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Kleine daden hebben grote gevolgen
een kleine gift betekent een wereld van verschil!

Veranderingen ten goede
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Waar waren wij dit
jaar mee bezig?:
 Projecten in Serie 2, Para,
Goejaba, Sunny Point,
Nieuw Aurora, en
Paramaribo
 Kansen voor kinderen en
volwassenen
 Hulp voor jonge moeders
 Zorg voor goede leermogelijkheden en een goede gezondheid.
 Bouwprojecten

Lieve mensen,
Er is al weer een jaar voorbij en ook dit was een gevuld jaar. Het was vooral
een jaar van bezinning en
rust en een jaar van in balans komen en ontdekken
hoe we verder willen gaan.
Het was geen jaar van grote
nieuwe dingen, maar een
jaar van kleine veranderingen en verbeteringen, die de
basis zijn voor alles wat we

Van een
oersaaie
school

in het komende jaar kunnen gaan doen.
Ook hebben we een begin
gemaakt met verschillende
bouwprojecten in het binnenland en daarmee de
basis gelegd voor een aantal
nieuwe projecten, die we
daar in het komende jaar
hopen te voltooien.
Het was ook een jaar van
verandering, want we hebben een nieuwe locatie gevonden, een huis vol belofte

Een van de projecten die ook in dit
jaar voortgang vond was onze ondersteuning aan de Clarkeschool in Wanica in Serie 2. Het is maar een bescheiden project, maar de school is er
toch heel blij mee. Ook dit jaar hebben we wat kunnen doen bij het opknappen van de school en het aangenamer en aantrekkelijker maken
voor de kinderen. Niet alleen hebben
we de school gesteund bij het maken
van een kleurrijke mozaiek-gallerij.
Ook hebben we de school ondersteund, zodat zij verf konden kopen
om te zorgen dat de school wat vriendelijker lijkt. Van saai grauw, later
wit, is de school kleurrijk geworden.

met een prachtige grote
tuin, waarin we heel veel
groente kunnen verbouwen
en waar vele fruitbomen
staan.
Het was daarmee ook een
jaar van afronden, overdragen en verder gaan.
Onze projecten in Sunny
Point en Wanica gaan door,
maar we beginnen ook aan
nieuwe projecten in een heel
ander district, in Para.
Jolan Gaaikema

naar een leuke
kleurrijke
school
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Kleurrijke kniplessen

Dit jaar hebben wij weer een kniplescursus gehouden in Wanica. Er waren
een aantal enthousiaste vrouwen, die
hieraan hebben meegedaan.

Er waren cursisten, die het zo leuk
vonden, dat zij wat zij geleerd hadden
meteen in praktijk brachten. Een van
de cursisten ontwierp tijdens en na de
lessen allemaal nieuwe kinderkleding
om te verkopen en een andere cursisten vond sommige tassen die zij had
geleerd om te naaien zo leuk, dat zij
allemaal bestellingen aannam en wel
20 tassen verkocht. Deze dames kwamen dan extra naar de lesruimte om
de opdrachten van hun klanten uit te
voeren en dat is nu net de bedoeling
van de lessen, dat de cursisten met
wat zij geleerd hebben kunnen voorzien in hun eigen onderhoud en dat
werkt.

Kijk hoe mooi mijjn zelf ontworpen,
zelf gemaakte rok is.
Wil jij er ook een?

De lessen werden weer verzorgd door
Kelmien Jabini en er werd hard gewerkt.

Knippen voor een beetje kleur in het
leven van leuke kinderen en mensen
om je heen!

De meeste cursisten zijn voor hun
examen geslaagd, maar ze gaan nu
een vervolgcursus doen in Sunny
Point waar deze cursussen voortgan
zullen vinden onder leiding van dezelfde cursusleidster.

