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Inleiding
Het jaar 2013 stond in het
teken van voortzetting en
uitbreiding van de meeste
projecten en activiteiten.
Vingen wij in 2012 slechts
enkele kinderen op, in
2013 werd dit kindertal
groter mede door alle
werkzaamheden die we
doen.
Dankzij een aantal vrijwilligers konden wij veel
doen en zo hebben bij
voorbeeld ongeveer 40
mensen een EHBOcertificaat gekregen.

Het werk van Kinderhulp
Suriname “Lobi Pikien”
vond voortgang en Jolan
en Humphrey hebben
zelfs een bezoek gebracht
bij onze pupillen in Frans
Guyana.

kniplessen gestart in
Nieuw Aurora.
De kniplessen in Nieuw
Nickerie hebben een herstart gemaakt en lopen nu
goed.

Er waren weer knipcursussen en er zijn tenminste
10 cursisten geslaagd en
zij hebben vol trots hun
certificaat ontvangen.
Een diëtiste gaf lessen
over verantwoorde voeding bij diverse groepen.
Dankzij goede giften konden wij stapelbedden
voor de kinderen aanschaffen en ook een nieuwe wasmachine.
We hebben de kniplessen
uitgebreid naar het binnenland en er zijn nu ook

We hebben de Clarkeschool ondersteund, zodat
daar fatsoenlijke toiletten
kwamen en meerdere
andere voorzieningen.
En zo zou ik nog door kunnen gaan, dus lees dit
jaarverslag en dan zult u
zien wat we allemaal gedaan hebben in dit jaar.

Kinderactiviteiten in Sunny Point
De kindermiddagen in
Sunny Point waren heel
bepalend voor onze activiteiten. Bij de kindermiddagen kwamen verschillende noodvragen van
kinderen aan de orde en
daardoor zijn enkele kinderen van Sunny Point
later onder onze hoede
gekomen. Bij de kinder-

middagen kwamen veel
kinderen.
En toen de blokfluitlessen
niet meer doorgingen,
kwam daar een kinderkoor voor in de plaats en
zoals in 2012 de blokfluiters optraden in de kerkdienst, zo zong het kinderkoor in diensten van 2013.
In december werd er door

de kinderen weer een
kerstspel opgevoerd. Zo
kwamen de kinderen
goed tot hun recht.
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EHBO –LESSEN
In maart 2003 kwamen er twee vrijwilligers naar Suriname, namelijk
een diëtiste en een ziekenverzorgster. Zij hebben twee weken geholpen bij het Olga Clarckkinderhuis in
Nieuw Nickerie. Daarna gingen zij in
Wanica en Pont Buiten aan het werk.
Maaike, de ziekenverzorgster, gaf
EHBO-lessen zowel in Pont Buiten,
o.a. aan crècheleidsters en aan de
leiding van het Leger des Heils, als
aan de leerkrachten van de Clarkeschool. De lessen waren verspreid
over verschillende dagen en de

mensen hebben in korte tijd veel
geleerd.

Er zijn ongeveer 40 certificaten uitgereikt aan geslaagden.

Na de lessen moest iedereen examen afleggen. Rosella nam de schrif-

VOEDINGSLEER

De lessen waren een groot succes en
toen in de herfst het andere medische team kwam, hebben nog een
aantal leerkrachten van de school
hun certificaat behaald.

Met de inzet van vele talenten

Rosella gaf les in verantwoorde voeding. Juist in Suriname, waar veel
suikerziekte is, zijn zulke lessen heel
belangrijk, want de juiste voeding
kan heel beslissend zijn en een wereld van verschil betekenen.
Rosella heeft als illustratie soms gekookt. Zo kregen de cursisten van de
EHBO-cursus in Pont Buiten een speciale verantwoorde maaltijd door
haar bereid.
Zo vulden deze twee vrijwilligers
elkaar fantastisch aan.

telijke examens af en Maaike de
mondelinge en praktische. Want bij
het examen moesten er verschillende verbanden worden aangelegd en
er moest goed gehandeld worden in
bepaalde situaties.

kunnen wij veel bereiken,
met de hulp van vele handen
kunnen wij nog meer!!!!

