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WE BLIJVEN IN BEWEGING
Het jaar 2014 was een
heel bewogen jaar, waarin
wij veel hebben beleefd en
dat in het teken stond van
afscheid nemen en verder
gaan. En dat op verschillende manieren.

plaats wachtte op de familie, kwam men opeens met
2 kistjes. Er was nog een
andere baby overleden en
toen hebben we maar één
dienst gehouden voor de 2
kleintjes.

Allereerst ging ik in januari naar de laatste voorstelling van mijn broer Seth
Gaaikema, die in elke show
over onze stichting sprak.
Natuurlijk ging ik ook op
rondreis om over ons werk
te vertellen.

Ook was dit het jaar van
de officiële wisseling van
het bestuur. We namen
afscheid van Iris Sleur en
Anita Edeling en wij zijn
hun dankbaar voor alles
wat zij voor de stichting
gedaan hebben.

Dan namen we afscheid van
de samenwerking met de
Nederlandse Stichting
veelkleurige kansen, die
onder de naam Kansrijk
Suriname verder is gegaan.

In dit jaar namen wij afscheid van een paar kinderen, die bij ons woonden,
en er kwamen een aantal
nieuwe gezichten bij, want
het werk gaat door. Bovendien houden wij contact
met alle kinderen en jongeren, die bij ons hebben
gewoond.

Dan moest ik in maart een
rouwdienst leiden van een
baby van een jonge vrouw,
die in 2013 een tijdje bij
ons heeft gewoond. En
toen ik bij de begraaf-

Verder kwamen er in dit
jaar 8 vrijwilligers en 2

stagiaires vanuit Nederland ons helpen. Als sommigen weer weggingen, organiseerden de kinderen van
ons huis een speciaal optreden met zang en dans.

We houden rekening met alle
mogelijkheden van onze leerlingen. Kansen op maat.

Alles wat je doet
voor de ander
betekent

Voor mij persoonlijk was er
ook het definitieve afscheid van mijn broer, die
mij vaak geïnspireerd en
gesteund heeft bij alles
wat ik hier doe.

In dit jaarverslag

En Marsha nam afscheid
van Pont Buiten om bij
Huize Emma te werken.
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Maar in dit jaar hebben we
ook veel steun ontvangen
en we blijven in beweging
J.G.

KNIPLESSEN
In dit jaar zijn de knipcursussen in Nieuw Nickerie
gewoon doorgegaan. Daar
zijn een aantal cursisten,
die wat moeilijker het onder de knie krijgen en
daarom krijgen zij veel
langer les, terwijl een andere cursist allang examen
heeft gedaan.

Hoop doet leven

In Nieuw Aurora zijn de
kniplessen ook nog een
periode doorgegaan,
maar vanwege de langdurige ziekte en later het
overlijden van de moeder
van de docente zijn de
kniplessen tijdelijk gestopt.
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Leesproject
In februari kwamen Ad en Joke als
vrijwilliger naar Suriname en zij
hebben zich in Wanica 2 maanden er
voor ingezet om kinderen te leren
lezen. Zelf kwamen zij uit het onder-

wijs en daardoor konden zij ook veel
bereiken bij de kinderen.
Ze gaven les aan alle 1ste klassers en
dat waren er best veel, want de
Clarkeschool telde dat jaar 4 eerste
klassen. Zij leerden de kinderen
spellend lezen en dat maakte een
groot verschil.

wege problemen met het rolstoelvervoer, kreeg les van hen en bovendien
nog enkele van de kinderen, die onder de hoede van de stichting zijn.
Wij zijn hen heel dankbaar voor hun
inzet. Ze hebben veel bereikt!

