Veelkleurige Kansen Suriname
Nieuwsbrief december 2014
Niet de tegenslagen bepalen je leven,
maar wat je uit liefde voor je naaste doet!

Een gezegend 2015 gewenst!
Lieve mensen,
Het jaar 2014 is al weer
bijna voorbij en we leven
in de tijd na kerst, het
feest van de geboorte van
een kind, dat alles voor
velen veranderde en
verandert.
Het kind dat wij met
kerst ontvangen betekent ook een andere toekomst voor de kinderen
van de wereld, dus ook
voor de kinderen hier in
onze buurt in Suriname.

Juist het kerstkind, geboren onder erbarmelijke
omstandigheden in een

stal, opent onze ogen
voor alle kinderen die
onder erbarmelijke omstandigheden geboren
worden en of leven. Het
doet een beroep op ons
om goed voor deze kinderen te zorgen.
We hebben heel speciale
kerstdagen achter de
rug. Allereerst vierden
wij kerst met de Evangelische Broedergemeente
in Sunny Point met een
spel, waarin meer dan
20 engeltjes optraden, 2
herders, 2 herbergiersters, 3 jongeren, 1 herderin, Jozef en Maria en
natuurlijk een pop, die
Jezus voorstelde. Vanzelfsprekend was de
babypop blank, want elk
kind ongeacht ras wordt
blank geboren met blauwe ogen. (wonderlijk, dat
er discriminatie bestaat,
als je bedenkt, dat het
begin van alle mensen
hetzelfde is)
Later vierden we nog
een bijzonder kerstfeest
in Wanica.

Kerst betekent licht in
donkere dagen en voor
sommige kinderen onder
onze hoede zijn de dagen
heel donker.
Zo is nu juist deze maand
de vader van één van
deze kinderen zomaar
vermoord. En dan lijkt
het licht erg ver en is er
veel liefde nodig om dit
kind weer een gevoel van
veiligheid en warmte te
geven.
We hebben veel kinderen
met verdriet en verlies
en juist daarom we gaan
door met ons werk van
hoop en troost.
We dragen niet alleen de
zorg voor kinderen, maar
hebben ook diverse andere projecten. Daarover
leest u allemaal in deze
nieuwsbrief.
We hopen, dat u in het
komend jaar ons zult
steunen, hetzij met een
gift, hetzij met een collecte, hetzij met gebed, of
wat mogelijk is.
Jolan Gaaikema

Overzeese familieleden gezocht!
Voor de kinderen van
Kinderhulp Suriname
‗Lobi Pikien‘ zijn wij op
zoek naar overzeese familieleden, mensen die
hen maandelijks willen
steunen, zodat zij naar
school kunnen gaan, of
zodat zij veilig kunnen
wonen.
Het is de bedoeling, dat

als u hen ondersteund,
dat u dan regelmatig iets
van het kind hoort en
van de vorderingen, ongeacht welk kind u onder
uw hoede neemt. Het is
ook mogelijk als school,
of zondagsschool of kerk
een kind te adopteren.
Meer informatie verderop in de nieuwsbrief!
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Bibliotheekboeken krijgen een nieuwe bestemming!
Dankzij een bibliotheek-manager van
Drenthe en haar zwager hebben wij
heel wat dozen met bibliotheekboeken
gekregen. Ze kwamen aan met de boot
en we hebben ze zelf opgehaald en
later zijn de boeken verdeeld.
Een aantal boeken zijn terecht gekomen in de huisbibliotheek van Jolan
Gaaikema, omdat veel van onze pupillen moeite hebben met lezen.
Verder heeft ons bestuurslid Margreet
Dalh met haar kleindochter een reis
gemaakt naar het binnenland en diverse dozen met boeken aangeboden
aan drie scholen van drie dorpen in
het binnenland van Suriname.
Het eerste dorp dat zij bezochten was
Marschalkreek.
De schoolleiding was blij verrast met
de zes dozen bibliotheekboeken.

Daarna ging de reis verder naar
Klaaskreek. Ook daar waren enthousiaste leerkrachten! Daarna was Compagniekreek aan de beurt!

Leren lezen is
het begin van alle leren
Vanaf februari 2014 hebben de vrijwilligers Ad en Joke 2 maanden leeslessen gegeven aan alle eerste klassers van de Clarkeschool. Bij deze
school waren vier 1ste klassen met elk
tussen de 30 en 40 leerlingen.

les gegeven aan Kaki (links) in Sunny
Point die door omstandigheden op dat
moment niet naar school ging.
En ook 3 van onze pupillen, die veel
moeite hebben met lezen kregen van
hen ondersteuning.

