mission statement
¾

kinderen in nood

de kans te bieden kind te zijn door
Bijbels geïnspireerde oplossingen aan te dragen
¾

gezinnen ondersteunen op weg naar zelfstandigheid
visie

kinderen hebben recht op een opvoeding binnen een gezin;
Antilliaanse kinderen hebben recht op een opvoeding
binnen een Antilliaans gezin

beste vrienden,

december 2008
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Op de drempel van 2009 komen we nog even bij jullie
langs. Dit zou een moment kunnen worden van wijze
overdenkingen en beschouwingen. Laten we ons daar
maar niet aan wagen, we zouden snel door de mand
vallen. Laten we ons maar houden bij waar het echt op
aan komt: de liefde en trouw van de Heer, want die
houden niet op. Denk maar aan al die keren dat Hij
ons mogelijkheden aanreikt! Niet zo nu en dan, maar
iedere dag opnieuw.

De eerste stappen om daar te komen is het duidelijk
krijgen en onderbouwen waarom kinderen in de ogen
van God zo belangrijk zijn...

Op onze banier die wapperde boven 2008 stond: Laat
de blijdschap des Heere uw vreugde zijn!
Niet alles in
2008 liep van
een leien dakje:
er waren moeilijke momenten
binnen
‘kas Eliata’, bij
‘Gideon – klup di
mucha’, in de
omgang met de
families
van
‘onze’ kinderen
en ook in ons
persoonlijk leven
Die keren waren
‘de blijdschap van de omstandigheden’ zeker en vast
niet onze ‘vreugde’; de omstandigheden waren soms
moeilijk, vervelend en pijnlijk. Maar wat er gebeurde
was dat er dwars door de moeilijke omstandigheden
heen er iets moois ontstond. Soms werd er een zware
last weggenomen. Een andere keer ontdekten we dat
de genade die God elke keer over ons uitgiet, wij ook
over anderen moeten uitgieten. Bijvoorbeeld door
eens niet in ‘ons recht’ te gaan staan. Of naar een kind
leren kijken zoals God hem bedoeld heeft en niet
alleen naar het gedrag wat moeilijk te hanteren is. Dus
ook in 2008 werd duidelijk dat de ‘vreugde des Heere’
de ‘vreugde der omstandigheden’ ver te boven gaat.

En daarnaast of de Bijbel ons iets vertelt over de
verantwoording van de samenleving, dus ook de kerk,
in de opvang van kwetsbare kinderen....

Hij riep een kind, zette het in hun midden en zei: ‘Ik
verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als
kinderen, kom je het koninkrijk der hemelen niet eens
binnen. Wie zich dus klein maakt als dit kind, die is de
grootste in het koninkrijk der hemelen. Matt.18:3,4

En wie één zo’n kind bij zich ontvangt in mijn naam,
ontvangt Mij. Matt.18:5
We zullen deze stappen nemen in overleg met de
leiders van onze kerk ‘Bida Nobo – Rio Canario’ en
met ‘Un Otro Kas’. ‘Un Otro Kas’ is de dienst die
namens de Overheid zorg draagt voor de pleegzorg.

Unsung Heroes
Al langere tijd heeft fundashon Gideon contact met de
‘First Caribbean International Bank’. Ze hebben in de
loop der jaren o.a.: ons huis geschilderd, kerstdiner
georganiseerd, schooluniformen gesponsord, in de
wijk Brievengat een huis opgepimpt. En nu hadden ze
ons genomineerd voor een First Caribbean project dat
jaarlijks wordt georganiseerd voor de gehele Cariben:
‘the unsung hero’. (personen die zich zonder direct
eigenbelang inzetten om de samenleving er wat beter
uit te laten zien.) First Caribbean Unsung Hero (20 10 2007).

visie
Door verschillende situaties heen is de visie die we
voor fundashon Gideon hebben zich verder aan het
uitkristalliseren Het is ons duidelijk geworden dat er
naast de zorg voor kinderen in het gezinshuis ‘kas
Eliata’ en de kinderen van ‘Gideon – klup di mucha’
nog een taak ligt. Een korte omschrijving van die taak
is:
meer gezinnen mobiliseren waar kinderen
met een nood een thuis kunnen vinden.