Ook gaven ze wat van hun kennis en
ervaring door aan alle leerkrachten
van de 1ste en 2de klas.
Niet alleen de leerlingen van deze
school kregen leesles. Ook een meisje van 17 jaar uit Sunny Point, dat al
lang niet meer naar school ging van-

Boeken voor Marshallkreek
Voor dorpen in het binnenland zijn boeken en met
name kinderboeken een kostbaar bezit, want sommige ouders zijn analfabeet en bij de kinderen
thuis wordt alleen de binnenlandse taal gesproken, bij een dorp als Marshalkreek is dat Saramaccaans.
Voor de kinderen is daarom Nederlands een tweede taal en om die taal goed onder de knie te krijgen is er voor een kind meer nodig dan les op
school. Daarom waren wij blij, dat wij aan de lagere school aldaar 6 dozen kinderleesboeken konden aanbieden. De leerkrachten waren ook heel
enthousiast!

Boeken voor Klaaskreek

Zonder lezen is
er geen kans op
ontwikkeling.
Kennis brengt
vooruit!

Zo bouwen wij mee aan toekomst
voor hun kinderen! We hopen in komende jaren deze school nog meer te
kunnen helpen.

terend contact en we bekijken welke
projecten wij daar in de toekomst
kunnen organiseren. Een van onze bestuursleden is van dit dorp afkomstig
en heeft daar nauwe banden.

We verwachten een vruchtbare samenwerking.

Om een begin te maken hebben wij
ook aan de lagere school in dit dorp 6
dozen met kinderboeken gegeven.
Met Klaaskreek, een ander dorp in
het binnenland hebben we orienPagina 2

De leerkrachten van de school waren
blij verrast, want ook zij zien bibliotheekboeken als een rijke schat.
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EHBO en verf voor de Clarkeschool in Wanica
Ook dit jaar kreeg de Clarkeschool
van onze stichting de nodige aandacht en wel op heel verschillend
terrein. Zoals te lezen was op bladzijde 2 hadden we een leesproject
aldaar, maar dat was niet het enige.

leren ook zonder lampen in de klas.
Ons enthousiasme werd overgenomen door de leerkrachten van de
school en later zijn zij verder gegaan met het witten van klaslokalen.

De school was duidelijk aan een opknapbeurt toe en daarom hebben we
de school ook geholpen met grondverf, muurverf, kwasten, rollers, etc.
Het was de bedoeling een aantal
klaslokalen te schilderen en bij de
eerste klassen hebben ook vrijwilligers van onze stichting en kinderen
van ons huis geholpen.
De klassen werden schoongewassen
en gewit. In veel klaslokalen is geen
elektriciteit en daarom is het heel
belangrijk, dat de muren wit zijn,
zodat de kinderen optimaal kunnen

Een derde project was EHBO-lessen
voor de 5de klassers van de school.
Er waren 3 vrijwilligers uit Nederland gekomen om deze lessen te geven, nl. Marja met haar dochters
Amy en Myrthe.

Ongeveer 60 kinderen van de school
hebben veel geleerd op het gebied
van verband aanleggen, hoe te handelen bij verstikking, een gewonde
verplaatsen bij gevaar, behandeling
van bloedneuzen, verzorging van
brandwonden, etc. etc.
De leerlingen
waren trots
toen zij hun
jeugd-EHBOdiploma in handen kregen.

Boeken voor Compagniekreek
Ook aan de lagere school in het binnenlandse dorp Compagniekreek hebben wij 6 dozen met bibliotheekboeken
gegeven. Wij hebben goed contact met een kapitein van
dit dorp.
Het is een dorp waar Saramaccaans gesproken wordt. Het
is een klein dorp en er is alleen één openbare lagere
school. Ook dit dorp zal in de toekomst niet door ons vergeten worden.

Wat je leert
in je jeugd,
draag je mee
als kennis voor
je hele leven.

Vakantiebijbelschool
In Sunny Point hebben wij in de grote vakantie een vakantiebijbelschool

Hoop doet leven

gehouden. Bij deze vakantiebijbelschool kwamen er tussen
de 30 en 50 kinderen. Er werd
natuurlijk een Bijbelverhaal
verteld, er werd gezongen,
getekend en er was altijd limonade en soms ook wat lekkers. Verder hebben we een
bijbelquiz georganiseerd en
een soort zangwedstrijd,
waarbij de kinderen natuurlijk

prijzen konden
winnen.
Het was een
groot succes en
zeker voor herhaling vatbaar.
De leeftijd van de
kinderen varieerde tussen de 1 en
16 jaar.
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Een nieuw huis
Voor onze hulp, een moeder van 8
kinderen, hebben we in dit jaar een
huis kunnen bouwen met hulp van
mensen van Nederland.