Ad en Joke hebben alle kinderen individueel 2 of meer keren les gegeven in
lezen en daardoor is hun leesniveau
goed omhoog gegaan. Bovendien gaven zij nog instructies aan leerkrachten in verband met het vervolg.
Daarnaast hebben Ad en Joke ook nog

Kniplessen
In Nieuw Nickerie zijn de kniplessen
druk aan de gang. In Nieuw Nickerie
gaat het een
beetje anders
dan bij de andere kniplessen. De één
gaat sneller
dan de ander.
Een paar van
de cursisten

hebben nu examen gedaan en zijn
gestopt. Ondertussen zijn er weer
andere cursisten bij gekomen.
De kniplessen worden gegeven door de
directrice van het Olga Clarkkinderhuis en ook enkele jongeren, die in dat
kinderhuis wonen, krijgen nu les en
ook een van de leidsters.
In 2015 komen er weer een aantal
nieuwe cursisten bij en het is de be-

doeling, dat we daar straks een apart
leslokaal gebruiken.
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Een open (t)huis
Bij Jolan en Humphrey is het een
open huis. Meerdere kinderen en jonge mensen vinden daar voor kortere of
langere tijd hun thuis.

De kinderen in huis zijn erg creatief
en bij elke bijzondere gelegenheid
organiseren zij een voorstelling met
zang, dans en/ of toneel.

Met de kinderen worden verschillende
activiteiten georganiseerd, niet alleen
om hen bezig te houden, maar vooral
ook om hen te vormen en hun te helpen om alles wat zij hebben meegemaakt een plaats te geven.
Niet alleen vinden kinderen daar onderdak, sommige buurtkinderen vinden daar iets van spel, gezelligheid en
begeleiding.

Omdat het niet per se ons doel is kinderen en gasten blijvend in huis te
houden, waren er diverse wisselingen
bij de bewoners. Er zijn een paar
kleintjes bijgekomen, enkele grotere
kinderen wonen nu elders en op dit
moment geven wij ook een jonge moeder met kleine kinderen tijdelijk onderdak. We houden wel met de kinderen en jong volwassenen, die verder
zijn gegaan, goed contact en indien
nodig steunen wij hen.
Wij blijven in beweging. Wij kijken
wat het beste lijkt voor elk kind, elke
jongere en voor de groep.

Met de kinderen en enkelen van hun
familie hebben we met Pasen 2014
een hele bijzondere dag beleefd, omdat toen 8 kinderen in de leeftijd van
8 tot 15 jaar zijn gedoopt in de Surinamerivier bij Klaaskreek.
Ook zijn we met deze 8 kinderen een
week naar Nieuw Nickerie geweest
als een bezinningsweek over de doop.
Tegelijkertijd was het een leuke vakantie. De kinderen hebben genoten.

Sommige kinderen gaan naar activiteiten buitens huis, zo zijn een aantal
meisjes op een training geweest voor
zelfverdediging.
Nu gaan onze jongens op balletles,
omdat zij dat graag willen.
We organiseren soms ook cursussen
en kniplessen op de waranda van het
huis. We blijven actief en creatief.

Wilt u voor een maand of langer als
vrijwilliger ons komen helpen? We zijn blij
met elke hulp! Ook met incidentele hulp.
mail naar coordinator@veelkleurigekansen.nl

Vrijwilligers
Al het werk, dat wij doen kan niet
zonder vrijwilligers. Dat geldt voor
ons kinderwerk, maar natuurlijk ook
voor alle andere dingen die wij met
onze stichting organiseren. Zonder
menskracht kunnen wij niets.
Wij zijn dan ook heel dankbaar, dat
David ons meer dan 7 maanden, van
december 2014 tot eind juli 2015,
kwam helpen als vrijwilliger bij de
opvang en begeleiding van de kinderen. Hij heeft zich ten volle voor de
kinderen ingezet en zij konden ten
allen tijde een beroep op hem doen.

Toen hij vertrok, was dit voor een
aantal kinderen best moeilijk, want in
ruim 7 maanden had hij een diepe
band opgebouwd.
David hielp de kinderen met hun
huiswerk, maar betrok hen ook bij het
koken en het bakken van speciaal
brood. In overleg met hem hebben we
veel spellen aangeschaft, omdat spellen kinderen aan elkaar verbinden en
hun leren omgaan met verlies en tegenslag.
We zijn voorlopig vanwege beperkte
financiën nog erg op vrijwilligers aangewezen en we dagen mensen uit om
voor een maand of langer vrijwilliger
bij ons te zijn en de kinderen te helpen bij hun huiswerk en mogelijk ook
op andere wijze.

Toen Jolan Gaaikema in oktober 2014
weer naar Nederland vertrok, omdat
haar broer Seth Gaaikema was overleden en zij daar de begrafenis moest
leiden, kwam David gelukkig weer
terug om te helpen. Hij bleef tot eind
december.

Wij kijken dankbaar terug op Rudy en
Monique (rechts), die ook een periode
ons als vrijwilliger hebben ondersteund en die veel wijze raad aan ons
hebben gegeven.

