
wel te maken met vele zieke 

volwassenen en kinderen en we 

konden gelukkig altijd voor hen 

klaar staan.  

Gelukkig waren ook verschillen-
de geboortes en elk nieuw kind 

brengt een belofte mee.  

Onze werkzaamheden zijn in het 

afgelopen jaar gedeeltelijk 
anders geweest vanwege de 

pandemie, maar we moesten 
wel vindingrijk zijn en daardoor 

hebben wij ook positieve dingen 

kunnen bewerken. En in de 

We hebben een heel vreemd 

jaar achter de rug, anders dan 

de andere jaren, maar hoe kan 
dat anders? Het was een onge-

woon jaar voor iedereen in de 
wereld, een jaar waarin de 

ziekte en het voorkomen van  de 

verspreiding van de ziekte de 
hoofdrol speelde. Voor mij be-

gon het jaar al met ziekte, want 
in januari en februari was ik 

ziek en gelukkig waren er ande-

ren, die mijn taken overnamen, 
zodat het werk toch voortgang 

kon vinden. En in maart begon-
nen de pandemie maatregelen, 

waardoor alles anders werd en 

veel werkzaamheden werden 
stopgezet zowel binnen als 

buiten de stichting.  

Maar het was zo wie zo een jaar 

met veel ziekte. Al hadden wij 
als stichting niet veel zorg om 

covid-19 patiënten, we hadden 

laatste maanden van het jaar 

hebben wij bepaalde werkzaam-

heden weer opgepakt, zij het op 
een andere manier, want we 

leven no steeds in de corona-

tijd.  

En over dit eigenaardige jaar, 
dat toch ook eigen en aardige 

momenten kende, gaat dit jaar-
verslag. Ik wens u veel leesple-

zier! 

Jolan Gaaikema 

 

Een eigen aardig jaar!  

Studieondersteuning 

Ondanks dit coronajaar hebben 

we dit jaar heel wat kinderen en 

jongeren bij hun studie onder-

steund.  

Daarnaast hebben wij ook een 

aantal jong volwassenen gehol-

pen bij de kosten van hun studie 
terwijl die kosten veel hoger 

lagen dan die van de andere 
kinderen. Het ging hier om vier 

jonge moeders die wij de kans 

wouden geven om te studeren. 
Twee van hen gaan naar de 

avond-MULO en de ene zit in de 

5de klas en zal dit schooljaar 

eindexamen doen. De ander zit 
in de 3de klas. Verder volgt een  

jonge moeder een opleiding tot 
bejaardenverzorgster en een 

andere volgt een opleiding tot 

Office Representative.  Ook 
deze opleidingen zijn voorname-

lijk in de avond, hoewel de ene 
vrouw ook op zaterdagmorgen 

naar les moet.   

Door jonge moeders een kans 

te geven, krijgen hun kinderen 

ook een kans op later een beter 

leven, omdat ze dan straks een 
geschoolde moeder hebben. We 

hopen dat ieder de opleiding zal 

afronden.  
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Nooit is het leven 

uitzichtloos. 

Er kunnen vele 

tegenslagen 

komen, maar  

met Gods hulp  

zijn er altijd 

mogelijkheden  

en komt er  

steeds weer  

perspectief! 



dat er geen bussen meer in 

het land reden maanden lang, 

kwamen de juffrouwen van de 
huiswerkbegeleiding niet meer 

en ook de schoonmaakster, die 
ook altijd met de bus was 

gekomen, kwam niet meer.  

We waren alleen op elkaar 

aangewezen: de kinderen, mijn 
zoon David die het meeste werk 

deed als leider en ik.  

We probeerden er iets leuks en 

gezelligs van te maken en het 

was een tijd van veel uitdagin-
gen, ook de tuinman kwam 

maanden lang niet. Maar geluk-
kig hadden wij wel om het huis 

een grote tuin en de mogelijk-

heid om ook veel buiten te 

doen..  

