
Het jaar 2017 stond in het 

teken van vernieuwingen en 

een herstart van enkele pro-

jecten. Daarnaast zijn na-

tuurlijk ook enkele activitei-

ten voortgegaan . 

Hadden we in Sunny Point 

of Wanica reeds 2 dansgroe-

pen, in Para zijn er uiteinde-

lijk 3 dansgroepen bij geko-

men. 

Zo hadden we in Sunny 

Point een gelegenheids kin-

derkoor, dat bij bijzondere 

diensten optrad, in Para 

hebben we een echt kinder-

koor opgezet. 

In vorige jaren steunden we 

50 tot 70 kinderen, in 2017 

hielpen we zeker 100 kin-

deren naar en met school. 

In Nieuw Aurora zijn we in 

2017 begonnen de basis te 

leggen voor een vernieuwd 

kniplesproject voor jonge-

ren. 

In Goejaba is het eerste 

toilettenblok afgerond en 

er zijn ook andere pro-

jecten in Goeyaba in be-

weging gezet. 

We zijn voortdurend blij-

ven zoeken naar vernieu-

wing en verdieping. Zo is 

er een nieuwe levendige 

kerkelijke gemeente ont-

staan in Para. 

We blijven bezig en we 

zijn heel dankbaar voor 

alle ondersteuning die we 

kregen en voor allen die 

aan onze projecten mee-

werkten. 
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Educatie staat bij ons hoog 

in het vaandel en in deze tijd 

is educatie zonder compu-

ters ondenkbaar, 

Bij het Theologisch Semina-

rie, waar Jolan Gaaikema les 

geeft, bleken geen compu-

ters beschikbaar te zijn voor 

de studenten. Er was geen 

computercentrum, waar 

studenten rustig zouden 

kunnen werken en daarom 

zijn wij op zoek gegaan naar 

geschikte computers en Da-

vid Banai heeft deze compu-

ters geprogrammeerd en 

gebruiksklaar gemaakt en 

daarna zijn deze op hervor-

mingsdag 2017, dus op 31 

oktober aan het Seminarie 

aangeboden en in het les-

programma van de Basis 

Theologische Opleiding en 

het lesprogramma van de 

Middelbare Theologische 

Opleiding  waren reeds ICT-

vakken opgenomen, dus in 

de week na de schenking 

zijn meteen de computerles-

sen van start gegaan. 

Het is een geslaagd project 

en de computers worden 

door vele studenten goed 

gebruikt.  
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In dit nummer: 

Een kleine gift 
kan voor sommi-
gen een wezen-
lijk verschil be-

tekenen. 

 

En een goede 
les kan de rich-
ting bepalen, 

die iemand uit-
gaat. 

Kleine daden hebben grote gevolgen! 



In 2017 hebben wij zeker 100 kinderen 

naar school geholpen. Een heel aantal 

kinderen kregen een vast bedrag, maar 

bij sommige kinderen was veel mee 

nodig, omdat de gezinnen het anders 

echt niet konden redden. 

Daro hebben we voor een aantal kin-

deren en jongeren ook busgeld betaald  

en andere extra kosten. 

Daarnaast hebben we ook vier kin-

deren laten testen en begeleiden door 

een psycholoog omdat deze kinderen 

duidelijk extra leerproblemen hadden.  

Sommige van onze kinderen hebben 

grote idealen en hier laten wij enkele 

van hen zelf aan het woord, zodat u 

enig idee heeft van hoe de kinderen 

denken. 

Meer over deze kinderen kunt u lezen 

op onze website.. 

Mijn naam is Drusilla.  

Ik zou heel graag psycholoog willen 

worden om zo een bijdrage te lev-

eren aan het helpen van mensen 

met problemen door ze te begelei-

den en samen met hen te komen 

tot een oplossing.  

Ik wil ook graag zingen en mensen 

met zang, dans, lofprijs en aanbid-

ding dichterbij God brengen. 

jonge moeders ondersteund.  Ook heb-

ben wij incidenteel geholpen bij de 

aanschaf van luiers of babymelk en an-

dere voeding. 

Ook betaalden wij  incidenteel dokters-

kosten voor een moeder of het kind(je).  