Zo hopen wij ook in de toekomst op de
hulp van vele vrijwilligers, zodat we
de kinderen zo goed mogelijk kunnen
helpen. Dus als het u aantrekt hier
met uw talent een bijdrage te leveren,
dan bent u welkom.
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Activiteiten in Sunny Point
In Sunny Point zijn wij druk bezig
met allerlei activiteiten. We zijn
nauw betrokken bij de gemeente van
de Evangelische Broedergemeente
aldaar.
Jolan Gaaikema preekt daar meestal
een maal per maand en op 1ste kerstdag leidde ze daar de kerstdienst met
een zelf geschreven kerstspel. Aan
het spel werkten een aantal jongeren
en kinderen van ons (t)huis mee en
vele kleine engelen uit Sunny Point..

Niet alleen ondersteunen wij de gemeente met activiteiten, ook helpen
wij bij praktische zaken: zo is de sanitaire voorziening van de gemeente
niet goed, er moet gesleept worden
met emmers water uit de put en de
toilet is niet netjes. Het is de bedoeling, dat er straks een keurige toilet
is. Hiervoor konden wij dankzij een
gift de financiële ondersteuning geven en de mensen doen zelf het werk.
Verder waarderen wij Margreet Dalh,
die deze gemeente heeft opgezet en
die als kosteres dagelijks actief is.
Wij ontdekten, dat het hard nodig is
om haar huis wat op te knappen en
ook daarvoor hebben wij een bijdrage
kunnen leveren. Het huisje van haar
zal worden opgeknapt en vergroot in
januari 2015.
Natuurlijk zullen wij in het nieuwe
jaar weer diverse activiteiten in of
voor Sunny Point opstarten. Zo zullen
er weer kniplessen worden georganiseerd onder leiding van Kelmien Jabini. Wel zal de opzet van de lessen,
wat anders zijn, want we werken niet
meer met nieuwe naaimachines. Er
zijn namelijk een aantal naaimachines blijven staan en die worden nu
ingezet als lesnaaimachines. Als
mensen later een naaimachine willen

kopen, moeten ze daar zelf voor sparen en naar de winkel gaan.

Ook is het de bedoeling weer met
nieuwe blokfluitlessen te beginnen.
Dit hebben we een tijd niet gedaan,
omdat de docente afstudeerde en
haar hoofdacte heeft gehaald en
daarna was zij ziek. Nu is het nieuwe
jaar hoopt zij weer met de lessen te
kunnen beginnen.
In het nieuwe jaar kijken we ook of
we weer kunnen starten met kindermiddagen, dit kon een periode niet
mede omdat Margreet Dalh ziek was.
In Sunny Point hebben we ook nog
een moeder van vele kinderen kunnen helpen bij de bouw van haar
eigen huisje. Het is wonderlijk wat
met betrekkelijk weinig geld en veel
mankracht kan worden bereikt.

Vakantiebijbelschool in Sunny Point
In Sunny Point hadden we aan het
begin van de grote vakantie 2014 een
vakantiebijbelschool georganiseerd.
(de vakantie is hier van half augustus
tot eind september)

Er waren elke
avond tussen de 30
en 40 kinderen en 1
avond waren er
zelfs 50 kinderen.
Het jongste kind
was nog maar 1
jaar oud.

Bij deze bijbelschool waren kinderen
van 1 tot 16 jaar elke middag van 1
week welkom van 16 tot 18 (of 19)
uur.
Er werden veel liederen gezongen,
altijd was er een spel en een Bijbelverhaal en de kinderen tekenden of
schreven over het Bijbelverhaal.
De laatste avond was er een zangwedstrijd, een Bijbelquiz en een
prijsuitreiking waarbij ook de beste
tekenaar en schrijfster een prijs
wonnen. Natuurlijk was er ook
limonade en de laatste avond wat
lekkers.

In de laatste week van de vakantie
hebben we op zaterdag nog een vergelijkbare middag gehouden met veel
zang, omdat er liederen werden ingestudeerd voor de back-to-school-dienst
van de zondag daarna.
Deze dienst was een groot succes en
het optreden van het koortje was leuk,
er waren zeker 33 kinderen aanwezig.
Deze activiteit is zeker voor herhaling
vatbaar.
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EHBO-lessen voor kinderen
In augustus 2014 kregen wij bezoek
van Marja en haar 2 dochters Amy en
Myrthe, die jeugd-EHBOlessen kwamen geven op de Clarkeschool en aan
enkele kinderen bij Jolan Gaaikema
thuis.
Op de Clarkeschool hebben meer dan
60 kinderen meegedaan, het waren
alle aanwezige leerlingen van de drie
5de klassen. -Omdat het komkommertijd was, waren niet alle 5de klassers
aanwezig en daarom zijn er 2 groepen
van 30 gemaakt–

Bovendien leerden zij verschillende
verbanden aanleggen.
Deze EHBO-lessen waren een groot
succes en we hopen op meer van dergelijke initiatieven!