Kansen voor Nieuw Aurora
In Nieuw Aurora geven we ook
kniplessen en daarom zijn er in
het afgelopen jaar twee nieuwe
naaimachines naar Nieuw Au-

rora gegaan. Maar niet alleen naaimachines en vele
stoffen zijn naar Nieuw Aurora gegaan, ook vele zinkplaten, spijkers, cement en andere materialen, omdat
het knipleshuisje in Nieuw Aurora moet worden uitgebreid.
Er wordt van alles aangebouwd om de ruimte groter te
maken, maar ook om de vrouwen de gelegenheid te geven om hun zelf gemaakte kleding daar te verkopen.
Met de motorzaag, die wij aan het dorp hebben gegeven
zijn planken gezaagd en die planken zijn nog nat en
zwaar (het is ook regentijd) en als ze wat droger en lichter zijn worden ze naar het dorp gebracht en dan kan er
echt worden gebouwd en dan zal alles worden zoals
gepland, maar het begin is er en de goederen zijn al per
boot daar gebracht en het werk is begonnen.
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Goede gezondheidskansen in Goejaba
In Goejaba, een dorp in het binnenland van
Suriname, gelegen aan de Surinamerivier
zijn we begonnen met nieuwe projecten.
Het grootste project is een sanitair project.

Er is een voetbalveld egaal gemaakt
en een slagbalveld speelklaar gemaakt.
Voetbal als activiteit voor jongens en
slagbal voor meisjes. De velden zijn al
geëgaliseerd en in het nieuwe jaar zullen de teams worden samengesteld en
zullen de sporttrainingen beginnen.

Voor onze projecten in Goejaba werken we
nauw samen met de stichting Lumazy. De
mensen van deze stichting wonen in Paramaribo, maar omdat zij afkomstig zijn van
dit dorp en zelf ontwikkeling genoten hebben, willen zij met projecten ook aan het
dorp ontwikkelingskansen schenken.

Er wordt voorlichting gegeven over
hygiëne en in de buurt worden in de
toekomst nog meer jeugdprojecten georganiseerd.

In december is het eerste toilettenblok afgebouwd. Dit blok bestaat uit 2 toiletten, 1
voor de mannen en 1 voor de vrouwen en
een wastafel met kraan.
Het doel is de mensen goede hygiëne te
leren. Het eerste blok is gebouwd op een
plek waar vele activiteiten voor de jeugd

zullen worden georganiseerd door ons en dezelfde stichting en met activiteiten voor de jeugd
kan het perspectief voor
de jongeren veranderen.
Het eerste jeugdproject
dat georganiseerd wordt
is een sportproject.

Een kerk met een jaarproject
Voor het toilettenproject in Goejaba heeft de doopsgezinde
gemeente gekozen om hier een jaarproject van te maken.
Een heel jaar lang is de doopsgezinde gemeente bezig met
verschillende activiteiten ten bate van dit project.
Zo hebben zij een concert georganiseerd, Surinaamse maaltijden, een veiling, een excursie, En zo hebben zij al heel
wat geld ingezameld.
Doopsgezind Wereldwerk verdubbelt wat zij inzamelen en
er is weer een ander fonds, Dowilvo, dat ook nog weer een
paar toilettenblokken voor haar rekening wil nemen.
Zonder al die activiteiten en zonder dat diverse organisaties
helpen is dit project niet mogelijk.
Er is nu al geld genoeg beschikbaar voor ongeveer 5 toilettenblokken, maar er zijn dan nog 8 toilettenblokken nodig.
Dus misschien een idee voor een andere kerk om ook zo’n
jaarproject op te zetten hetzij voor Goejaba hetzij voor een
andere doelgroep?

Kleine kansen, grote mogelijkheden
Verschillende kerken hebben gekozen voor kleine projecten om te ondersteunen en vaak betekenen die kleine projecten een wereld van verschil. Zo heeft een
kerk gevollecteerd voor een naaimachine bij de kniplessen in Neiwue Aurora, een andere kerk steunde
een kansarme vrouw met een naaimachine, weer een
ander collecteerde voor psychologische testen voor
kinderen met een leerachterstand, andere voor het
opknappen van een school De kerk van Winterswijk
heeft geld ingezameld voor een
huisje voor een tienermoeder en zo De jeugd heeft
kan ik doorgaan. Een kleine gift
de toekomst,
betekent voor de mensen en mentenminste
senkinderen hier vaak een wereld
als wij de jeugd
kansen geven
van verschil. Hartelijk dank voor
en daarmee
alle giften en als u met uw kerk
zijn wij
een klein project wilt ondersteuhier
en nu
nen, kijk dan op onze website
begonnen.
http://www.colorfulchances.com
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Veelkleurige dansen
In 2016 zijn onze dansgroepen heel
actief geweest. Repeteerden we eerst
vooral in Serie 2 aan de Kailanweg, in
2016 zijn de danslessen verhuisd naar
Sunny Point.
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De dansgroepen heten nog altijd de
dansgroep Esperanza en de Rainbow
Kids, maar er zijn ook een aantal nieuwe
danseressen bij gekomen. De jongste
danseres was maar 3 jaar, maar ze deed
al heel enthousiast mee.
De dansgroepen hebben niet alleen geoefend, maar ze hebben ook vaak opgetreden zowel in Sunny Point bij de Evangelische Broedergemeente als bij mensen
thuis, als ook in Pont Buiten bij het Leger des Heils.
Beide dansgroepen staan nog steeds onder leiding van Priscilla Hofwijk en ze
gaan goed vooruit, want hoe vaker men
danst, hoe beter het gaat.
Ook in 2017 zullen deze dansgroepen
doorgaan.