De mensen leerden wat belangrijk is
bij een maaltijd en wat verantwoord
is b.v. bij suikerziekte.

Betrokkenheid vanuit Nederland
In februari 2013 heeft de balletschool
de Singel balletworkshops gehouden
voor kinderen ten bate van onze
stichting en onze werkzaamheden.
Ook werd er een prachtige quilt verloot, die gemaakt was door een getalenteerde vrouw uit Alkmaar. Het
geld van die verloting was bestemd
voor ons werk in Suriname.

Voedingsleer was ook voor het andere medisch team een thema.
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Kniplessen in Wanica
In Wanica is er opnieuw een knipcursus georganiseerd. Deze keer was
de docente een van de cursisten van
de eerste knipcursus, die op een
heel eigen wijze de lessen verzorgde. Wel leerde zij aan de cursisten

een aantal technieken en kledingstukken, die zij zelf ook geleerd had,
maar ook gaf zij les in een speciale
vorm van applicaties, ze ontwierp
nieuwe modellen en zij speelde in op
de verlangens van de cursisten.
Zo was er een cursiste, die een pakje
wilde maken naar eigen ontwerp
volgens een Javaanse stijl en zo was
er een mannelijke cursist, die juist
wilde leren om broeken te naaien.
Waar anderen rokken naaiden,
maakte hij diverse modellen broeken. Na afloop van deze cursus zijn
10 geslaagd voor het examen.

Kniplessen in Nieuw Aurora
In Nieuw Aurora zijn we aan het eind
van het jaar gestart met kniplessen.
Eerst zijn er tafels getimmerd opdat
de cursisten daarop konden werken.

Ondanks dit zijn de cursisten enthousiast begonnen en in 2014 hopen
ze verder te gaan met de lessen.

Met naald en draad en fantasie

Daarna zijn er kniplessen begonnen
onder leiding van een andere excursist van de eerste kniples in Wanica.
Bij deze cursus hadden zich 12 cursisten aangemeld. Er wordt gewerkt
op oude naaimachines, maar sommige werken niet of zijn moeilijk bruikbaar, omdat het niet duidelijk is hoe
de draad gespannen moet worden.

ontstaan de mooiste dingen.

Ontwikkel je talent
en kleur het leven!

Kniplessen in Nieuw Nickerie
In Nieuw Nickerie zijn de kniplessen
in februari gestart en met tussenpozen gehouden met verschillende
cursusleidsters.
De lessen gaan daar gestaag door en
worden hele gedegen gegeven. De
laatste periode was de lerares een
echte coupeuse. De cursisten doen
erg hun best.
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Kinderhulp Suriname ‘Lobi Pikien’
De Vereniging Kinderhulp Suriname
„Lobi Pikien‟ is aan het eind van het
jaar 2013 opgeheven, of eigenlijk
overgenomen door onze stichting.

Dat is niet zo verwonderlijk, aangezien de bestuursleden van onze
stichting zich al bezig hielden met de
zorg van deze kinderen.
Gelukkig was er nog heel wat geld in
kas, dat ons in staat stelde om de
kinderen te voorzien in hun noden .
Het aantal kinderen dat onder Kinderhulp Suriname „Lobi Pikien‟ viel,
is uitgebreid met de kinderen, die
rechtstreeks door de stichting worden opgevangen.

krijgen, kunnen zij naar school
en anders zou het voor de kinderen niet mogelijk zijn alle
kosten te betalen, die aan de
school verbonden zijn.

Lobi Pikien!
Houd van kinderen!

Dankzij de steun, die de kinderen

Op reis naar Frans Guyana
De steun aan onze kinderhulpkinderen reikt over de grens heen, want
er worden ook enkele kinderen gesteund in Frans Guyana.

