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In december 2010 is de Stichting Veelkleurige Kansen Suriname opgericht en op 31 december 2011, 7 jaar geleden, ben ik
gestopt met werken met de bedoeling om me in te zetten voor
mensen in Suriname en voor de
stichting, die toen een jaar bestond. Nu wil ik met u terugblikken om te zien wat we hebben bereikt en wat we nog moeten doen.
Armoede zet zich voort in Suriname en onder onze doelgroepen
hebben we nog veel te bereiken.
Maar, als ik terugblik besef ik,
dat we voor honderden kinderen
en volwassenen wat hebben kunnen betekenen.
Toen ik in mei 2012 voor de

4de keer vertrok naar Suriname, had ik als eerste ideaal om
liefde te delen met- en veiligheid te bieden aan getraumatiseerde kinderen. Bovendien
wilde ik geloof, hoop en nieuwe
mogelijkheden bieden aan
kansarme mensen.
Ik wilde een veilig thuis bieden
aan een aantal kinderen dat dit
echt nodig had en ik fantaseerde over een cultureel centrum,
waar jongeren en ouderen de
kans krijgen om hun eigen
talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Als ik nu rondkijk, dan besef ik,
dat we zo’n huis en centrum
hebben in Onverwacht te Para.
Een stukje van ons ideaal is
werkelijkheid geworden, mede

dankzij vele vrijwilligers, medewerkers, donateurs, kerken en
fondsen. Elke dag is er muziek,
zang, dans, maar er wordt ook
hard geleerd, onzekere kinderen
ontwikkelen zelfvertrouwen,
durven zichzelf te zijn en voelen
zich thuis.
Maar gezien we nog lang niet
alle doelen bereikt hebben, wil ik
een antwoord geven op de volgende vragen: Wat van onze
idealen hebben we verwezenlijkt?
Hebben we levens gered? En,
hebben we een bijdrage kunnen
leveren aan de millenniumdoelen? Maakten wij een verschil?
Graag neem ik u en jou mee op
een reis door de afgelopen 7 jaar.
Met vriendelijke groet,
Jolan Gaaikema
Initiatiefneemster van Stichting
Veelkleurige Kansen Suriname.

Waren wij van levensbelang? Maakten wij een wezenlijk verschil?
Sommige van onze
pupillen hebben ook
levens gered.

Een ongeluk zit in een
klein hoekje en
1 reddende engel is
genoeg.

Een van de vragen, die we ons
als stichting stellen is: maken
wij het verschil? Doen we iets
van levensbelang of anders
gezegd: zijn we levensreddend
bezig zijn geweest, want in een
wereld vol nood is dat een
zinnige en wezenlijke vraag.
Het antwoord is Ja! We zijn
levensreddend bezig geweest.
Allereerst hebben wij EHBOcursussen georganiseerd en
hebben 45 volwassenen en 64
Kinderen een EHBO-certificaat
behaald en sommige cursisten
hebben het kunnen toepassen.
We hebben kinderen en volwassenen opgevangen, die
slachtoffer waren van geweld

en voor hen oplossingen gezocht.
We hebben geregeld te maken
gehad met suïcidale kinderen
en volwassenen en in crisissituaties hebben we een aantal
zelfmoorden kunnen voorkomen en waar nodig mensen op
tijd naar de dokter of psycholoog gebracht. Door persoonlijke begeleiding konden we een
groot aantal mensen positieve
gedachten geven over de zin
van het leven, waardoor zij nu
anders in het leven staan.
Ook hebben wij aanstaande
(tiener)moeders meegegeven
om niet te lichthartig over abortus te denken en eerbied voor

het leven te hebben. (tieners
geven elkaar vaak risicovolle
adviezen buiten de dokter om)
Daarnaast hebben we bij ernstige ziekte, maar ook bij bevalling en zwangerschap, waar
mensen niet het geld hadden
voor de nodige medische zorg,
hen op tijd naar de dokter of
specialist laten gaan en de
medische kosten gedekt.
(Arme mensen hier gaan vaak
niet of te laat naar de dokter)

Hebben we een bijdrage kunnen leveren
aan het bereiken van de milleniumdoelen?
Alle 8 millenniumdoelen, die leiders
hadden gepland voor
2015 hebben we
nagestreefd.