De leerlingen deden erg hun best,
hebben veel praktijkoefeningen gedaan en waren wat trots op hun certificaat jeugd-EHBO- A .
Bij Jolan thuis waren 4 meiden aan
het oefenen en de jongens speelden
voor patiënt.
Zij kregen veel informatie over wat te
doen bij brandwonden en verslikking.
Ook leerden zij hoe je iemand kunt
verplaatsen vanuit een gevaarlijke
plek.

Wilt u in uw vakantie iets speciaals
doen voor onze stichting? Geef het dan
aan! Gebruik uw talenten om tot zegen te zijn voor anderen!

Stagiaires
In februari 2014 kwamen er 2 stagiares bij ons uit Nederland: Brigit
en Kimberley. Zij deden een afstudeeronderzoek in het kader van
hun sociaal -pedagogische studie.
Als resultaat van een onderzoek
van 3 maanden boden zij ons een
―Handboek ‗structuur bieden‘ voor
begeleiders‖ aan.

Ze gaven een duidelijke verhelderende presentatie aan het bestuur
en de leiding van ons huis.
In het handboek geven ze veel tips
en adviezen en ze doen een voorstel voor het huis om te werken
volgens de Presentiebegeleiding,
wat ook goed aansluit bij onze
principes.
De presentiebenadering is beschreven in een boek van Andries
Baart, het is een benadering die
wordt toegepast door buurtpastores in achterstandswijken van
Utrecht en elders.

In het handboek staan veel adviezen
over belonen en straffen, over de invulling van het dagprogramma en nog
meer.
We zijn Brigit en Kimberley erg dankbaar voor hun onderzoek en hun adviezen en kijken met goede herinneringen terug op de periode, dat zij in
ons midden waren.
Als iemand van de lezers van onze
nieuwsbrief ook stage bij ons wil lopen, dan kan dit en daarbij kan juist
ook gedacht worden aan een praktijkjaar zowel bij de opvang van de kinderen als in een ander kader. Te denken valt b.v. aan een stage bij activiteiten en jeugdwerk in Sunny Point.

Jolan Gaaikema is theoloog en
geeft ook les aan het theologisch
seminarie in Paramaribo. Daarom
kan het voor HBO- studenten in de
Theologie aantrekkelijk zijn bij ons
stage te lopen.
Aan huis verzorgen wij kerkdiensten. We zijn bezig met de opzet
van een huisgemeente. In de kerkdiensten werken de kinderen en
jongeren regelmatig mee met zang,
voordracht en dans.
We overwegen de kinderen les te
laten geven in religieuze dans voor
de christelijke eredienst. Daarnaast doen we veel kerkelijk jongerenwerk. En het is de bedoeling
dit werk uit te breiden naar verschillende plaatsen.
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Kinderhulp Suriname ―Lobi Pikien‖
Kinderhulp Suriname is opgericht in
1982 in Nederland en in het eerste
jaar trok Jolan Gaaikema rond in
Nederland om geld in te zamelen voor
de kinderen, die in Suriname zouden
worden begeleid of opgevangen.
In januari 1983 vertrok Jolan naar
Suriname en in maart werd zij beroepen tot predikante van de Verenigde
Protestantse Gemeente te Nieuw Nickerie en stond zij in de Ebenhaezerkerk aldaar.

Bijna direct nadat zij in april 1983
daar kwam wonen, zochten de eerste
kinderen bij haar onderdak. Daarnaast kwamen er vele kinderen naar
de zondagsschool van de kerk (meer
dan 40 kinderen). Geleidelijk aan vonden steeds meer kinderen hun toevlucht in de pastorie, die soms ook
een thuis was voor volwassenen, die
geen veilige plek hadden om te wonen.

Op een bepaald moment droegen zij de
zorg over 37 kinderen en enkele volwassenen, die ook een veilig thuis
nodig hadden.

In de herfst van 1985 vertrok Jolan
Gaaikema op verzoek van enkele ouders van kinderen, die bij haar woonden, naar het binnenland en wel naar
Stone Dansi, waar zij een schooltje
begon en waar zij elke zondag een
kerkdienst hield in het gebouwtje
—een dak op palen– waar zij ook
school hield. Dit gebouwtje deed bovendien dienst als gemeenschapshuis.
Tegelijkertijd gaf Jolan ook een analfabetencursus aan de volwassenen.

In 1988 vertrokken Jolan en Humphrey met hun 2 kinderen naar Nederland en de (pleeg)kinderen gingen
weer bij hun familie te wonen.
De vluchttijd was voorbij en de meeste
families hadden weer een nieuw onderkomen gevonden.
De ondersteuning van de kinderen
ging door en in alle jaren daarna kwamen er meer kinderen bij, die ondersteuning nodig hadden. Kinderhulp
Suriname ondersteunde deze kinderen, zodat zij naar school konden
gaan en zich ontwikkelen.
Dit werk zet onze Stichting Veelkleurige Kansen Suriname nu voort.

