwe
koordirigente gekomen, die nu met de
jongste kinderen ging oefenen zodat
ook zij goed leerden te zingen.
Daarnaast is er een toneelgroep gevormd en met kerst was er een toneelvoorstelling, waarbij het ging over
de dieren en er zijn verschillende dierenmaskers gemaakt.
Creativiteit speelt een grote rol bij
alles wat wij doen en de kinderen worden gestimuleerd om alle talenten, die
zij in zich hebben te ontwikkelen.
Zo geven we de kinderen geloof in
zichzelf en zelfvertrouwen.

Financieel jaaroverzicht 2019
ONTVANGEN GIFTEN

KOSTEN:
ADMINISTRATIE
1.266,30 SRD
ONKOSTEN HUIS EN TUIN
10.135,50 SRD
SCHOONMAKERS HUIS
18.616,00 SRD
WERKERS TUIN/HUIS
12.515,00 SRD
HUISHUUR
33.800,00 SRD
STROOM
2.254,55 SRD
TELEFOON EN INTERNET
9.591,48 SRD
WATER
3.634,18 SRD
KINDEROPVANG
78.813,80 SRD
HUISWERKBEGELEIDING MAT.ETC. 14.123,26 SRD
VERBOUWING HUISWERKLOKAAL 12.826, 00 SRD
LEERKRACHTEN HUISW. + DANS 31.959,34 SRD
KINDERHULP
28.271,00 SRD
HULP AAN MENSEN IN NOOD
11.485,00 SRD
EXTERN BOUWPROJ. HULP
5.755,00 SRD
MEDISCH PROJECT
12.809,00 SRD
KNIP- EN NAAI-LES PROJECT
8.834,00 SRD
TOTAAL
296.689,41 SRD

4.200 EURO

+ 37.000 EURO

Doopsgez.Gem Winterswijk
Hubertus Stichting
E,M, Balke-Dijkstra
H.A. Werner
E.B. van Dorp-Staf
DG Haarlemmermeer
S.Kiestra
H. v.d.Meulen
L. den Hollander
Christinestichting
doopsgezind Kindersteunfonds
doopsgez. rem. gem meppel
DG Alkmaar
Dg Zaandam
L. Kannemans
A.G. van Reenen
Doopsgez. gem Drachten
Stichting de Blok
Weesh.d.doopsg.collegiant. Oranjeappel
D. Koning
Visser-Schoone
Doopsgezinde gem. Mid Fryslan
Mennistenerf
Totaal

129,80 euro
500
150
150
100
124,87
50
50
100
1000
2000
51,11
186,45
165
25
150
839,51
1950
1500
100
100
214
300,00
9.836,74 euro

De meeste kosten zijn gedekt door de voorzitter van de
stichting en een deel kon worden betaald uit enkele reserves
van een ontvangen gift uit het vorige jaar.
Zonder uw hulp kunnen wij niet,
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Hartelijk dank
Lieve mensen,

Veelkleurige Kansen Suriname
Kennedyweg 26 Onverwacht Para
Suriname. telefoon 00597-7151535

We hebben een heel actief jaar achter de rug en we
hebben heel veel kunnen doen en daarom willen wij u
en jullie hartelijk danken voor jullie inzet en jullie
meedenken en voor alle goede giften.
Wat we bereikt hebben, is een prestatie van ons samen. We zijn blij met alle werkers en vrijwilligers en
voor allen die zich bij ons betrokken voelen.
Vele handen kunnen veel doen en bereiken!

Stichting Colorful Chances
Treilerstraat 82
Zaandam 1503 JK
colorfulchances@gmail.com

eb:
s op het w
Bezoek on ces.com
an
colorfulch

Plannen vol hoop
In het nieuwe jaar willen wij eigenlijk
de huiswerkbegeleiding uitbreiden
naar een ander gebied.
Eén van onze huiswerkdocentes woont
nu in Moengo en zij is al begonnen
huiswerkbegeleiding te geven bij
haar thuis.
Er worden nu ongeveer 15 kinderen
geholpen, maar zij wil graag uitbreiden naar 30 kinderen

Daarvoor heeft zij ook een stuk grond
beschikbaar, waarop zij een leslokaal
zou willen bouwen. De plannen voor
het leslokaal zijn al gemaakt en de
kosten zijn al berekend.
Uitbreiding naar Moengo brengt nog
meer kosten met zich mee, want dan
moeten er straks 2 extra leerkrachten betaald worden. Maar met uw hulp
kan dit misschien in het nieuwe
schooljaar gebeuren.
Maar we zitten nu in een moeilijke
tijd, waarin we de toekomst niet hele-

maal kunnen overzien vanwege de wereldwijde pandemie, maar we hebben
wel plannen voor kniplessen in het binnenland, met name in Nieuw Aurora.
We willen in ieder geval ook van 2020
een zinvol jaar maken, waarin wij er
zijn voor wie een beroep op ons doen
en wie ons nodig hebben.
We hebben tot half maart een goede
start gemaakt met diverse activiteiten, maar we zitten nu in een tussenfase, waarin wij en anderen thuis blijven, afstand houden vanwege Covid-19
en we kunnen nog niet overzien, wanneer wij weer onze activiteiten kunnen hervatten en/of uitbreiden.
Maar ook in deze tijd hebben wij uw
hulp hard nodig. We moeten een huis
draaiende houden met tenminste 9
kinderen. We moeten zorgen dat de
kinderen huiswerk kunnen maken, al is
het met digitale begeleiding van de
leerkrachten. We krijgen veel noodvragen van jonge moeders en van zieke mensen., die juist nu in deze tijd
het extra moeilijk hebben.
We hopen, dat we ook in 2020 op u
kunnen rekenen. Er is veel te doen!