Ontwikkelingskansen voor kinderen en volwassenen
De ontwikkeling van kinderen staat hoog
in ons vaandel en ook in 2016 hebben wij
ons daarmee bezig gehouden.

Ook hebben wij steeds gezorgd voor
huiswerkbegeleiding, er zijn in het
afgelopen jaar maar liefst 4 huis-

Niet alleen hebben wij onze kinderhulpkinderen financieel ondersteund,.

Daarnaast hebben we een jongere, die werkeloos was de kans
gegeven haar EHBO-diploma te
halen bij het Rode Kruis. Kinderen helpen bij hun scholing en
ontwikkeling is een van onze
hoofddoelen en daardoor kunnen
zij veel bereiken.

Ook hebben wij een aantal kinderen bij
een psychologe laten testen om te kijken
wat hun leerproblemen zijn en hoe we hen
kunnen helpen en et de rapporten van de
psycholoog kunnen de leerkrachten beter
uit de voeten en kunnen zij de leerlingen
beter begeleiden.

Vrijwilligers
In 2015 hadden we niet veel hulp van vrijwilligers. Alleen Hinde heeft ons in januari geholpen, ook met het begeleiden en
bezoeken van enkele kinderen en jongeren
en het geven van materialen, zodat de daken van verschillende lekkende huizen
konden worden gerepareerd.
Ook hield zij soms toezicht op kinderen en
deed leuke creatieve dingen met hen.
Verder was David een studiejaar lang vrijwilliger, hij droeg vooral zorg voor de kinderen en had een adviserende rol bij verschillende projecten.

werkbegeleidsters aan het werk
geweest en deze hebben zich gericht op die kinderen binnen en
buiten het huis, die het nodig
hadden.

Het is heel bijzonder als iemand zich
een jaar lang inzet voor ons werk,
eerst alleen in de weekenden en later
ook door de week en daar zijn we heel
dankbaar voor. De kinderen missen
hem nog steeds en vragen steeds wanneer hij weer komt. Een vrijwilliger die
lang blijft rust, veiligheid en zekerheid.
Verder heeft mama Doe in Sunny
Point aldaar diverse projecten begeleid.
Maak je vrij om kinderen in nood
te ondersteunen.
Jij maakt het verschil!
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Onze werkers

Vele handen
Scheppen
Vele
Mogelijkheden
en Kansen!

Verandering van plaats betekent ook
soms verandering van werkers. Voor
bepaalde projecten blijven dezelfde
mensen aan het werk, ik denk aan de
danslessen en de kniplessen, maar
voor de huiswerkbegeleiding hebben
we in Para een nieuwe kracht aangetrokken, een onderwijzeres, die zich
vol enthousiasme inzet en die ook
overleg plaagt met de school.

huiwerkbegeleiding kunnen voegen.
In de vakantie heeft ze de kinderen
ook geleerd roti te maken, een speciaal Surinaams gerecht, dat zij samen
met de kinderen heeft klaargemaakt.

Deze onderwijzeres komt zowel in
schooltijd als in vakantietijd en geeft
goede ondersteunende lessen .

Voor het werk in onze grote tuin hebben wij ook tijdelijke werkers aangetrokken en daardoor is de tuin nu
goed ontgonnen met ruimte genoeg
om vele groenten te verbouwen.

