
 
 

  

 

Geloof is het begin van alle veranderingen, 

hoop helpt om dromen waar te maken en liefde verbindt mensen aan elkaar. 
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17COLORFUL CHANCES 
Lieve mensen 

Het is al weer een hele tijd geleden, dat u van ons gehoord heeft, maar hier is 

dan weer een nieuwsbrief met het laatste nieuws, maar ook met nieuws van 

langer geleden. We hebben het jaarverslag 2016 gemaakt en daarin kunt u 

precies lezen wat we allemaal vorig jaar gedaan hebben en in deze nieuwsbrief 

vertellen we u dan over o.a. ons project in Goeyaba, onze dansgroepen in 

Sunny Point en Para, onze huiswerkbegeleiding, activiteiten in Nieuw Aurora en 

meer. We wensen u veel leesplezier en hopen dat u ons blijft steunen met 

pakketten, gebed en financiën, want zonder uw hulp kunnen we niet zo veel. 

Jolan Gaaikema 



  

 

Certificaatuitreiking 

 

Op 5 juni 2017 was er een certificaat-uitreiking voor de kinderen van de twee 

dansgroepen in Sunny Point. Nu was het de tijd. Het was een speciale avond 

waarbij beide dansgroepen Esperanza en de Rainbow Kids optraden en boven-

dien de 2 nieuwe dansgroepen uit Onverwacht in Para. 

Het was een groot dansfeest! 

Ons Jaarverslag 2016 is uit, lees daarin alles wat we het vorige jaar hebben 

gedaan.  

In oktober 2016 zijn we verhuisd naar een nieuwe locatie in een nieuw gebied 

en daar zijn we in 2017 begonnen met hernieuwde projecten, terwijl het werk in 

Sunny Point, Goejaba, Nieuw Aurora en in andere plaatsen gewoon doorging. 

Lees meer 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/5e1a7e_2b115d92b7ab4dbfa8d7ba2cd8e864bd.pdf
http://www.colorfulchances.com/dans


 

 

Ons toilettenproject in 

Goejaba 

In de afgelopen periode is er hard 

gewerkt in Dordrecht en in Goejaba. 

In de doopsgezinde gemeente 

Dordrecht had men een jaarproject 

ten bate van Suriname en in 

Goejaba is door vrijwilligers uit 

Paramaribo gebouwd voor het 

toilettenproject.. In juli gaan de 

mannen weer naar Goejaba om het 

volgende toilettenblok op te zetten bij 

het Kroetoehoso (gemeenschaps-

huis). Het project gaat gestaag door. 

Maar we zijn afhankelijk van de 

weken waarin de behulpzame 

mannen in Paramaribo vrij kunnen 

nemen om daar te bouwen. 

 

Door in elke toilet een wastafel te 

plaatsen leren we de mensen goede 

hygiene. Verder zijn er twee toiletten 

naast elkaar: een mannentoilet en 

een vrouwentoilet. We willen totaal 

13 toilettenblokken bouwen. 



 

 

HUISWERKBEGELEIDING 

In onze nieuwe woonplaats hebben wij 

een ruimte opgeknapt voor huiswerk-

begeleiding met een echt schoolbord. Een 

leerkracht van de school geeft drie mid-

dagen per week de kinderen les: kinderen 

uit ons huis en uit de buurt. Het aantal 

kinderen dat steeds komt varieert tussen 

de 10 en 14. Het is een extra drukke tijd, 

want deze maanden moet er hard gewerkt 

worden in verband met de overgang. 

 

KINDERKOOR 

In de afgelopen periode zijn we ook 

gestart met een kinderkoor "Colorful 

Christian Choire" onder leiding van Petra 

Hofwijk. 

Het is een groeiend koor. De kinderen zijn 

heel enthousiast en treden vaak op in de 

dienst, soms als hele groep en soms met 

kleine groepjes.  

Petra heeft een opleiding gevolgd om 

koorleiding te geven en doet het heel 

professioneel. Dat geeft de diensten iets 

extra's. lees meer! 

http://www.colorfulchances.com/kinderen


 

 

HUISVESTING 

In de eerste 

maanden van het 

nieuwe jaar hebben 

wij ook onder-dak 

gegeven aan een 

moeder met 5 

kinderen, in ruil 

daarvoor gaf deze 

moeder dan soms 

huiswerkbegeleiding 

aan de kinderen, zo 

was het een 

wisselwerking van 

er voor elkaar zijn 

en we genoten van 

de extra kinderen, 

die leuk met onze 

kinderactivitei-ten 

meededen gewoon 

voor de 

gezelligheid, want 

zaadjes zaaien is 

heel spannend. 



 

 

ONDERSTEUNING 

Ook steunden wij een 

meubelmaker, die niet 

kon werken omdat de 

lichtmotor, die hem van 

stroom moest voorzien 

bij het meubel maken, 

stuk was. Wij hebben 

hem gesteund en hij 

heeft weer b.v. een kruis 

gemaakt voor in onze 

kerk-ruimte (dat kruis is 

te zien bij de foto van 

ons koor)en hij maakte 

ook tegen betaling een 

mooie preekstoel, zo zijn 

we er voor elkaar en 

kunnen we samen er iets 

bijzonders van maken. 

Bij ons werk gaat het om 

de wissel-werking en de 

waardigheid van de 

mensen. Dat is de ware 

betekenis van er zijn 

voor elkaar. 
 

2 of 3 nieuwe DANSGROEPEN 

In onze nieuwe woonplaats zijn wij met twee nieuwe dansgroepen gestart, de oudere 

danseressen dansen onder de naam "Thank 4 Love", 

Het gaat om zes of zeven jonge vrouwen en meisjes, die met veel vuur en enthousiasme 

dansen. 



  

 

 

De andere groep 

bestaat uit kinderen 

van 5 tot 13 jaar en 

deze groep die 

ongeveer 15 kinderen 

telt treedt soms 

gezamenlijk op en 

soms treden de 

jongens apart op en 

de meisjes ook. 

Deze dansgroep heet 

"Kids 4 Peace". 

 

 

De kinderen vinden 

het heerlijk om zich zo 

uit te drukken in dans 

en ze zijn heel 

enthousiast.  

Alle dansgroepen 

staan onder leiding 

van Priscilla Hofwijk, 

die steeds met nieuwe 

ideeën komt. 
 



 

 

Hartelijk dank! 

Er is nog veel meer te 

vertellen, maar dat bewaren 

wij voor de volgende 

nieuwsbrief. We zijn blij met 

uw steun. Wij hebben 

gezaaid, de kinderen hebben 

ook gezaaid en wat we 

begonnen zijn groeit letterlijk 

en figuurlijk, want wie zaait 

zal oogsten. Wij eten 

groenten uit de tuin 

en genieten van alle 

contacten die we hebben 

gelegd en van de vele 

kinderen die bij ons tot rust 

en tot zichzelf komen en die 

ontdekken hoe zij hun 

talenten kunnen ontplooien.  
 

  

 