In dat kader zijn Jolan en Humphrey
naar het buurland gereisd, ze staken
de rivier over met de boot en daarginds hebben zij deze kinderen en
hun ouders bezocht. Zij mochten er
zelfs logeren.
De moeder was voor hen geen onbekende, want toen Jolan juffrouw was
bij de Emanuelschool in Stone Dansi,
hielp Yvonne haar met de kleuters.
Bovendien heeft Yvonne ook een
tijdje met haar kind bij hen gewoond.

Zwemvesten
Zonder zwemvesten is het niet veilig
reizen op een boot. Op de boot,
waarmee gereisd werd naar Frans
Guyana waren een heel aantal zwemvesten, maar het spreekt vanzelf, dat
ook juist voor schoolkinderen, die
over de rivier met de boot naar
school gaan zwemvesten heel hard

nodig zijn, daarom zijn we ook heel
blij met een gift van de Lions Club in
Schiedam, die ons met een cheque in
de gelegenheid stelt om diverse
bootsmannen aan de Surinamerivier,
die schoolkinderen naar school
brengen, van kinderzwemvesten te
voorzien.

Ondertussen heeft Yvonne een rijke
kinderschaar en zelfs al kleinkinderen. Enkele kinderen van haar
worden door ons gesteund.
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Ons Open Huis
Bij ons huis was het in 2013 een komen en gaan van mensen. Was het
huis begin januari nogal gevuld, omdat er behalve een paar kinderen
ook een ongehuwde moeder met
kind en volwassen zieke logeerden,
in die maand gingen zij weer weg.
Maar in de loop van de daaropvolgende maanden kwam er dan weer
eens een kind bij, of er kwam iemand een paar maanden logeren.

De leeftijd van de verschillende kinderen was wisselend. Over het algemeen vingen zij elkaar goed op.
Sommige kinderen hadden levensgrote problemen, omdat zij veel hadden meegemaakt, maar anderen met
een vergelijkbaar verleden vingen
hun dan weer goed op.
Met de kinderen van het huis gingen
we soms op reis. Zo zijn we in januari
met hen naar Nieuw Nickerie gegaan
voor een weekeind, wat voor hen
een leuke belevenis was.

Het is een open huis, dus wie het
nodig had, kwam en bleef langere of
kortere tijd.

Verjaardagen werden speciaal gevierd. Enkele buurkinderen, die bijna elke dag langskwamen om te spelen of huiswerk te maken, vierden
ook hun verjaardag bij ons. Zo maakten wij samen het leven bijzonder.

Praktische en therapeutische creativiteit
In het huis ligt het accent erg op
creatieve activiteiten. Met de kinderen wordt veel getekend, dit kan
helpen bij traumaverwerking.
Soms zijn de kinderen zelf ook heel
creatief. Dan zijn b.v. de meisjes
druk aan het naaien en van oude
enigszins kapotte kleren maken zij
hele nieuwe dingen, zoals een tas of
een nieuwe rok.
Verder hebben we in 2013 ook samen met de kinderen het huis geschilderd.

Ondersteuning
Zonder hulp en ondersteuning hadden we het
in 2013 echt niet gered,
maar we kregen goede
gaven van fondsen en
individuen.
Daardoor konden wij
o.a. bedden, kasten,
tafels, stoelen en een

veilig gasfornuis kopen. Ook
hadden wij een goede hulp in
de huishouding, die het huis
schoon hield.
Zonder alle hulp financieel en
praktisch zou het heel moeilijk zijn geweest!
Lieve mensen bedankt!

Bijna alle muren en ook plafonds zijn
gewit. De kinderen werden er steeds
handiger in.
Sommige meisjes vinden het ook
heel leuk om te koken. Zo levert ieder een eigen bijdrage met eigen
talenten.