dan nog slaapruimte.
Het is geen luxe huis, maar de familie is er erg blij mee en zodra het
huis bewoonbaar was, is het gezin
daarheen verhuisd.
En zij zijn daar gelukkig, ze voelen
zich gezegend!
zorgd en voor de bouw heeft zij zelf
gezorgd: haar kinderen en familie
hebben meegeholpen en mensen van
haar kerk en zo ontstond daar opeens een eenvoudig huis.

Voor de financiën hebben wij ge-

Het is een huis van hout en het huis
heeft een keuken, een woonkamer en

Steun uit Nederland
In dit jaar is Jolan voor fondswerving in Nederland geweest en zij heeft vele kerken en enkele
organisaties bezocht en daardoor zijn mensen
enthousiast geworden om bepaalde projecten te
steunen.

Wij zijn dankbaar voor al die fijne ontmoetingen en voor al die mensen die meedenken en ons werk steunen.

Zonder die contacten was de bouw van dat huis
van onze hulp niet mogelijk geweest.
Zonder die steun waren heel veel projecten niet
mogelijk geweest, want veel wat wij doen is afhankelijk van giften.

Wat jij geeft,
krijg je
meervoudig
terug!
De lach van
wie jij hielp
verlicht je
weg.

Benefiet in Zaandam
Bij het zorgcentrum het Mennistenerf in Zaandam
is een benefietvoorstelling geweest, waarbij
vele mensen hebben opgetreden.
De leiding van dit
benefiet lag bij
Jan en Wil Hilligers, die al twee
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Het programma was heel gevarieerd
en dat wat gezongen werd was van
verschillende landen in verschillende
talen en in verschillende genres.

keer eerder een benefiet voor
de stichting hebben georganiseerd. Bij het benefiet hebben
veel verschillende artiesten opgetreden.
JAARVERSLAG 2014

Kinderhulpkinderen
In 2014 hebben
we 58 kinderen
kunnen helpen,
die zonder onze
hulp niet gemakkelijk de
kosten voor de
school hadden
kunnen betalen.
Onze middelen waren wat beperkter,
omdat de Vereniging Kinderhulp Suriname “Lobi Pikien” was opgeheven
en we nu als stichting op zoek moeten naar nieuwe donateurs en eventueel fondsen, die ons bij dit werk
kunnen steunen.

Bestuurswisseling
In 2014 vond de
officiële bestuurswisseling plaats.
Iris Sleur heeft
zich nu helemaal
terug getrokken uit
het bestuur en Jolan Gaaikema

Aan geestelijke begeleiding
heeft het de kinderen niet
ontbroken en het bijzondere
is, dat enkele van onze kinderen naar het voorbeeld van
majoor Marsha Samedi officier willen worden bij het Leger des Heils.

Elk kind is verplicht naar school te gaan
Om later iets in de maatschappij te worden
En zodat hij/zij zijn moeder kan verzorgen
Ga niet te vroeg denken aan kinderen maken
Denk eerst goed na wat je doet
Want het gaat moeilijk voor je zijn
Je diploma is je eerste man!
Sarah (11 jaar)

Enkele families, die het erg
moeilijk hadden hebben wij
iets extra’s kunnen geven,
maar we zijn echt op zoek naar
een nieuwe donatieformule.
We zoeken individuen en kerken of scholen die enkele van
onze kinderen willen adopte-

ren. Enkele kinderen zijn al geadopteerd, maar nog lang niet allen.
Het wordt een uitdaging om in 2015
aan genoeg middelen te komen om dit
goede belangrijke werk te kunnen
voortzetten.

heeft nu het voorzitterschap helemaal overgenomen.
Ook Anita Edeling heeft zich terug
getrokken. Wij danken Iris en Anita
voor hun inzet en hun meedenken en
wij wensen hun alle goeds voor hun
toekomst toe.
Ons bestuur telt nu op dit moment 4
leden. Marsha Samedi is de penning-