We hebben veel creatieve din-
gen gedaan. De meisjes hebben 

veel gehandwerkt, onder ande-
ren gehaakt, en op de naaima-

chine van alles genaaid, maar 

vooral mondkapjes.  

De kinderen hebben geschilderd 

en veel getekend. En David 
zorgde voor leuke films en voor 

goede ook leerzame activiteiten 

op de computers. Ook leerden 
de kinderen van hem pannen-

koeken bakken en zoet brood 

bakken en veel meer. 

In de coronatijd konden we niet 
elke dag naar de winkel en 

daarom werden we inventief. Er 

zijn heel wat verschillende 
broeden en koeken gebakken en 

ook met het koken hebben we 
vele nieuwe dingen geprobeerd. 

Juist de variatie maakte het 

leven spannend. 

Het was een positieve leerrijke 

tijd en we hebben het goed 

gehad samen, maar de kinderen 

waren wel blij toen de scholen 
weer deels begonnen en er 

weer een schoonmaakster 
kwam. Ik liep tegen mijn gren-

zen aan en daarom hebben we 

besloten, dat de jongens naar 
een andere plek zouden gaan, 

hetzij naar hun familie, hetzij 
naar een kinderhuis. Het af-

scheid nemen was best moeilijk  

Maar ik houd vast aan het goe-

de wat wij hebben gedeeld en 

we hebben met de meesten nog 

steeds contact.  

 

Maar toen kwam de pandemie 

en dit alles stopte. We hebben 

de leerkrachten nog wel maan-
delijks betaald tot het eind van 

het schooljaar, want zij konden 
er niets aan doen, dat het werk 

stopte.  

In het nieuwe schooljaar zijn we 
begonnen met 1 juffrouw, want 

dat kon niet anders. Er waren 
strenge regels, dat er maar 10 

personen mochten samenko-

men, dus 1 juffrouw en 9 leer-
lingen met de nodige afstand 

tussen de tafels en stoelen en 

met mondkapjes. De juffrouw 

van de kleintjes had gelukkig 

ander werk gevonden.  

De kinderen zaten verspreid 

over twee lokalen en de juf-

frouw loopt daar tussen in. 
Alles was anders geworden, we 

gebruikten een thermometer 
om te kijken of iemand koorts 

had en een handsanitizer, maar 

de kinderen deden goed hun 

best en daar gaat het om.  

En de andere (rechts) gaf les 

aan de kinderen van klas 4 tot 6 

(groep 6 tot 8) en aan de scho-
lieren van MULO en LBO. Alleen 

voor wiskunde en natuurkunde 
hielp dan weer de juffrouw van 

de lagere klassen. De lessen 

waren voor de kinderen van het 
huis en buurkinderen en er 

kwam een groot aantal.  Ze gaf 
bovendien creatieve lessen, en 

bak– en kook-es 
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Huiswerkbegeleiding, kookles  en meer  

Kinderopvang 

In 2020 woonden er twaalf kinderen 
bij ons in huis, namelijk vijf jongens 

en zeven meisjes. In de loop van het 
jaar zijn dat er uiteindelijk minder 

geworden, maar in de tijd dat  de 

coronapandemie begon hadden we 

dus een groot gezin.  

Vanaf maart was er geen school 
meer en in eerste instantie heette 

het een lange paasvakantie en in 
deze tijd moesten we heel creatief 

zijn, want er waren steeds Lock 

downs en we waren dus voorname-

lijk thuis.  

Vanwege de pandemie en alle regels 

in Suriname, die tot gevolg hadden,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2020 begonnen wij posi-
tief met huiswerkbegelei-
ding onder leiding van 
twee juffrouwen, de ene 
(links) gaf les aan de kleine 
kinderen,: de kleuters en 
de kinderen van klas 1 tot 
3 (groep 1 tot 5) en ze gaf 
bovendien dansles. 