Tijdens een gezellige bijeenkomst bleek dat we niet
alleen genomineerd waren, maar door een, uiteraard

zééér deskundige, jury verkozen waren tot de
‘Curaçao Unsung Heroes 2009’. En de prijs was, naast
eeuwige roem, een forse cheque ter grootte van bijna
10% van het fundashon Gideon jaarbudget. Goed voor
2 maanden exploitatiekosten en voor alle ‘Gideonieten’
mooie nieuwe kleren voor de feestdagen.

december 2008
Misschien kunnen jullie je nog herinneren dat we in de
grote vakantie hebben meegedaan aan de
Vakantie Bijbel
School van
Iglesia Bida
Nobo –
Montaña. In
december
kregen we
weer een
uitnodiging en
dit keer voor
un tremendo
selebrashon di
Pasku (een
geweldige
Kerstviering).
En we zijn
met z’n allen
gegaan: acht kinderen van Gideon – klup di mucha
(zie foto hierboven) en vijf van kas Eliata. Het was
mooi te zien dat mensen van Iglesia Bida Nobo –
Montaña weer zo hun best hadden gedaan om er iets
moois van te maken. Er waren die dag veel kinderen,
meer dan 100. Het is tof te zien dat een kerk zich er
voor inzet om kinderen die Jezus nog niet kennen over
Hem te vertellen. En door gezellige dingen te doen
samen met de kinderen de liefde van Jezus tast- en
voelbaar te maken.
Een andere feestelijke dag was er aan boord van het
cruiseschip ‘de Zuiderdam’ van de Holland – Amerika
Lijn. Samen met driehonderd andere kinderen waren
we uitgenodigd om eens aan boord van zo’n varend,
all inclusive hotel te komen kijken. De kinderen
hebben hun ogen uitgekeken bij al dat moois.

We weten niet het precieze aantal kinderen dat ’s
morgens in de schoolbanken zit zonder iets gegeten te
hebben, maar wees er zeker van dat het niet om
incidenten gaat. Het is voor een groot aantal kinderen
een structureel gegeven. Ook fundashon Gideon kent
een aantal van deze kinderen. Eén van de
organisaties die al jaren lang bezig is deze nood te
lenigen is de Voedselbank (www.hulp-aan-curacao.org).
Voor fundashon Gideon is het een voorrecht dat we in
het fruit project van de Voedselbank mogen meedoen.
De kinderen van kas Eliata en Gideon – klup di mucha
krijgen nu al maanden lang dagelijks vers fruit via de
Voedselbank.

sponsor-bedrijven
We willen niet nalaten om ook eens de verschillende
bedrijven op Curaçao die fundashon Gideon al jaren
ondersteunen te bedanken:
Hollandse Bakkerij, Natuurfarm Scherpenheuvel,
Goisco Wholesale, DA Drogisterij

MASHA DANKI pa bo yudansa na 2008
gebedspunten
wilt u samen met ons God danken voor ...
► al de mensen die ons ook weer het afgelopen jaar
op verschillende manieren ondersteund hebben.
► onze gezondheid het afgelopen jaar; door de drukte
van alle dag vergeten we te vaak ook goed voor
onszelf te zorgen.
wilt u samen met ons God bidden voor ...
► de ‘zoektocht’ naar pleeggezinnen en gezinshuisouders; dat we de juiste wegen weten te
bewandelen en de juiste woorden weten te vinden.
► geduld en wijsheid in de omgang met elk van de
kinderen.
Op de website van fundashon Gideon staan nu ook de
nieuwsbrieven vanaf sept.2006 (www.fundashongideon.org)
We wensen jullie voor 2009 God’s zegen en nabijheid toe!
een jaar waarin jullie
dromen en verlangens werkelijkheid zullen worden

gegevens
fam. Habermehl – Sanduhan
Kaya Seru Dingu 2
po box 3405
Curaçao, Nederlandse Antillen
T:
F:
e mail:
website:

(005999) 738 3003
(005999) 738 9009
f_gideon@onenet.an
www.fundashongideon.org

giften uit Curaçao kunnen worden overgemaakt op:
• Maduro & Curiels Bank, rnr. 16 803 704
t.n.v. fundashon Gideon

voedselbank
De lezers van deze nieuwsbrief weten vast wel dat er
naast de welstand en het voorspoedige leven op
Curaçao er ook veel armoede is.

giften uit Nederland kunnen worden overgemaakt op
• ABN Amro, rnr 43 60 90 902
t.n.v. St. Vrienden van Fundashon Gideon te Harderwijk
thuisfront-commissie:
fam. Companjen
Multatulistraat 3
3842 AK Harderwijk

St. Vrienden van Fundashon Gideon:
fam.Willemsen
Swingdreef 8
3845 BW Harderwijk