Vrijwilligers en stagiaires
In 2014 hebben we niet alleen hulp
gehad van vrijwilligers bij ons leesproject en de EHBO-lessen voor kinderen, ook bij de opvang van de kinderen die onder onze hoede zijn
hadden wij steun van vrijwilligers, nl
van David Banai, die meer dan 9
maanden ons geholpen heeft, zowel
bij de organisatie, als bij de huis-

De meeste bestuursleden zijn
actief bij de stichting vanaf 2012 en
Marsha Samedi
vanaf 2010.

Samen
werken aan
één ideaal,
Samen
bereiken wij
meer!

werkbegeleiding van en leiding over
de kinderen. Verder hebben wij hulp
en advies gekregen van Monique en
Rudie. (zie foto links)
Bovendien hebben 2 stagiaires Brigitte en Kimberley zich verdiept in
de opzet en het draaien van ons huis
en voor ons een handboek gemaakt
met vele praktische adviezen voor de
opvang van de kinderen.
Dankzij al deze hulp hebben we dit
project verder kunnen ontwikkelen.
Ook door overleg zijn we de dingen
toch weer op een iets andere manier

Hoop doet leven

meester, Georgetina Codfried is de
secretaris en Margriet Dalh is lid.

gaan benaderen. We blijven in beweging. Hierboven ziet u het bestuur,
de stagiaires, David en Humphrey.
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Open huis
In ons Open Huis hebben wij in
2014 een aantal kinderen en jong
volwassenen opgevangen. De jong
volwassenen hadden dan weer
een taak ten opzichte van de kinderen. Tenslotte werkten wij in
2014 vooral met vrijwilligers. Wij
hadden alleen wel een schoonmaakster aan het werk en gedurende de eerste periode, dat
Jolan in Nederland was, hadden
wij een betaalde vervangster.
Verder waren wij vooral aangewezen op de eigen mensen, die
zich vrijwillig inzetten voor het
werk.

De leeftijd van de kinderen, die we opvingen verschilde en ook de achtergrond, wat zij hadden meegemaakt, maar we probeerden ieder die ons nodig had
zo goed mogelijk op te vangen. Soms vingen de kinderen en jongeren ook elkaar een beetje op, want er
was wel een gevoel van eenheid en gedeelde verantwoordelijkheid.
In het jaar 2014 vonden
enkele wisselingen van bewoners plaats. Enkele jongeren gingen elders wonen

en nieuwe kinderen
kwamen erbij.
Dankzij de stagiaires en de vrijwilligers, die er waren,
hebben wij goed nagedacht over de invulling van onze benadering van de kinderen en jeugdigen.
We hebben gekozen
voor de presentiebenadering. Daarover
leest u hieronder
meer. Verder kregen wij in dit jaar veel bezoek
van mensen uit Nederland en dezen gaven goede gaven, o.a. boeken voor onze huisbibliotheek.

Presentiebenadering
De presentiebenadering past
het beste bij ons huis en
onze stichting. Deze benadering komt oorspronkelijk van
het pastoraat in achterstandswijken in Utrecht in
Nederland en eigenlijk
kwam deze benadering ook al
voor bij de priesterarbeiders in Parijs in het midden
van de vorige eeuw.

Presentiebenadering betekent radicaal
meeleven met de mensen in hun leefsituatie, meeleven, meewerken, één worden
met hen, natuurlijk wel met behoud van
de eigen waarden en dan vanuit die vertrouwde achterstandssituatie zoeken
naar passende oplossingen.
Het is geen gemakkelijke werkwijze en je
ziet niet meteen resultaat, maar op de
lange termijn is dit een goede basis voor
wezenlijke verandering ten goede.

Nabijheid en
gewoon liefde
kunnen veel
betekenen.
Vergeven is de
sleutel tot
verandering.