Afhankelijk van de vraag en de nood  

hebben wij bepaald waarmee en hoe 

wij konden helpen. En indien nodig 

hebben wij ook enkele moeders kleding 

gegeven voor grotere kinderen. 

De hulp voor moeders is voor ons ook 

een heel belangrijke zaak. Ook dit jaar 

hebben we een aantal aanstaande 

moeders geholpen met een uitgebreid 

babypakket en een aantal moeders 

kreeg een kledingpakket voor hun 1-

jarige kindje.  

Daarnaast hebben wij sommige moe-

ders ondersteund met de financiering 

van de crèche, opdat de jonge moeder 

naar school konden gaan en ook met 

school en bus-geld hebben wij enkele 
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Ik ben Kiara, ik ben 13 jaar oud, ik 
ben dit jaar (2017) geslaagd voor 
de MULO.  

In het nieuwe schooljaar zit ik dan 
in de 1ste klas van de MULO. Als ik 
groot ben geworden wil ik huisarts 
worden, Dan moet ik wel heel erg 
mijn best doen!  

Ook in 2017 hadden wij in Para 

uitgebreide huiswerkbegeleiding. 

Vanaf januari was de huiswerkbe-

geleiding drie maal per week, maar 

in oktober hebben we  de huiswerk-

begeleiding uitgebreid tot  5 maal 

per week, om het resultaat te verbe-

teren en opdat kinderen goed zou-

den zijn voorbereid op alle proef-

werken. 

In het schooljaar 2016-2017 had-

den de kinderen vooral lessen van 

juffrouw Charita, vanaf oktober gaf 

juffrouw Renata les, eind oktober tot 

half november werd zij bijgestaan door 

Juf Joyce en vanaf eind november is 

juffrouw Kijantha ons team komen ver-

sterken. 

De kinderen hadden elke middag van 2 

tot 5 of van 2 tot 4 les en dat was meer 

dan alleen huiswerkbegeleiding, er wer-

den ook extra ondersteunende lessen 

gegeven. Bovendien was er soms ruim-

te voor ontspanning door zang of een 

teken– of knutselopdracht. 
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Kinderen bouwen aan de toekomst, maar zonder 

middelen is hun toekomst beperkt en kunnen zij 

niet hun dromen en die van anderen vervullen. 

MOEDERHULP 

HUISWERKBEGELEIDING 

KINDERHULP 



De dansgoepen “Esperanza” en “de Rainbow Kids” in Sunny Point 

hebben regelmatig opgetreden, vooral bij de EBGS-gemeente in 

Sunny Point.  

De twee dansgroepen stonden onder leiding van Priscilla Hofwijk 

en Kioma Pinas. Echter in juni 2017 hebben de oudste danseres-

sen examen afgelegd en vanaf toen waren zij in staat om zelf de 

choreografie van de dansen te verzorgen. Dit betekent, dat in de 

laatste periode de dansleraressen niet meer nodig waren, omdat 

de danseressen het zelf konden en de danseressen van deze oud-

ste groep gaven dan ook weer les aan de jongsten.  

Ook de jongsten deden examen en kregen een beginnersdiploma. 

De opvoeringen van de danseressen warem heel professioneel 

geworden en Priscilla naaide passende danskleding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen leerden stemcontro-

le en ieder leerde de eigen stem 

goed te ontwikkelen. Petra diri-

geerde met veel liefde en de kin-

deren zijn dol  op haar.  

Zongen er eerst ook een paar 

jongeren mee, het is later inhet 

jaar een duidelijk kinderkoor ge-

worden voor kinderen van 5 tot 

14 jaar. In 2017 heeft het koor 

zeker zes keer opgetreden.   

Vanaf januari 2017 hebben wij in 

Para een koor onder te naam Color-

ful Chances Choire onder leiding 

van Petra Hofwijk.   