Een kind, dat zijn of haar eigen talent
ontdekt, voelt zich de koning te rijk!
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Kerkdiensten
In 2013 zijn we gestart met kerkdiensten op de waranda van ons huis.
In het vorige jaar hielden we bij een
verjaardag reeds een verjaardagzegen om de feestvreugde te verdiepen en te verhogen.
In dit jaar zijn we gestart met elke
zondagmiddag kerkdiensten te houden voor de kinderen en de bewoners van ons huis en eventuele gastkinderen of mensen uit de buurt.

Er kwamen niet veel gasten, maar
altijd wel een paar en voor de kinderen is een dienst op hen toegespitst veel beter te begrijpen.
Bovendien mogen zij zelf hun eigen
bijdrage leveren aan de dienst in de
vorm van een lied, een dans of een
toneelstukje.
Door de diensten kwam er ook meer
eenheid tussen de kinderen. En de
kinderen leerden zorg te dragen
voor elkaar.

Een Keyboard en meer
De kinderen treden soms op met hun
kinderkoor, maar de kerk heeft geen
orgel of organist. Daarom leek het
ons een goed idee om de kerk een
goed keyboard cadeau te doen.
De gemeente was blij verrast, ook
omdat we haar bovendien 60 liedboeken hebben aangeboden.
Met de Evangelische Broedergemeente in Sunny Point zijn we nauw
verbonden, ook door onze kinderactiviteiten.

Kerstengelen

Er hebben zich reeds mensen gemeld, die keyboard les willen hebben, dat is een vervolgproject.

De kerstperiode stond helemaal in
het teken van de engelen. In de
kerstnacht liepen er zingende engelen door onze tuin als start van de
kerstnachtdienst. Op eerste kerstdag
hadden we een speciale kerstdienst
met een kinderopdracht van een
jonge baby Faith. En op tweede
kerstdag werd er in Sunny Point een
kerstspel opgevoerd met een engelenkoor. Natuurlijk waren er ook herders en Maria en Jozef en het kind,
dat spreekt vanzelf.

Muziek geeft kleur en
klank aan het leven!
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Een preekcursus in Nieuw Nickerie
In 2013 hebben wij een preekcursus
georganiseerd in Nieuw Nickerie.

De cursus werd gehouden op diverse weekeinden en wel op vrijdagavond en op zaterdagavond, zodat
de cursisten in een weekeind heel

intensief wel 9 uur les hadden.
Bij elk cursusweekeind werd een
bescheiden viering gehouden, waaraan de cursisten meewerkten.

weekeinden gepland waren, zijn er
3 weekeinden geweest. En bij deze
weekeinden hebben de cursisten
zeker veel geleerd.

Deze cursussen werden geleid door
Jolan Gaaikema. Van de cursisten
werd veel zelfwerkzaamheid gevraagd. In de cursussen kwam naast
preken ook exegese NT en exegese
OT aan de orde en de verschillende
godsdiensten van Suriname. En natuurlijk moesten de studenten oefenen in het spreken in het openbaar.
Hoewel er oorspronkelijk meer

De Clarkeschool
In 2013 heeft Jolan Gaaikema weer
godsdienstlessen gegeven op de
Clarkeschool. Zij gaf les aan verschillende klassen, zodat veel klassen een extra Bijbelles hadden. Het
ging vaak om uitgebreide lessen van
ongeveer 90 minuten, waarin veel
interactie tussen haar en de leerlingen plaats vond.
Met de kinderen was zij bezig over
de bijbel, maar er werd ook veel
gezongen en gebeden, tenslotte is
het een christelijke school.

dekte, dat in een klas soms 3 kinderen met 1 pen deden of met 1 potlood. Vanzelf, dat het allemaal niet zo
vlot ging.
Door het geregelde contact met de
schoolleiding ontdekte zij ook problemen en noden van de school en
daar heeft de stichting dan weer op
kunnen reageren. Zo hebben wij de
school kunnen voorzien van een aantal nieuwe schoolborden.
Ook hebben wij ondersteuning kunnen geven, toen er lekkages waren
bij het dak. We hebben een aantal
nieuwe zinkplaten kunnen geven
voor het dak.
Met de oude zinkplaten zijn in een
open (Marktplaats)- ruimte, waar 5
klassen les hadden zonder muren
ertussen, muren geïmproviseerd.