1. Het uitbannen van
extreme armoede
en honger.
In de afgelopen 7 jaar hebben
wij op dit gebied heel veel gedaan. Allereerst hebben wij
noodhulp gegeven aan mensen, die letterlijk niets te eten
hadden of geen geld hadden
om van te leven.
We gaven vaak voedselpakketten, maar aangezien, dat niet
duurzaam is, zijn we er later
toe overgegaan om mensen,
die geen geld en geen baan
hadden de kans te geven om
met werk iets te verdienen en
een vak te leren.
Zo hebben wij aan ongeveer
60 mensen kniples (naailessen) gegeven en zeker 3
mensen opgeleid om kniples te
kunnen geven.
We hebben mensen de kans
gegeven om op afbetaling een
eigen naaimachine te kopen,
we hebben ook een aantal
naaimachines weggegeven.
Daarnaast hebben we mensen
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werk gegeven en laten verdienen met tuinieren, schilderen
(muren en dergelijke) timmeren
en naaien en hun geleerd zich
in het vak te bekwamen.
We hebben kansarme mensen
de gelegenheid gegeven om bij
ons te werken bij de huiswerkbegeleiding, de danslessen en
het dirigeren van een koor om
zo in hun onderhoud te kunnen
voorzien.
We hebben in de loop van de
afgelopen 7 jaar heel wat meeeters gehad, vooral kinderen,
die thuis niet genoeg te eten
krijgen en die daarom blij zijn
met een broodje of een extra
maaltijd.
2. Het bereiken van
een universele
basiseducatie
Dankzij onze steun konden in
de afgelopen 7 jaren zeker 200
kinderen naar school en daarnaast hebben zeker 90 kinderen extra hulp zoals huiswerkbegeleiding gekregen.
Ook hebben we kinderen die

niet goed konden leren laten
testen, zodat zij indien nodig
naar speciaal onderwijs konden
passend bij hun mogelijkheden.
3. Het bevorderen van
gelijkwaardigheid van
mannen en vrouwen;
het versterken van
de positie van vrouwen.
Juist vrouwen hebben bij ons
door de kniplessen en werkend
extra mogelijkheden gekregen
en bij de kniplessen was geen
toelatingseis, zodat ook
analfabeten kansen kregen.
4. Het verminderen
van kindersterfte.
Niet alleen hebben wij kinderen
opgevangen en begeleid, die
letterlijk in een levensbedreigende situatie leefden,
ook hebben wij meerdere
kinderen en zwangere vrouwen
naar de dokter gestuurd en
voorlichting gegeven. In Suriname is de kindersterfte
vergeleken met andere landen
hoog bij bevallingen en bij
kinderen onder de 5 jaar.
Na 7 Jaar

5. Het verbeteren van
gezondheid van
moeders.

7. De bescherming van
een
duurzaam
leefmilieu.

Juist voor een aantal zwangere
vrouwen en tieners hebben wij
aandacht gehad en waar zij
geen geld hadden hun dokterskosten betaald. We hebben
hen ook gestimuleerd om
eerder naar de dokter te gaan.

We zijn begonnen met een
sanitair poject in het dorp Goejaba. We hebben toiletten gebouwd, zijn bezig met de bouw
van meer nieuwe toiletten en er
zullen nog een aantal volgen.
Daarnaast leren we de mensen
hoe ze zelf toiletten kunnen
bouwen en we stimuleren de
hygiene. Eerder hebben wij ons
al ingezet voor goede toiletten
bij een school. Ook hebben wij
een heel aantal mensen geholpen met dakbedekking om
lekkages te verhelpen.

6. Het bestrijden van
hiv/aids, malaria
en andere ziekten.
Goede voorlichting zowel individueel als aan groepen is
steeds onderdeel van ons
programma geweest.