Petra heeft een opleiding gehad om 

een jeugdkoor te leiden en zij diri-

geert het met heel veel enthousias-

me. In het afgelopen jaar telde ons 

koor gemiddeld ongeveer 12 koorle-

den.  Het koor trad regelmatig op in 

onze kerkdiensten. 
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DANSGROEPEN IN SUNNY POINT  

COLORFUL CHRISTIAN CHOIRE  

In april trouwde een van onze ex-

pupillen en bij haar huwelijk heeft ook 

die gemeenschappelijke dansgroep 

opgetreden. We zijn naar het huwelijk 

toe gereisd met een speciale bus, die 

ons uren later ook weer kwam ophalen 

en de mensen die bij de bruiloft waren 

spraken nog weken later over deze 

dans. 

In de loop van het jaar ontstond de 

b e h o e f t e  om  d e  d a n s g r o e p 

“Kids4Peace” te spitsen in een meisjes-

groep en een jongensgroep. Vanaf juni 

waren er drie dansgroepen en de derde 

groep, de jongensgroep heet “Gods 

Creation” en de meisjesgroep heet nog 

steeds “Kids4Peace”.  

De twee groepen stonden eerst onder 

leiding van Priscilla Hofwijk, die later 

ook een deel van de danskleding heeft 

gemaakt en nu in het nieuwe school-

jaar werden de drie groepen geleid 

door Renata Apoeka – Patra. 

Alle dansgroepen hebben heel wat 

keren opgetreden. Het enthousiasme is 

groot. 

In Para zijn we in januari 2017 gestart 

met twee nieuwe dansgroepen met 

twee nieuwe namen.  

Een groep “Thank 4Love voor meisjes 

van 12 jaar en ouder en een groep 

Kids4Peace voor jongens en meisjes van 

5 tot 12 jaar. De kinderen waren van 

het begin af heel enthousiast en soms 

deden ze ook een dans met alle groe-

pen samen. Zo traden beide groepen 

apart op in verschillende kerkdiensten, 

maar met Pasen hadden ze een ge-

meenschappelijke dans.  
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DANsGROEPEN IN PARA 

Samen kunnen we veel! 



Noodhulp is een van de onderdelen 

van onze projecten, als het nodig is en 

iemand kan echt niet betalen wat hij of 

zij nodig heeft, dan grijpen we in en 

bieden wij de helpende hand, maar 

liever dan alleen maar hulp bieden in 

een noodsituatie kiezen wij voor een 

concrete duurzame situatie. En de ma-

nier waarop varieert. Soms laten we 

iemand in nood werk verrichten, waar-

voor we hem of haar betalen, zodat 

deze niet meer in nood is,  

Een voorbeeld daarvan was onze tuin-

man, een jongen van 16 jaar, die elke 

zaterdag in onze tuin werkte en daar-

mee het geld verdiende voor zijn school 

en levensonderhoud. Indien nodig 

werkte hij meer dagen in de week in de 

vakantie. 

Een ander voorbeeld was onze was-

vrouw, een ongehuwde moeder, die 

het anders niet kon redden. 

Ook hebben wij een dakloos gezin be-

staande uit een ongehuwde moeder en 

5 kinderen (het zesde kind logeerde 

ergens anders) een aantal maanden 

onderdak verleend en toen zij dan een 

huis vond hebben wij haar eenmalig 

ondersteund met het betalen van de 

borg. Een ander gezin hebben wij ook 

eenmalig ondersteund met de borg. 

Daarnaast hebben wij zo ook een meu-

belmaker ondersteund, die enigszins 

gehandicapt is, omdat hij maar een 

goede hand ter beschikking heeft. Wij 

hebben hem in het begin van het afge-

lopen jaar eerst geholpen met het her-

stel van zijn lichtmotor, omdat hij an-

ders geen stroom had om zijn werk te 

kunnen doen.  Want juist door zijn be-

perking heeft hij wel de hulp van ma-

chines nodig om mooie meubels te 

kunnen maken. 

In de afgelopen periode had hij weer 

een probleem, omdat de machine waar-

mee hij kunstig hout uitsneed kapot 

was, hij had wel een deel van het geld 

voor een nieuwe machine, maar wij 

hebben wat geld bijgezet, zodat hij zijn 

werk naar behoren kon en kan blijven 

doen en zo de zorg kan dragen voor 

zijn gezin.  