In Stone Dansi leerde zij Humphrey
Banai kennen en in juli 1986 trouwden zij. In die periode was er een burgeroorlog aan de gang in Suriname.
Zij moesten vluchten met vele kinderen en vonden later onderdak in
Nieuw Nickerie, waar meer vluchtelingkinderen onder hun hoede kwamen.

De kinderhulpkinderen
Met geld en geestelijke begeleiding
proberen wij deze kinderen te ondersteunen.

De Vereniging Kinderhulp Suriname
‗Lobi Pikien‘ is 31 jaar actief geweest.
Sinds haar oprichting in 2010 heeft de
Stichting Veelkleurige Kansen Suriname nauw met Kinderhulp Suriname samengewerkt en al jaren daarvoor was ons bestuurslid Marsha Samedi betrokken bij de materiele en
geestelijke zorg voor onze kinderen.

U kunt particulier of met uw gemeente, of met een schoolklas of zondagsschool een kind financieel adopteren.
Het spreekt, dat u dan ook regelmatig
bericht krijgt over dit kind.

Onder onze hoede hebben wij ongeveer 60 kinderen, voor wie onze hulp
heel belangrijk is. Van deze kinderen
zijn de kinderen die bij Jolan Gaaikema wonen maar een kleine groep, de
meeste kinderen wonen thuis bij hun
ouders of bij elkaar, want sommige
hebben geen ouders.

In 2013 is de Nederlandse vereniging
Kinderhulp Suriname ‗Lobi Pikien‘
opgeheven en heeft onze Stichting dit
werk volledig op zich genomen, echter
zonder donateurs kunnen wij niets,
dus wij rekenen op uw hulp!

Al onze kinderen hebben geen gemakkelijk leven. Enkele zijn wees. Andere
kinderen wonen bij een zieke moeder,
die om gezondheidsredenen niet aan
haar kinderen kan geven, wat zij zou
willen. Alle kinderen hebben een ander levensgroot probleem.

U kunt zowel een kind adopteren, dat
bij onze stichting woont als juist één
die thuis woont. In de adopties zijn
variaties. Zie pagina 9 van deze
nieuwsbrief en kijk op onze website.
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Ter herinnering aan Seth Gaaikema
Op 21 oktober is Seth Gaaikema heengegaan en dat is een groot gemis voor
mij persoonlijk en voor onze stichting
en de kinderhulpkinderen.

ik proberen de aandacht vast te houden van de hele kerkelijke gemeente.
Bovendien deelden wij het schrijverschap en een heel eigen soort humor.

Bij alles dat ik deed stond mijn broer
achter mij en daarom heeft hij jaren
Kinderhulp Suriname ‗Lobi Pikien‘
gesteund en de laatste jaren Veelkleurige Kansen Suriname. In zijn laatste
show sprak hij zelfs elke avond over
mijn werk in Suriname en over onze
stichting.

Ook hadden wij beiden een liefde voor
Suriname. Mijn broer heeft vaak in
Suriname opgetreden (ook al jaren
voordat ik hier voet aan wal zette).

En de opbrengst van de schilderijenveiling van ‗Sterren op het doek‘ was
voor onze stichting bestemd. Dat was
zijn laatste cadeau: prachtig en indrukwekkend was dit laatste optreden
van hem, dat op 22 november 2014 op
de televisie te zien was en dat toonde
hoeveel mijn broer ons geestelijk heeft
nagelaten.
De steun van mijn broer was veel
meer dan geld, hij dacht mee, hij inspireerde, ik kon mijn verhaal kwijt
en hij gaf advies en met zijn adviezen
kunnen wij nog jaren verder.

Het was eigenlijk Seths bedoeling om
in oktober 2014 nog 1 benefietvoorstelling te geven voor onze stichting
samen met zijn pianist Eric Vlasblom
en dan in Paramaribo. In plaats daarvan moest ik in oktober in Amsterdam
in de Westerkerk samen met anderen
zijn afscheidsdienst verzorgen.
Aan het idealisme, het creatieve en
inspirerende van onze ouders hebben
Seth en ik ieder op eigen wijze een
vervolg gegeven. We groeiden op met
‗t Oldörp, eerst een gemeenschapshuis
en later een volkshogeschool, met
ouders die beide dominee en schrijver
waren: onze vader schreef o.a. toneelstukken, onze moeder kon in haar
jonge jaren heel goed dichten.
Met humor, zang, idealisme en prachtige teksten heeft Seth aan miljoenen
vreugde en nieuwe moed gegeven, hij
heeft mensen ontroerd, geboeid, geïnspireerd en wakker geschud. Hij leerde ons met een lach naar onszelf te
kijken. Zo waren bij zijn begrafenis
o.a. diverse politici, waarover hij zeker in zijn conferences veel gezegd
heeft, die door die lach zijn veranderd.