Activiteiten
Met de kinderen hebben we verschillende activiteiten gedaan en soms
gingen we met hen op stap.
Zo zijn ze een paar keer onder lei-

ding gaan zwemmen in Koewarasan,
een zwembad in de buurt.
Bovendien deden we met de kinderen
heel wat activiteiten aan huis: zo
hadden we regelmatig een schilder–
of knutselmiddag.

wij dan soms in Nieuw Nickerie op
stap, de stad bekijken en leuke dingen doen. De vakantie was echt de
moeite waard, de kinderen genoten.

Ook zijn we een paar keer met de
kinderen naar de bioscoop geweest.
Verder waren we met de kinderen op
vakantie in Nieuw Nickerie. Daar
logeerden wij bij het Olga Clarckkinderhuis en met de kinderen gingen
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Doopdienst en verbondenheid over kerkgrenzen heen.
deren eigenlijk ouder waren. Verder
wisten de kinderen precies waarom
zij gedoopt wilden worden en ook
nog, dat het in de rivier moest zijn.
Uiteindelijk hebben we besloten, dat
ze alleen gedoopt mochten worden,
als zij zelf hun eigen geloofsbelijdenis wilden en konden maken, en dat
hebben zij gedaan.
Een hoogtepunt dit jaar was de
doopdienst die we hebben gehouden
op eerste paasdag in de rivier bij
Klaaskreek.
Dit jaar hadden we weer elke zondag
kerkdiensten op onze waranda en al
sinds het vorige jaar vroegen verschillende kinderen, of zij niet gedoopt konden worden.
Voor mij als doopsgezinde was dit
best een uitdagende vraag, want eigenlijk kom ik uit een traditie waarbinnen kinderen niet gedoopt worden, alleen volwassenen op basis van
hun eigen geloofsbelijdenis.
Nu moet ik erbij zeggen, dat doop
voor deze kinderen hier iets heel
anders betekent dan voor mensen en
kinderen in Nederland. De meeste
kinderen, die gedoopt wilden worden,
kwamen uit families, die niet echt
christelijk waren en voor hen betekende de doop ook breken met alle
bijgeloof van de families waaruit zij
kwamen.
Verder hadden de meeste kinderen
nogal veel meegemaakt en droegen
zij vele trauma’s met zich mee, wat
betekende dat zij eigenlijk veel
meer hadden meegemaakt dan gemiddelde jongeren in Nederland.
Aangezien ik worstelde met deze
vraag heb ik deze ook voorgelegd aan
doopsgezinden in Nederland en sommige mensen zeiden, dat deze kinHoop doet leven

We hebben dankzij giften uit Nederland een bus gehuurd, familieleden van kinderen uitgenodigd en met
een volle bus reden we naar Klaaskreek. Daar aten wij eerst in een
Cabana (dak op palen) Daarna was de
dienst waarin de kinderen ook hun
belijdenis voorlazen en daarna gingen
wij naar de rivier. Ik en enkele kinderen stapten de rivier in en toen
begon het te druppelen en vervolgens te regenen, alsof God zelf de
kinderen wilde dopen.

We zochten een droog onderkomen
in de Cabana en later hebben we de
kinderen 1 voor 1 gedoopt en telkens
werden zij dan toegezongen door
iedereen op de kant.

Het was een heel bijzonder gebeuren. Misschien vraagt u zich nu af
van welke kerk is onze stichting?
In ons bestuur zijn op dit moment 2
leidinggevenden van het Leger des
Heils en een verantwoordelijke van
een gemeente van de Evangelische
Broederschap. En onze afgetreden
bestuursleden waren Rooms katholiek en baptist. Een aantal kinderhulpkinderen is
Heilssoldaat, anGeloof in God
dere zijn Kathoen het goede,
liek of van een
geloof in
Pinkstergemeenelkaar!
te. We doen veel
voor de Evangelische Broedergemeente met en we
steunen en helpen
ieder ongeacht
geloof.

Je zult
ontdekken,
dat meer
mogelijk is
dan je dacht!