Er is gewerkt aan de toiletten en men is 

bezig geweest om een oude onderwij-

zerswoning op te knappen opdat er 

een bibliotheek kan komen, er is daar 

geschilderd en getimmerd en als de 

boeken met de container komen in het 

nieuwe jaar zal de ruimte klaar zijn.  

Ook is er gewerkt aan het stuk grond, 

dat sportveld moet worden, de grond is 

al geëgaliseerd, maar de sportwedstrij-

den moeten er nog komen. We hopen, 

dat alle projecten in Goejaba voortgang 

zullen vinden n het nieuwe jaar en we 

gaan kijken of we daartoe misschien 

extra mensen kunnen inzetten om mee 

samen te werken. Ook is het de bedoe-

ling om iemand van de stichting naar 

Goejaba te sturen om daar met de 

dorpsleiding de projecten tot nu toe te 

evalueren.  

Daarnaast waren we bezig met de op-

In „t afgelopen jaar waren we ook bezig 

met projecten in het binnenland, name-

lijk in Goejaba en in Nieuw Aurora.  

In Goejaba vond het toilettenproject 

voortgang, echter alles ging niet zo snel 

als we wouden, omdat de zoon van 

eigenlijk de leider van de werkgroep 

onverwacht door een auto-ongeluk is 

overleden en dat heeft het werk een 

beetje lam gelegd, omdat de vader dit 

toch niet zo goed kon verwerken.  

zet van een nieuw kniplesproject in 

Nieuw Aurora. Onze oorspronkelijke 

doelgroep bestand uit werkeloze vrou-

wen. Echter we merkten dat deze vrou-

wen het te druk hadden met hun kost-

grondjes en daarom hebben we nu 

gekozen voor een andere doelgroep, 

n.l. meisjes, die de lagere school hebben 

afgerond en die niet naar vervolgonder-

wijs kunnen gaan.  

Voor haar moet het kniplesgebouw 

worden aangepast en we moeten goed 

overleggen over de opzet van een goed 

studieprogramma. Voorbereidingen zin 

gemaakt en contacten zijn gelegd, maar 

dit project zal pas in 2018 echt gestalte 

krijgen.  

Een extra naaima-

chine en vele stof-

fen en materialen 

zijn al ingekocht 

en wachten om te 

worden gebruikt. 
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Een andere manier van hulp, die we 

bieden is, dat we een naaimachine ge-

ven aan een vrouw die bij ons een naai-

cursus heeft gevolgd en haar zo helpen 

om in haar levensonderhoud te voor-

zien.  

In 2017 hebben wij zo drie vrouwen 

geholpen aan een naaimachine en alle 

drie werkten en werken daarmee en 

verdienden daar geld mee: de ene naait 

en ontwerpt danskleding, de ander 

naait vooral lakensets en de derde naait 

o.a. gymbroeken voor de schoolkin-

deren. Dit is effectieve duurzame hulp. 

J A A R V E R S L A G  2 0 1 7  

Goede hulp is van blijvende waarde! 

BINNENLANDSE PROJECTEN 

NOODHULP 



wasvrouw Jennifer, een alleenstaande 

moeder, die met de verdiensten van de 

was doen een of twee maal per week 

kon bestaan. 

We hadden onze danslerares Priscilla, 

die 2 uren per week danslessen kwam 

geven in Para, terwijl Kyoma  2 uur per 

week in Sunny Point les gaf. In oktober 

2017 heeft Renata de danslessen over-

genomen, maar Priscilla bleef aan als  

vaste coupeuse met de zorg voor alle 

danskleding van alle 5 dansgroepen. 

We hadden een vaste koordirigente in 

Petra, die eenmaal per week 2 uur het 

koor les gaf en dirigeerde. 

En verder hadden we incidentele wer-

kers, die een taak hadden bij het bewer-

ken van de tuin en het schilderen van 

de kerkzaal en ga zo maar door. 

In 2017 waren er heel wat mensen lan-

ger of korter en incidenteel of vaak aan 

het werk, we onderscheidden daarbij 

vaste werkers en tijdelijke werkers. 

Zo hadden we een vaste hulp in de 

huishouding Claudia, die de zorg droeg 

voor het schoonmaken van het huis en 

soms ook een broodmaaltijd voor de 

kinderen verzorgde. 