Ze overlegt met de school welke kinderen op school ernstige leerproblemen hebben, opdat die zich ook bij de

Bouwprojecten
Ook in 2016 waren er weer verschillende bouw en verbouwprojecten.
Voor mensen met een lekkend dak,
zorgden we voor zinkplaten en toebehoren.
Ons systeem en principe is, dat wij
voor materialen zorgen en dat de mensen zelf zorgen voor de bouw. Dit heeft
wel tot gevolg, dat de ene familie sneller is met het bouwen dan de andere,
dat hangt af van wie hen wil helpen.
Ook hebben wij enkele tienermoeders

Hulp aan jonge moeders
en jonge moeders ondersteund.
Hier in Suriname worden soms jonge
meisjes zwanger en vaak hebben ze behalve tegenwerking van de familie ook
gebrek aan de eerste benodigdheden, dan
helpen wij met een pakket vol babykleertjes en soms zijn ook moeten we helpen
bij bepaalde ziekenhuiskosten.
Jonge vrouwen van in de twintig weten
soms niet hoe zij het klaar moeten spelen
met hun kleine kinderen.

Een kind in nood
vraagt om hulp
hoe kleiner het kind,
hoe kwetsbaarder,
een baby kan nog
niet zelf spreken.

Onze hulp verschilt afhankelijk
naar de behoefte.
We hebben regelmatig geholpen
met luiers, melkpoeder en meel
voor pap, maar ook met een papfles, baby-olie en wat er verder
voor die kleintjes nodig is.

Vele kleuren en vele veranderingen geinspireerd door boven
Een nieuw jaar is aangebroken, 2017,
in het oude jaar voelden wij ons geleid
en op beslissende momenten zagen wij
een regenboog, die hemel en aarde
verbond.
Wij zijn verbonden met u allen en met
iedereen die ons een warm hart toe
draagt en wij zijn verbonden met de
Allerhoogste, die ons aan het werk
gesteld heeft.
We zijn verhuisd naar een nieuwe
plek met nieuwe mogelijkheden, maar
de verbondenheid blijft.

Het is niet belangrijk waar je woont,
liefde kun je overal ervaren en
doorgeven, het is alleen belangrijk
wat je doet.
Er is nog zoveel nood, er zijn zoveel
vragende handen, laten wij onze
handen uitstrekken en geven.
Geef met hart en handen en
verwonder je,
Want je krijgt meer dan je geeft!
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Niet wat je niet gedaan heb
t
is belangrijk of telt,
maar dat, wat je
vandaag of

Postbus 12232
Paramaribo
Suriname

morgen

Telefoon: (0597-7599294)
E-mail:
colorfulchances@gmail.com

wel doet!
Er is zoveel nood
Er zijn zoveel vragen
Jij kunt het antwoord zijn,

waarop al zolang wordt gew
acht!

Wie de handen uitstrekt naar de
ander geeft geloof, hoop en liefde!
Bankrekening Stichting
Colorful Chances:
NL03 ABNA 0570271266
Stichting Colorful Chances
Treilerstraat 82, 1503JK Zaandam

t.n.v.J.F.P. Banai-Gaaikema
t.b.v. hulpwerk Suriname
Guyana

Bankrekening
Stichting Veelkleurige Kansen Suriname

rekeningnummer: 312081410
bij de Surinaamse Postspaarbank

tel. 0031-637243046

U en jij zijn bijzonder, omdat jullie ons helpen, voor ons bidden of aan ons denken!


Zonder uw gebed hadden we het
niet gered, gebeden zijn wezenlijk.



Zonder jouw hulp en steun hadden we niet zoveel kunnen doen!



Zonder onze vrijwilligers dichtbij
en ver weg hadden we niet kunnen doen wat we nu doen!



Zonder onze werkers was alles
minder waardevol geweest!



Zonder jullie enthousiasme hadden we het vuur en het elan gemist om door te gaan!



Zonder uw meedenken hadden we
onze plannen niet steeds bij kunnen stellen!



Zonder de inbreng van de kinderen hadden we de kern gemist!



Met uw en jouw kleine gaven hebben wij kleine individuen weer
hoop kunnen geven en de kans om
hun leven op de rails te zetten.



Met uw en jouw royale gaven konden we nieuwe projecten starten.



Uw bemoedigende mails en reacties op Facebook gaven nieuwe
impulsen!



Jullie dozen vol verrassingen
maakten de kinderen blij!

U, jij & jullie gaven
wat de kinderen en
kwetsbaren nodig
hadden en wij
kunnen jullie
niet meer
geven
dan
een
beetje
liefde en
veel goede
gedachten!
Hartelijk
bedankt!



De door u aangeklede poppen deden kinderen lachen!



Uw en jouw gaven waren niet
voor niets, we danken jullie voor
alles wat jullie deden!