Een foto van Seth Gaaikema en Eric
Vlasblom bij de benefietvoorstelling in
2012 ten bate van de stichting in de
doopsgezinde kerk te Hoofddorp.
Seth was een dierbare broer en wij
hadden een hele speciale band, je zou
kunnen zeggen wij waren ‗soulmates‘,
we voelden elkaar volkomen aan. Niet
alleen belde hij mij op momenten, dat
het bij ons niet goed ging -dat voelde
hij gewoon aan- ook waren er raakvlakken in ons beroep: hij moest hele
theaterzalen boeien, maar als ik preek
of een toneelstuk laat opvoeren, moet

Juist bij de afscheidsdienst werd duidelijk voor hoeveel mensen hij veel
heeft betekend en nog betekent.
Aan de dienst werkten o.a. 2 pianisten
van Seth mee, nl Eric Vlasblom en
Menno Teunissen. Ook werden door
zijn uitgever Wim Hazeu 5 gedichten
van hem voorgelezen, die hij zelf had
uitgekozen. Celinde Schoenmaker
zong ‗Mijn droom‘ uit les Misérables
en Maarten Koningsberger zong met
begeleiding van pianiste Marietta
Petkova Seths hertalingen van liederen van Heinrich Heine.
De dienst drukte uit hoe veelzijdig het
werk van Seth was en is. Naast zijn
shows schreef en hertaalde hij musicals, liederen, gedichten en meer.
Hij heeft vele jonge kunstenaars geïnspireerd en op weg geholpen. Al had
hij geen kinderen, voor diverse mensen in de theaterwereld was hij als
een geestelijk vader.
Jolan Gaaikema

Gedichten van Seth Gaaikema:
Geef me een stukje blauw
en ik maak er een hemel van.
Maar als ik dat blauw niet heb
als ik jou niet heb
weet ik niet of ik het kan.
Geef me een kleine vonk
en ik maak een gigantisch vuur.
Geef me een seconde
en ik maak een eindeloos uur.
Geef me een woord
en ik schep een heel verhaal.
Geef me een klank
en ik creëer een hele nieuwe taal.
Dat kan ik allemaal.
Geef me een stukje trouw
en ik maak er een huwelijk van.
Maar als ik die trouw niet heb
die vonk, die seconde, dat woord,
die klank, dat stukje blauw niet heb…
dan weet ik niet of ik het kan.
...
Opeens gebeurt er iets..
Dan voel je de tranen dringen.
Dan meldt zich weer
die diepe melancholie,
dat onverklaarbare verdriet
om die kleine mens,
zo eenzaam en zo kwetsbaar.
Maakt niet uit wie.
Opeens gebeurt er iets..
Dan kun je van blijdschap zingen.
Dan breekt het even door
dat overmoedig straaltje licht,
een onbeschrijfelijk geluksgevoel
van écht te leven, heel even.
Dan trekt de hemel dicht.
Opeens gebeurt er iets..
Dat zijn zo van die dingen
die geen mens begrijpt,
en altijd onverwacht.
Dan worden scheidingsmuren
als decors omhooggetrokken
en sta je in de ruimte,
waar alles samenvalt:
van ‘In den beginne’
tot ‘Zie het is volbracht’.
Opeens gebeurt er iets...
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Maak kennis met onze bestuursleden
Margreet Dalh.
Zij is oorspronkelijk afkomstig uit
Klaaskreek. Daar is zij opgegroeid.
Later heeft zij als schoonmaakster op
verschillende plaatsen gewerkt en bij
verschillende families. Zo werkte zij
ook bij de Stadszending van de Evangelische Broedergemeente Suriname.

Toen zij 55 jaar oud was ging zij in

Marsha Samedi
Zij is Majoor van het leger des Heils
en zij is al jaren verbonden met de
Vereniging Kinderhulp Suriname.

Sunny Point wonen en daar hield zij
zich vooral bezig met de oppas van
haar kleinkinderen en andere kleine
kinderen. En dit doet zij tot nu toe en
iedereen noemt haar mama Doe, dat
is een soort eretitel voor haar.
Toen zij in Sunny Point kwam wonen,
was daar geen kerk en hoewel Margreet alleen de lagere school heeft
bezocht, is zij onder een dak naast
haar huis begonnen kerk te houden.
Zij had lang bij de Stadszending gewerkt en geïnspireerd door wat zij had
gezien en meegemaakt, begon zij zelf
kerkdiensten te leiden, niet omdat zij
zichzelf zo bijzonder vond, maar gewoon, omdat er niemand anders was
die het deed.
Na een aantal jaren heeft de Evangelische Broedergemeente Suriname de
daar ontstane gemeente erkend als
behorend bij hun broederschap.