Zo hadden we in het schooljaar 2016-

2017 onze huiswerkbegeleidster Chari-

ta, waarvan de taak in oktober is over-

genomen door Renata en  eind novem-

ber is daar nog bij gekomen Kijantha. 

We hadden onze vaste tuinman Everal-

do, die eenmaal per week in de tuin 

kwam werken en zo genoeg verdiende 

om zijn school te betalen en andere 

zaken. 

We hadden maanden lang een vaste 

kleding, lakens, boeken, speelgoed, een 

collectezak, een gebed, een avondmaal-

stel, enz. enz. Sommige giften werden 

als pakketten meteen opgestuurd, som-

mige giften kwamen uit Suriname en 

sommige zijn opgeslagen om te ver-

sturen met de container en ook voor 

het verzenden van de container heb-

ben wij een grote gift gekregen.  

Voor alle giften groot en klein zijn we 

dankbaar en zonder al die giften kon-

den en kunnen wij het niet. 

Lieve mensen ook in dit jaar hebben wij 

weer een heel aantal giften gekregen, 

heel verschillend, maar alle even wel-

kom. Er zijn mensen die maandelijks 

een kind steunen, vaste donateurs, die 

we heel dankbaar zijn. Maar we heb-

ben ook andere giften gekregen zowel 

van particulieren als van fondsen en 

kerkelijke gemeentes.  

De steun die we kregen was niet alleen 

financieel, maar ook geestelijk en mate-

rieel en dan varieerde het met stoelen, 

Alle giften proberen wij te besteden 

aan de doelen waarvoor ze bestemd 

zijn. Soms moeten wij een werkzaam-

heid uitstellen, omdat we nog niet de 

betrouwbare bekwame mensen heb-

ben gevonden om het uit te voeren, 

maar dat betekent niet dat we fondsen 

anders willen besteden. En hier in Suri-

name gaan sommige zaken trager en 

langzamer dan in Nederland. 

Wij danken u voor uw meedenken en 

liefde en hopen nog veel te bereiken! 
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Onze werkers  

HARTELIJK DANK 

dat de zoon van een van hen, die ei-

genlijk een beetje hun leider was, over-

leed door een ongeluk. Dat zette het 

werk voor een periode stil. 

Dan kwam Joyce de Paauw naar Suri-

name, een jonge enthousiaste onder-

wijzeres, die ons een maand lang heeft 

geholpen op drie middagen per week 

met de huiswerkbegeleiding. De kin-

deren waren dol op haar.  

En dan heeft David Banai een aantal 

maanden allerlei taken op zich geno-

men om de jeugd te begeleiden en om 

computersin orde te maken. En last but 

not least, ook Humphrey Banai heeft 

zich het hele jaar dagelijks voor de kin-

deren en onze gemeente ingezet. 

Lieve vrijwil-

ligers bedankt! 

Zonder jullie 

hadden wij ons 

werk niet kun-

nen doen. Jul-

lie inzet was 

geweldig! 

In het jaar 2017 hadden we meer wer-

kers dan vrijwilligers, maar toch ook 

vrijwilligers waren actief. In Sunny Point 

was onze gastvrouw Mama Doe de spil 

achter alle dansgroepen daar en als 

mama Doe niet kon (en ze was op een 

bepaald moment wegens een ernstige 

ziekte in het ziekenhuis opgenomen) 

dan gingen de danslessen niet door. 

Mama Doe is het hart achter alle activi-

teiten in Sunny Point. 

In Goejaba werden alle werkzaamhe-

den aldaar verricht door vrijwilligers, of 

het nu ging om toiletten of een biblio-

theek of een sportveld. Alleen hebben 

onze vrijwilligers dit jaar niet zoveel 

kunnen doen als zij wilden, mede om-
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Wie het goede zaait,  

zal iets kostbaars oogsten 

ONZE VRIJWILLIGERS  



Een kleine gift, een helpende hand, betekent een wereld 
van verschil, u maakte het verschil door ons te steunen. 
 

Niets gedaan of gegeven uit liefde is tevergeefs! 
 