In het begin van het jaar hadden 

=n we een fijn kniplesproject, 

waarbij ongeveer 15 vrouwen en 
meisjes leerden naaien op de 

naaimachine en dat was een 
leuk project. De mensen leerden 

van alles naaien: een bood-

schappentas, een rugtas, die 
ook als schooltas kon fungeren, 

een korte broek, andere kle-
dingstukken… De mensen op de 

cursus hebben al heel wat ver-

schillende dingen genaaid, maar 
opeens kwam de pandemie en 

de lessen moesten stoppen.  

Juist deze lessen konden niet 

doorgaan. Allereerst kon de 
lerares niet meer komen omdat 

er geen bussen reden en boven-
dien hadden we maar 5 naaima-

chines en de cursisten moesten 

de naaimachines dus delen met 
elkaar, wat juist in de coronatijd 

zeker in het begin onmogelijk 

leek. Dus de lessen zijn gestopt. 

Maar voor velen stopten ook 
hun inkomsten, want omdat de 

bussen niet reden, raakten vele 

mensen hun baan kwijt. Boven-
dien om een voorbeeld te geven: 

een cursist werkte in een kle-
dingzaak, maar niemand kwam 

meer kleding kopen, dus zij 

raakte haar baan kwijt en zo 

was het met zovelen. Het werd 

zeker hier in het land voor velen 

een moeilijke tijd,  

Daarom hebben wij ervoor 
gekozen om aan 4 cursisten, 

aan hen die het moeilijkst had-

den, een naaimachine te geven. 
En zo verdienen zij nu geld met 

mondkapjes naaien of met haar-
bedekking. In Suriname vlechten 

de meeste vrouwen en meisjes 

hun haren in de avonduren en 
dan zijn er speciale bonnets 

(haarkappen) nodig, die ervoor 

zorgen, dat het haar ‘s morgens 

nog netjes eruit ziet.  

Ook kinderkleding wordt ge-

maakt, want sommige van de 

cursisten kunnen eenvoudige 
rokken of jurkjes wel maken. 

Het blijkt dat deze cursus dus 
eigenlijk heel belangrijk was. 

Het werk ging door, alleen op  

een heel andere manier, maar 

de lessen waren niet voor niets. 

 

 

Elk kind, dat geboren 

wordt, is een wonder. 

En elk kind brengt een 

boodschap van God. 

En ieder die mee mag 

helpen aan die geboorte 

is gezegend. 

Ieder kind draagt het 

geheim van geluk met 

zich mee. 

En ieder nieuw geboren 

kind brengt een belofte 

voor de toekomst. 

Dezelfde vrouw hebben we veel 

later in het jaar weer moeten 

ondersteunen bij ziekenhuisop-

names. 

We hebben kinderen in het zie-

kenhuis moeten ondersteunen. 

We ondersteunden nog een 

andere vrouw bij haar bevalling 

en bij de kosten voor kleding 

voor de nieuwe baby. 

We ondersteunden iemand die in 

het ziekenhuis lag met een 

ernstige longziekte, alleen dat 

was geen covid-19.  

We ondersteunden een man, die 
door een bromfietsongeluk in 

het ziekenhuis lag. Ook moesten 
we zijn gezin ondersteunen 

omdat hij niet verdiende. 

We betaalden voor een groot 

aantal kinderen dokterskosten, 

ook voor een kind dat een auto-

ongeluk kreeg. 

En we betaalden voor diverse 

kinderen tandartskosten.  

We betaalden de ziektekosten- 

verzekering voor 6 inwonende 

kinderen en 3 medewerkers..  

Juist de coronatijd was een 
moeilijke tijd voor veel volwas-

senen en kinderen, omdat de 

medische voorzieningen moeilij-
ker waren dan ooit, want de 

corona patiënten kregen de 
eerste aandacht en omdat het 

voor mensen met lage inkomens 

soms niet mogelijk was om 
gratis dokterskaarten te krij-

gen, omdat alle kantoren dicht 

waren.  

In de coronatijd hebben we ook 

op medisch gebied ondersteu-

ning moeten bieden, al hadden 
we niet echt te maken met 

iemand die Covid-19 had.  