8. Eerlijke handel, schuldverlichting en hulp
We zijn maar een bescheiden
stichting, dus grote dingen kunnen wij niet doen, maar in meerdere gevallen hebben wij noodhulp verleend en de open rekeningen van water en of licht
betaald, zodat mensen weer
stroom en/of water ter beschikking hadden en in bijzondere gevallen hebben wij voor
schuldverlichting gezorgd door
de achterstallige huur te betalen
opdat mensen niet uit hun huis
werden gezet. En mensen met
geen (stevig) huis gaven wij materiaal om te (ver)bouwen.

Wij hebben
elkaar nodig
Samen kunnen
wij meer!

Wat we verder hebben bereikt
In ons gastvrije huis hebben we langere of kortere tijd onderdak verleend aan 39 kinderen en 13 volwassenen. Niet iedereen was blijvend,
maar dat was ook niet de bedoeling. We willen kinderen en volwassenen in noodsituaties huisvesten, maar als het lukt daarna te bemiddelen,
dat zij een ander huis vinden, of een ander thuis vinden, of dat een kind weer naar huis kan, dan is het ook goed.
We hebben zeker 200 kinderen naar school geholpen en hen 1 of meerdere jaren of de hele schoolperiode ondersteund, dat waren kinderen
van alle bevolkingsgroepen en van alle niveaus. We hebben zeker 90 kinderen huiswerkbegeleiding gegeven. Meer dan 60 jongeren volgden
dansles, meer dan 35 gingen op blokfluit-les, en meer dan 80 kinderen zongen mee in een kinderkoor.

Met de inzet van velen
In de afgelopen jaren hebben wij steun gekregen van tenminste 51 vrijwilligers, 2 stagiaires en er waren
afwisselend zeker 37 mensen parttime aan het werk, met andere woorden tot nu toe hebben zeker 90 mensen zich ingezet voor onze projecten in Suriname en dan noemen we nog niet eens alle mensen, die zich in
Nederland hebben ingezet door het organiseren van fundraisingsactiviteiten, het vervoeren en ophalen van
goederen, het helpen bij de opslag, het geven van een benefietconcert ten bate van een project, het organiseren van dansactiviteiten ten bate van de danslessen in Suriname en ga zo maar door.
Dus samenvattend kunnen we zeggen veel meer dan 100 mensen en jongeren hebben zich op een of andere
manier er voor ingezet, dat onze projecten hier kunnen lopen en daar zijn we dan ook heel dankbaar voor.
Juist door de inzet van velen kunnen we veel bereiken en samen staan we sterk!

Geloof het of niet
Bij sommige projecten speelde
ook het geloof een belangrijke
rol.

preekcursus georganiseerd
voor mensen van het volle
evangelie in Nieuw-Nickerie.

Men hoeft niet christelijk te zijn
om steun van ons te kunnen
ontvangen.

We hebben projecten gedaan
bij de evangelische broedergemeente in Sunny Point en bij
het Leger des Heils.

En we hebben diensten gehouden en gedoopt in en bij de
nieuw ontstane Mennogemeente, die doopsgezind is.

We hebben daarnaast ook juist
veel steun ontvangen van
christelijke organisaties en
kerkelijke gemeentes.

We hebben het theologisch
seminarie van de EBGS gesteund met computers en toebehoren.

De dansgroepen hebben opgetreden bij verschillende kerken
en we hebben ook een aantal
christelijke scholen gesteund,
al ondersteunen wij daarnaast
ook openbare scholen.

Met andere woorden wij voelen
ons geleid en geïnspireerd,
ervaren de kracht van het gebed, geloven in de diepere zin
en wij werken oecumenisch.
we ervaren bij alles wat wij

We hebben een theologische
Terugblikken en verder gaan!

doen leiding van de Allerhoogste en juist daarom gaan
wij vol vertrouwen de
toekomst tegemoet, wat die
ook mag brengen.
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Stichting Veelkleurige Kansen Suriname
Een kleine daad kan
alles voor een ander
veranderen.