Eerst was zij werkzaam met haar
man Winston Samedi in Nieuw Nickerie bij het Leger des Heils aldaar en
naast de opbouw van de gemeente
hield zij zich ook bezig met de begeleiding van onze kinderhulpkinderen
aldaar.
Een aantal jaren later werden zij
overgeplaatst naar Pont Buiten en
daar heeft zij de gemeente van het
Leger des Heils vol enthousiasme
opgebouwd, zij heeft zelfs 9 jonge
mensen geïnspireerd om kandidaat–
officier te worden. Al deze mensen
hopen straks de opleiding te volgen
om ook leiding te kunnen geven bij
het leger des Heils.

Georgetina Codfried
Zij heeft eerst 10 jaar gewerkt als
coördinator van de schoonmaaksters
van het International Indorstadion.
Daarna moest zij wegens ziekte stoppen. Toen zij weer hersteld was, heeft
zij zich aangesloten bij het Leger des
Heils
Zij deed vanaf 2007 secretaressewerkzaamheden bij de Leger des Heilsgemeente in Pont Buiten als plaatselijk
officier en vanaf oktober 2013 is zij
aangesteld in Lelydorp, waar zij zal
meehelpen bij de wederopbouw van de
gemeente daar.

Ondertussen is daar vanaf 2010 een
voorganger gekomen en een kerkenraad. En hoewel er nog steeds kerk
wordt gehouden onder het dak naast
het huisje van mama Doe, is daar nu
wel een betonnen ondergrond en de
ruimte lijkt steeds meer op een kerk.
De gemeente bestaat al ruim 11 jaar
en Margreet is nog steeds de spil van
de gemeente.

Voorlopig is daar nu een kringloopwinkel geopend, maar het is de bedoeling, dat zij later daar met diverse
gemeentewerkzaamheden zal beginnen, als de tijd daar is.

Nu zijn zij weer overgeplaatst en nu
zijn zij en haar man directrice en directeur van een ouderencentrum in
Paramaribo.
Marsha is de trotse liefdevolle moeder
van 2 kinderen.
Marsha is penningmeester van ons
bestuur en heeft in Paramaribo vele
kinderhulpkinderen begeleid. Dat was
veel meer dan de kinderen het geld
geven, wat voor hen bestemd was.
Ook twee van deze kinderhulpkinderen zijn kandidaat-officier van het
Leger des heils en gaan binnenkort
naar buitenland om te studeren.

Ons bestuur vraagt om aanvulling. Wilt u met ons meedenken ,
heeft u tijd, woont u in Suriname? Maak dan contact met ons!

Daarnaast is zij echtgenote, moeder
en oma en ook dat vraagt haar aandacht en tijd.
Ook zij is al meerdere jaren betrokken
bij het werk van Kinderhulp Suriname en zij is nu in het bestuur van de
stichting en zij fungeert in het bestuur
als secretaresse. Zij is een gedreven
vrouw vol idealisme.

december 2014
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Jolan Gaaikema
In januari 2014 was Jolan, Gaaikema
de voorzitter van ons bestuur, in Nederland en in die periode heeft zij een
bezoek gebracht aan een groot aantal
kerkelijke gemeentes en organisaties.
Overal vertelde zij over ons werk.

collectes gehouden, vaak met een bepaalde bestemming. Jolan heeft goede
herinneringen aan deze gezegende
ontmoetingen.
Door organisatorische problemen, die
er mee te maken hebben dat de Nederlandse stichting en de Surinaamse
stichting niet meer samen werken,
zijn sommige projecten wel uitgevoerd
en enkele nog niet.
Wij, de bestuursleden van de Stichting Veelkleurige Kansen Suriname,
zijn dankbaar voor alle giften. We
dragen er zorg voor dat alle projecten,
waarvoor wij staan en waarvoor wij
geld hebben ingezameld, zullen worden uitgevoerd.
We ontvingen de laatste tijd regelmatig pakketten uit Nederland. Dat
heeft ons erg geholpen!

Het waren fijne bijeenkomsten en
diensten en in diverse gemeentes zijn

We willen alle goede gevers bedanken.

Voor 15 euro per maand kan
een NATIN of AMTOstudent studeren!

Hieronder op de pagina ziet u een
paar kleine doelen waarvoor wij geld
nodig hebben. Natuurlijk is er veel
meer nodig, maar we weten dat sommige kerken en personen liever geld
geven voor iets concreets, daarom deze
praktische voorbeelden.
Wij hopen, dat u ons zult blijven steunen, alleen nu rechtstreeks via onze
eigen rekening (zie de voorpagina) of
door pakketten naar ons te sturen in
Suriname.

Voor 55 euro kopen wij een extra
knutseltafel voor onze kinderactiviteiten in Sunny Point.

We zijn blij
met dozen
gevuld met
kinderkleding, lakens,
handdoeken,
schriften,
pennen en
verrassingen!
Elke doos die
komt is voor
de kinderen
een groot
feest!

Voor 125 euro kunnen wij
een extra tafel met 6 stoelen
kopen, dat is handig i.v.m.
de kniplessen, de huiswerkbegeleiding! En creatieve
activiteiten.