We ondersteunden een ernstig 

zieke vrouw met thuishulp en na 
haar overlijden ondersteunden 

wij haar familie met geld voor 

de begrafenis. 

Ook moesten we in het begin 
van het jaar een bevalling beta-

len van iemand, die een baby 

kreeg en die niet verzekerd 
was. Gelukkig is de bevalling 

goed gegaan, maar de moeder 
lag wel heel wat dagen in het 

ziekenhuis. Ook hielpen wij bij de 

kosten van babykleding en der-
gelijke voor het nieuw geboren 

kindje. 
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Medische ondersteuning  

Naai-  en naaimachine- project 

Een moeder, die 

van haar kinderen 

houdt, vindt altijd 

mogelijkheden om 

hen te voeden en 

te kleden, want 

een goede moeder 

geeft niet op! 



Door de pandemie is ook ons 

toilettenproject tijdelijk stil-

komen te liggen, want het was 
maandenlang niet mogelijk om 

naar of van het binnenland te 
reizen in verband met besmet-

tingsgevaar. De coronaregels 

waren in Suriname  heel zwaar: 
niet alleen waren de grenzen 

dicht , en reden er geen bussen, 
ook het verkeer naar het bin-

nenland was stilgelegd.  

De medische voorzieningen in 

het binnenland zijn heel beperkt 

en daar zijn geen IC-bedden, 
zelfs geen dokters, dus men 

wilde het risico op besmettin-

gen zoveel mogelijk voorkomen.  

Daardoor is ook het toiletten-

project heel lang gestagneerd, 

maar toch is een nieuw toilet-
tenblok door bewoners van het 

dorp afgebouwd en in gebruik 
genomen. En een ander toilet-

tenblok is nog weer een beetje 

opgeknapt. En er is vraag naar 

een vervolg van dit project. 

En in 2021 vindt dit project weer 

voortgang, zij het ook nog be-

perkt, want de coronatijd  is 
nog niet voorbij. En er zijn nog 

steeds veel beperkende maat-

regelen van kracht. Maar het 
werk gaat door. En de dorpelin-

gen zijn blij met dit project. 

Al met al hebben we het afgelo-

pen jaar met de stichtingen 

toch veel kunnen betekenen 
voor heel veel mensen, alleen 

op een andere manier dan wij 
gedacht hadden en gepland 

hadden, maar het was zeker 

een bewogen en zinvol jaar, 

waarin wij veel konden doen.  

En we hebben de gezinnen niet 

alleen ondersteund met geld, 

maar ook met goederen en 

We hebben ook verschillend 

gezinnen ondersteund. De coro-

natijd was voor velen niet een 
gemakkelijke tijd  en verschil-

lende mensen raakten daardoor 

hun werk en inkomen kwijt.  

Er was veel extra armoede en 
extra nood en waar wij daarvan 

weet hadden en er iets van 
horden, hebben wij deze gezin-

nen geholpen. Hoe kan het ook 

anders.  

kleding, en met allerlei goede 

gaven, die we gekregen hebben.  

We hebben heel wat pakketten 

kunnen uitdelen. Dus het werk 

gaat door. 

Juist in deze tijd is de nood 
groot en zijn er velen, die om 

hulp vragen, dus blijf ons steu-

nen en helpen, want een kleien 
gift is voor sommigen het ver-

schil tussen leven en dood. 

maar niet genoeg verdiende om 

alles te kunnen betalen.  Andere 

keren hielpen we met kinderkle-
ding en speelgoed,. Maar iook 

hebben we soms de crèche 
betaald voor enkele kleine kin-

deren,, omdat hun moeder 

anders niet werken kon.  Vaak 
waren het ook deze moeders 

die de dokter voor hun kinderen 

niet betalen konden.  

Tienermoeders en jonge moe-

ders moeten nog veel leren en 

ontdekken en vragen extra 
aandacht en zorg juist ook met 

het oog op hun kinderen.  

Een aantal van deze moeders 

heeft niet 1 maar 2 kinderen, 
wat het voor hen extra moeilijk 

maakt.  En één van hen heeft 

zelfs een derde kindje gekre-

gen. 