Samen zijn we sterk, samen kunnen we veel bereiken! 
 

Er is veel nood, maar gelukkig zijn er ook veel helpende 
handen! 
 

We kunnen niet alles, maar met wat goede wil kunnen 
we meer dan we durven te hopen. 
 

Woorden zijn niet genoeg om onze dank uit te drukken, 
weet dat u elke keer als er een kind of een volwassene 
glimlacht, een wonder heeft verricht! 
 

Elk gebed brengt een stukje zegen voor een of meer. 
 

Niet de wanhoop zal het winnen, maar de hoop; 
niet het pessimisme is een drijfveer, maar het geloof dat 
wij met u dromen van anderen waar kunnen maken. 

POST-ADRES IN NEDERLAND 
Treilerstraat 82 Zaandam 1503 JK 
telefoon 0031-637243046 
 
POSTADRES IN SURINAME    

Postbus 12232 Paramaribo 
Telefoon 00597-7599294 

 
E-mail: colorfulchances@gmail.com 

gemaakt en op 29 oktober 2017 had-

den we onze eerste doopdienst, twee 

mensen werden gedoopt een moeder 

en haar zoon (16 jaar) Ze hebben hun 

eigen geloofsbelijdenis gemaakt en de 

moeder sprak haar belijdenis uit in het 

Surinaams, waarna een dochter van 

haar het in het Nederlands vertaalde, 

en de zoon deed zijn belijdenis in het 

Nederlands, waarna zijn zus het in het 

Surinaams vertaalde.  

In de diensten wordt tenminste in 2 

talen gesproken, gezongen en gebe-

den, namelijk in het Nederlands en het 

Surinaams en soms horen we ook nog 

een Saramakkaans lied, of zingen we in 

het Ivriet of Engels  om de dienst extra 

levendig te houden en om te vieren, dat 

wij verbonden zijn met Israël en met 

christenen over de hele wereld.  

Onze collectes brengen niet zoveel geld 

op, maar zijn genoeg om twee van on-

ze mensen te laten studeren bij het The-

ologisch Seminarie. De ene student, die 

ook onze preekstoel heeft gemaakt, 

doet de drie-jarige Basis Theologische 

Opleiding, de ander, die onderwijzeres 

is, doet een Bijbelstudiecursus van een 

half jaar. Eerstgenoemde gaat 4 avon-

In Onverwacht te Para zijn we vanaf 

kerst 2016 begonnen kerkdiensten te 

houden en daaruit is een hele nieuwe 

kerkgemeenschap ontstaan “de Menno-

gemeente” . We houden elke zondag-

morgen om 11.30 uur dienst en dan 

komen er vooral kinderen en enkele 

volwassenen, maar het is een hele le-

vendige gemeente. 

Na de preek mag ieder die wil iets ver-

tellen of zingen en daar wordt enthou-

siast van gebruik gemaakt door jong en 

oud en verder treden de 3 dansgroe-

pen en on koor regelmatig in diensten 

op.  

De man van een van onze trouwe kerk-

gangers heeft een prachtig doopvont 

den per week naar college, de tweede 

gaat alleen op maandagavond naar les.  

Er zijn nog een aantal personen die 

gedoopt willen worden, sommigen bij 

het doopvont, andere in de rivier, We 

hebben ook al een klein kind opgedra-

gen en waarschijnlijk zullen er nog 

meer kinderen worden opgedragen. 

We hopen, dat we ook soms gastpredi-

kanten krijgen uit Nederland die hier 

wel eens willen preken en natuurlijk is 

ieder, die in Suriname komt bij onze 

diensten welkom! 

EEN NIEUWE GEMEENTE 

Een hand uitgestoken naar de ander 
biedt ruimte, mogelijkheden en kansen! 

STICHTING COLORFUL CHANCES & 
STICHTING VEELKLEURIGE KANSEN SURINAME 

Bezoek ons op het web: 

www.colorfulchances.com 

Bankrekening in Nederland: NL97 TRIO 0338670300  
ten name van Stichting Colorful Chances. 

Bankrekening in Suriname 312081410 bij de Surinaamse 

Postspaarbank t.n.v. St. Veelkleurige Kansen Suriname. 