Een kleine gift

Als we terugkijken op de afgelopen jaren hebben we dus wel heel wat bereikt. En

betekent soms

dit kon alleen door de inzet van velen. Soms lijken het kleine mijlpalen, maar

voor de ander

kleine stapjes betekenen al veel. We hebben heel wat mensen aan het werk
gezet en een aantal van hen had geen werk en bij ons hebben ze werkervaring

een wereld van

opgedaan waarmee ze later in staat waren een baan te vinden of zelfstandig

verschil!

verder hun bestaan op te bouwen met een groot zelfvertrouwen.
Zonder de inzet van velen en zonder de goede giften die wij ontvingen hadden
we dit niet allemaal kunnen doen. Daarom willen we ieder die op welke wijze dan
Adres
Postbus 12232
Suriname
Telefoon
0031-637243046
00597-7599294
00597-7151535

ook heeft bijgedragen bedanken. Zonder u en jullie konden we het niet.

Email:
colorfulchances@gmail.com

We hebben nog niet bereikt wat we willen, dus we gaan door: noden genoeg,
uitdagingen genoeg! We gaan door en rekenen ook in de toekomst op uw hulp!

Bank in Suriname:

Colorfulchances.com

We werken nauw samen met deze Stichting in Nederland

312081410

STICHTING COLORFUL CHANCES

Bij de Surinaamse
Postspaarbank.

BANK: NL97 TRIO 0338670300

Hoe nu verder? Onze plannen krijgen vorm...
Duurzaamheidzal zeker onderdeel zijn van onze projecten
voor de toekomst.

Wij zullen doorgaan!

We staan nog aan het begin en
hebben grote plannen, al staan
we ook stil bij wat we al hebben
bereikt.
Vanzelfsprekend zullen wij ons
ook richten op de 17 duurzame
ontwikkelingsdoelen voor 2030,
die wereldwijd zijn vastgesteld.

Met de kniplessen kiezen we
voor een andere koers. Richtten we ons eerst vooral op
moeders, die niet uit werken
kunnen gaan en toch geld
moeten verdienen, nu willen we
een pilot draaien voor jonge
schoolverlaters en tienermoeders om hun een kans te bieden en in de toekomst willen
we meer projecten doen voor
jongeren, die anders geen
kansen hebben.
Hebben we 200 kinderen naar
school geholpen, we willen
voor de toekomst proberen nog
meer kinderen en jongeren
ondersteunen opdat zij een
goede scholing krijgen.

We zijn nu bezig met de bouw
van het tweede en derde toilettenblok in Goejaba en er moeten daar tenminste 13 blokken
komen. En dan willen we voorlichting geven opdat iedereen
in het dorp echt naar de toilet
wil gaan en hygiënischer wil
leven en dan hopen wij, dat de
toiletten zo goed bevallen, dat
de mensen zelf nog veel meer
toiletten gaan bouwen, omdat
ze nu weten hoe het moet.
We hebben nu een goede huisvesting en kunnen meer kinderen opvangen en we willen
onze naam waarmaken en ons
richten op kinderen van verschillende bevolkingsgroepen.
Ook willen we de accommodatie voor de huiswerkbegeleiding
verbeteren door een lokaal bij

te bouwen, zodat we nog professioneler kunnen werken
Ja en op dit moment doen we
veel in een huurhuis, maar we
gaan op zoek naar eigen
grond.
We willen zelf gaan bouwen,
zodat we duurzame projecten
kunnen opzetten en we willen
bouwen op duurzame wijze en/
of met gerecyclede materialen,
zodat we mensen kunnen leren
beter om te gaan met de natuur
en met hun afvalproducten. We
hopen daarbij hulp te krijgen
van afstuderende studenten,
die graag willen meewerken
aan iets van vernieuwing.
Ja ook in de toekomst zullen
we van ons laten horen en we
hopen dat u meedoet met ons.
Jolan Gaaikema