Ook dit jaar hebben we heel wat 

tienermoeders en jonge moe-

ders ondersteund. De onder-
steuning was verschillend: de 

ene keer hebben we geholpen 
met melkpoeder en luiers of als 

de kinderen algroter waren ook 

met geld voor eten. Vaak moes-
ten we ook bijspringen met een 

deel van het huurgeld, omdat 
een tienermoeder wel werkte, 
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Ondersteuning t ienermoeders  

Ondersteuning gezinnen 

Toilettenproject in Goejaba 

Niet de angst, de 

wanhoop en het 

negatieve zullen 

winnen, maar de 

hoop, die je geeft 

en de aandacht en 

de zorg zullen het 

leven van 

anderen vrolijk en 

leefbaar maken! 



Uitgaven   Srd  Euro 

Huishuur 12 x 350 euro    4200 

Materiaal/meubels huis en tuin 11933  1491 

Huis, schoonmaaksters    9361  1170 

Werkers in de tuin en huis  11280  1410 

Kinderopvang   94133  9621 

Interne begeleider kinderen     850 

Huiswerkbegeleiding materiaal 2371,25    300 

Personeel huiswerkbegeleiding 23710                3000 

Naaiproject     1710    214 

Kinderhulp   20513  2564 

Studiegels jong volwassenen 6147    769 

Medische hulp en ondersteuning 25541,30                3306 

Stroom    1762    220 

Water    2525    315 

Telefoon en internet  8473  1059 

(Nood) Hulp   12935                1617 

 Totaal                                                                  € 31096  

 

In 2020 hadden wij 2 huiswerk-

begeleiders in het schooljaar 

2019-2020 en in het schooljaar 
2020-2021 maar 1 huiswerkbe-

geleider. Bovendien was er een 
vrouw, die de naailessen ver-

zorgde.  

We hadden een schoonmaak-

ster, een tuinman, die ook op-
knapwerk in het huis deed, 

iemand die maandelijks gras 

maaide en soms extra werk 
deed.  Bovendien was er een 

inwonende begeleider van de 

kinderen in het huis.  

In 2020 hebben we toch te 

maken gehad met een aantal 

werkers en vrijwilligers.  En ook 
in de periode dat het wegens 

het coronavirus niet mogelijk 
was mensen te laten erken, zijn 

toch bepaalde vaste werkers 

doorbetaald. Wel is waar waren 
de kosten iets lager, omdat zij 

geen reiskosten kregen, maar 
de werkers konden er niets aan 

doen, dat zij bepaalde werk-

zaamheden niet konden doen 
vanwege enerzijds het virus en 

anderzijds, omdat de bussen 
niet reden en zij niet naar hun 

werk konden komen.  

Voor het toilettenproject in 

Goejaba waren er vrijwilligers 

aan het werk, die met 2 ver-
schillende toilettenblokken 

bezig waren. De materialen 
voor dit werk waren reeds in 

2019 aangeschaft en omdat alle 

werk vrijwillig was, waren er in 
2020 geen extra kosten aan dit 

project verbonden.  

Ondanks de coronatijd is er dus 

in 2020 toch door heel veel 
mensen werk verzet en we zijn 

dankbaar voor de inzet van een 

ieder! 
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Werkers  en vrijwil l igers  

Financieel jaaroverzicht  

 

 

Helpende handen 

kunnen veel 

bereiken en alles 

wat in liefde gedaan 

is, heeft 

verstrekkende 

waarde. 