Al bezig zijnde ontdekte zij iets van
de problemen van de kinderen.
Klaagde een bepaalde leerkracht dat
de kinderen traag werkten, zij ont-

Ook moesten er een aantal kapotte
stoelen gelast worden. Bij kleinere
problemen op de school hebben wij
kunnen ondersteunen.

Daarnaast heeft de schoolleiding ook
speciaal een kind bij ons geplaatst.
Voor een enkel kind, dat bij ons
kwam wonen, maakte de schoolleiding plaats in de klas. Zo ondersteunden wij elkaar in goede verstandhouding.
Wij gaven elkaar over en weer advies. Een goede samenwerking.

Leren
maakt
vrij!

Stichting Veelkleurige Kansen Suriname
Postadres: Postbus 12232 Paramaribo Suriname
Bezoekadres: Kailanweg 14 Wanica
Suriname
Telefoon:
0031637243046
005978949563
Email:

Tot slot
Al met al was het best een bijzonder jaar. We hebben veel kunnen
doen en veel kunnen bereiken. We zijn alle goede gevers en alle
vrijwilligers in Suriname en Nederland heel dankbaar voor wat zij
voor ons hebben gedaan en we hopen, dat u ons ook in de toekomst niet vergeet!
We voelen ons geleid en weten ons gedragen!
Zonder de hulp van de Allerhoogste zou alles anders zijn ge-

Creëer een kans met jouw talent!

weest! Wij gaan door vol goede moed en in vertrouwen!
En in de toekomst hopen wij ook weer op uw hulp!

http://www.veelkleurigekansen.nl
Facebook.com/KansVeelkleurig
twitter: @VeelkleurigeKans

Wonderen

BANKREKENINGEN IN NEDERLAND:
NL47INGB 0000010717 van de Surinaamse Postspaarbank Paramaribo:
ten name van Stichting Veelkleurige Kansen Suriname rekeningnummer 312081441.
Voor kleine bedragen:
NL03 ABNA 0570 271266 ten name van J.F.P.BanaiGaaikema t.b.v. Hulpwerk Suriname Guyana

Het is een wonder, als een kind, dat op straat dwaalt op zoek naar zijn overleden ouders,
nieuwe mensen vindt, die het zelf mama en papa noemt.
Het is een wonder, als een kind, dat nooit lacht, omdat het zo mishandeld is, begint te lachen.
Het is een wonder, als een kind dat zelfmoord wilde plegen, weer gelooft in het leven.
Het is een wonder, als een kind, dat niet goed kan lezen, uit mateloos verlangen naar liefde zelf woorden kan schrijven.
Het is een wonder, als een kind, dat alleen probeerde te overleven, een doel vindt.
Het is een wonder, als een laag ontwikkelde vrouw zo goed leert naaien, dat zij naailerares wordt.
Het is een wonder, als een kind al tekenend de weg gaat van verdriet naar vreugde.
Het is een wonder, als een kind, dat niet goed kan leren, een bril krijgt,
ontdekt wat op het bord staat en zo de dingen beter kan doen.
Het is een wonder, als een kind, dat iedereen in de wereld als vijand zag, andere kinderen helpt in moeilijkheden.
Het is een wonder, als een kind, dat heel verlegen is, het aandurft solo te zingen.
Het is een wonder, als een moeder, die niet kan lezen, een baan vindt, zodat zij zelf voor haar kinderen kan zorgen.
Het is een wonder, als een kind, dat altijd wegvluchtte, niet meer bang is.
Het is een wonder, als een kind zomaar zelf de woorden vindt om voor een ander te bidden.
Het is een wonder, als een kind, dat zichzelf waardeloos vond, ontdekt wat het kan
Het is een wonder, als kinderen hun verdriet en onmacht omzetten in een dans.
Bij ons werk zien wij vele wonderen.