Wij laten elkaar vrij in de eigen geloofsbeleving en kunnen ook prima
samenwerken met andere kerken.
We organiseren activiteiten voor
verschillende kerken en zijn samen
een. En zo hoort het ook. Eenheid in
verscheidenheid.
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Stichting Veelkleurige
Kansen Suriname
Bezoekadres: Kailanweg 14,
Wanica Suriname
Postadres: Postbus 12232
Paramaribo Suriname
Telefoon: (0031)637243046
(00597) 8949563
E-mail:
coordinator@veelkleurigekansen.nl
Geef en jou zal gegeven worden!

Resultaten
Wat hebben we eigenlijk bereikt in de 32 jaar, dat kinderhulpkinderen worden
gesteund?
We hebben honderden kinderen naar school geholpen
We hebben meer dan 100 kinderen opgevangen en begeleid.
Wat hebben wij bereikt met de SVKS vanaf 2010?
We hebben 13 scholen van kinderboeken voorzien

ekansen.nl
Veelkleurig
urigeKans
m/Veelkle
Facebook.co
lkleurig
@KansVee

We hebben zeker 32 personen, kinderen en volwassenen, opgevangen en
(tijdelijk) onderdak gegeven.
Er zijn 64 kinderen geslaagd voor het jeugd-EHBO A-diploma
Er hebben 45 volwassenen bij ons een EHBO A certificaat behaald
Er zijn 22 vrouwen en 1 man geslaagd voor de Knip en naai-cursus

Bank: NL47INGB 0000010717 van de Surinaamse Postspaarbank Paramaribo: ten
name van Stichting Veelkleurige Kansen
Suriname rekeningnummer 312081441.
Of voor kleine bedragen:
NL03 ABNA 0570 2712 66 ten name van
J.F.P.Banai-Gaaikema
t.b.v. Hulpwerk Suriname Guyana
Bankrekening in Suriname: 312081410 van
Stichting Veelkleurige Kansen Suriname
bij de Surinaamse Postspaarbank

2 ex-cursisten zijn nu cursusleidster van een knipcursus
We hebben zeker 80 kinderen naar school geholpen
We hebben 4 kinderhuizen van kinderboeken, en speelgoed voorzien
We hebben gehandicapten en verkeersslachtoffers voorzien van rolstoelen,
driewielers en rollators.
We hebben 20 kinderen blokfluit leren spelen
We organiseerden in Sunny Point activiteiten voor zeker 100 kinderen

Liefde is….
Liefde is op je vrije zaterdagen de tijd nemen om een andere kniplescursiste te leren wat jij al weet.
Liefde is tot diep in de nacht koken en cake bakken opdat die ander morgen een gezellige verjaardag heeft.
Liefde is je als vrijwilliger inzetten voor kwetsbare kinderen opdat zij warmte ervaren en een beter leven krijgen.
Liefde is dat je na de dood van je moeder de zorg op je neemt voor je 4 jongere broers.
Liefde is je vriendin helpen, die is verkracht, en God bidden om vergeving voor de dader, opdat hij zijn leven draait.
Liefde is steeds weer spijt zeggen, als je de ander pijn of verdriet hebt gedaan.
Liefde is elkaar telkens weer vergeven, ongeacht wat die ander heeft gedaan.
Liefde is je brood weggeven aan een kind dat honger heeft en op school je pen weggeven aan een kind zonder.
Liefde is vragen of het kind, waarvan jij weet dat het thuis geen eten heeft, mee mag eten.
Liefde is elkaar helpen met huiswerk maken en soms zelfs met strafwerk.
Liefde is je kennis van EHBO doorgeven aan volwassenen of kinderen, opdat kinderen kunnen worden geholpen.
Liefde is voor de gasten een leuke voorstelling bedenken met zang, dans en toneel.
Liefde is achter de ander aangaan, als die boos of depressief wegloopt.
Liefde is zorgen dat de ander geen ongeluk krijgt.
Liefde is bidden voor de overleden ouders, broers en zusjes van de andere kinderen.
Liefde is samen zingen, samen dansen, samen vliegers maken, samen tasjes naaien, samen vieren dat je er bent.
Liefde is er voor elkaar zijn en iets daarvan beleven wij elke dag bij onze stichting.