Inkomsten/giften    Euro 
 

Mev. A. C.M. Oving        50 

A.G. Koning van Reenen      270 

Doopsge. Gemeente Mid-Fryslan    1 00 

Fonds Jac van Zanten   3000 

Mw A.M.E.Linger      1 80 

Weeshuis der doopsgez. Coll. De Oranjeappel 3300 

Mw. J. Bakker  kaartverk dg Alkmaar      95 

W.B.M. Veenbrink        20 

Remonstrantse Broederschap     535 

L.J. den Hollander      250 

Mw J.G.A. Weijs-Krol       1 0 

H. bam der Meulen-de Jong       50 

Diac doopsgez gem Zeerijp-Zijldijk    900 

M.H. van Boven      500 

Doopsg. Gem. Drachten      382,60 

G. en I. Feijen         50 

Doopsgez. Gem. Haarlemmermeer    1 00 

Dooppsg. Remonst. Gemeente       43,85 

Doopsgez. Gem . Baarn-Soest     1 52,50 

Geestelijke zorg Mennistenerf     550 

Mw L.C.J.Kannemans Kwestro        70 

T. Visser-Schoone       100 

L. Gaaikema    2000 

H.en E.K.Boltjes         50 

Doopsgez. Gemeente Stiens      385,50 

 

Totaal                  1 3054,45 

 



Hartelijk dank! 

Lieve mensen,  

Zonder jullie goede gaven hadden we het in 
het afgelopen jaar zeker niet kunnen red-

den. Het was een moeilijk jaar voor ieder-
een, ook voor jullie in Nederland. En daarom 

zijn we extra dankbaar, dat jullie ons in 
Suriname niet vergeten zijn, want het was 

een hele moeilijke tijd en er was veel nood 

juist vanwege de pandemie. Maar we heb-

ben heel wat kinderen en mensen kunnen 

helpen.  

Waar een wil is, daar is een weg en jullie 

hadden de wil om verder te denken dan 
jullie eigen leven en daardoor hebben jullie 

goede mogelijkheden geschapen voor kin-

deren en volwassenen hier.  

Eén van de kinderen kon fantastisch tekenen en door zijn tekeningen inspi-

reerde hij anderen, die ook soms leuke tekeningen gingen maken.  

Een ander was creatief op de naaimachine onder anderen door mondkap-

jes te naaien voor iedereen in het huis.  

Anderen waren creatief in het bakken van de lekkerste cakes en zoete 

broden. Weer anderen waren creatief om een lekkere maaltijd te koken. 

En als het licht weer eens uitviel, dan waren we creatief om het leven met 

kaarsen toch gezellig te maken. 

En de liefde hielp ons om er toch altijd weer wat goeds van te maken.  En 

diezelfde creativiteit zal ons helpen in de toekomst. 

In het afgelopen jaar speelde creativiteit een hele grote rol. Zonder 

creativiteit hadden we het misschien niet volgehouden. Allereerst 

moesten we creatief zijn met de omstandigheden, want er kwam een 
pandemie en wij moesten opeens heel anders gaan leven en onderling 

moesten we er iets goeds van maken, want maandenlang leefden wij 

afgesloten van de buitenwereld net als velen in de wereld.  

Daarnaast hadden we hele creatieve kinderen in huis, die met hun  

talenten het leven juist veel aangenamer maakten.  

Creativiteit  geeft kansen !  

Stichting Colorful Chances 

Stichting Veelkleurige Kansen 

Suriname 

Kennedyweg 26  

Onverwacht Para 

telefoon 00597352045 

Mobiel 005977151535 

Telefoon Nederland 0031637243046 

email: colorfulchances@gmail.com  

 

Handen vol 

liefde 

openen vele 

mogelijkheden! 

Bezoek ons op het web: 

https://www.colorfulchances.com 

Het was en is een wonderlijke tijd, 

waarin mensen soms opgesloten zaten 
in hun eigen wereld, maar tegelijk heeft 

juist die tijd ons geleerd om via de me-
dia toch met elkaar verbonden te blij-
ven. Aan de ene kant leken Suriname en 

Nederland veel verder van elkaar, 
omdat vliegen bijna niet mogelijk was 

en aan de andere kant leken de landen 

op elkaar, want we hadden dezelfde 
problematiek, die we deelden met heel 

veel landen. Iedereen zat thuis en over-
al gingen scholen digitaal. We leven in 

een veranderende wereld en hoe ver 
ook uit elkaar, we blijven in liefde ver-

bonden. 