Zoals u in onze nieuwsbrief kunt lezen
hebben wij veel te doen en vele plannen. We willen vooral veelkleurig zijn
en ons niet beperken tot 1 project,
maar meerdere doelgroepen op verschillende wijze bereiken, stimuleren
en inspireren.

Zonder uw hulp kunnen wij niet.

Concrete hulpvragen

Voor 60 euro krijgt één
meisje van het Olga Clarkkinderhuis in Nieuw Nickerie kniples/ naailes.

Jolan Gaaikema coördineert alle projecten van de stichting.

Voor 15 euro per maand krijgt
een kind met Franse nationaliteit
een ziektekostenverzekering.

Adopteer voor 25 euro
per maand één kinderdhulpkind, dat extra hulp nodig heeft.

Voor 300
euro kunnen
wij een seizoen blokfluitlessen
geven in
Sunny Point!

Voor 12,50 per maand helpt u
een HAVO– scholier naar school!

Voor 150 euro kunnen wij 1
nieuwe les– naaimachine kopen
voor de kniplessen.

Voor 250 euro kunnen wij materialen kopen voor een nieuwe kniples voor 10 personen in Wanica
en voor 125 euro ronden we kniples van 12 in Nieuw Aurora af.

Voor 75
euro kan 1
kind zwemles krijgen
en een
zwemdiploma halen.

Voor 10 euro per maand adopteert u 1 kind, dat naar de
lagere school / MULO of LBO

Babykleren dringend gewenst
voor een paar jonge aanstaande
moeders, die wij steunen!

Voor 250 euro
kunnen wij
een jaar lang
kindermiddagen in Sunny
Point organiseren.

Stichting veelkleurige
Kansen Suriname

Kinderen in het verre land
hopen op daadkracht met verstand.

Bezoekadres:
Kailanweg 14 Wanica
telefoon 00597350041 /
005978949563
Postadres:
Postbus 12232

Geef iets goeds met duurzaamheid,
iets dat stand houd door de tijd
met daarbij een luisterend oor.

jolangaaikema@gmail.com
Telefoon 0031637243046

Geef aan de diepste wens gehoor.
Met een liefdevol gebaar
maak jij kinderdromen waar.
J.G.

Bezoek ons op ‘t web:
veelkleurigekansen.nl
facebook.com/
VeelkleurigeKans
of volg ons op twitter:
@KansVeelkleurig

Geloof in je eigen mogelijkheden:
Met jouw talent kun je het leven
van anderen bijzonder maken!

Wat kunt u doen?
Gebruik uw/ jouw talent om iets voor
de kinderen of volwassenen in Suriname te doen!

U kunt met uw muziekschool een concert organiseren voor ons blokfluitlesproject.

De jonge gemeente van de Evangelische Broedergemeente zou heel blij
zijn met oude kerkbanken.
Dus als uw gemeente wil vernieuwen
en kiest voor stoelen in plaats voor
kerkbanken, dan weet u waar de banken heen kunnen.

We zijn heel blij met alle steun, maar
we zouden het ook leuk vinden wanneer u met uw talenten iets zou doen
voor onze stichting.
Misschien kunt u een met een aantal
enthousiaste mensen een benefietconcert organiseren ten bate van een van
onze projecten.
U kunt ook een of meer multiculturele
maaltijden verzorgen, dat zou heel
veelkleurig zijn.
U kunt kinderkleding en babykleding
inzamelen en naar ons opsturen.
U kunt een van de kerstspelen of een
paas– of pinksterspel door Jolan Gaaikema geschreven opvoeren en de opbrengst van de collecte bestemmen
voor de stichting.
U kunt een quilt verloten bij voorbeeld
ten bate van het kniplesproject.

Misschien heeft u nog een avondmaalstel over om cadeau te geven aan deze
jonge gemeente in Sunny Point.

U kunt met uw zwembond de zwemles
financieren van een of meer van onze
kinderen.
U kunt bibliotheekboeken inzamelen,
want wij hopen nog een kinderbibliotheek op te zetten in Lelydorp en Sunny Point en diverse scholen zijn ook
blij met extra bibliotheekboeken.
U kunt met uw school een sponsorloop
organiseren voor ons kinderhulpprojecten.

U kunt natuurlijk ook oliebollen of
taarten of pannenkoeken verkopen
voor ons kinderproject.
U kunt onze rondreizende tentoonstelling ophangen in uw clubgebouw of
kerk en zo bekendheid geven aan onze
stichting.

U kunt met een schoolklas of de zondagsschool één van onze kinderhulpkinderen adopteren.
U kunt met uw tafeltennisvereniging
geld inzamelen voor een pingpongtafel
op ons erf.
U kunt met uw kerk geld inzamelen
voor de keyboardlessen van 1 of 2
‗organist(en)‘ van de gemeente in Sunny Point. (de keyboardlessen zijn
12,50 per maand).

Dit zijn maar wat voorbeelden, misschien heeft u een nog beter idee!

