¾

mission statement
¾
kinderen in nood
de kans te bieden kind te zijn door
Bijbels geïnspireerde oplossingen aan te dragen
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,
Op de drempel van het nieuwe jaar nemen we tijd om terug te
kijken naar het jaar 2006. Maar ook zullen we jullie vertellen
met welke intentie, met welke verwachting we het nieuwe jaar
ingaan!
2006. Een jaar waarin we gemerkt hebben dat de zegenende
en beschermende Hand van God over fundashon Gideon en
onze levens was uitgestrekt. En eigenlijk heeft ons dat niet
verrast; in Filippenzen 1:6 lezen we de belofte ‘... Hij die een
goed werk in u is begonnen zal dit ten einde toe doorzetten.’
We zien Zijn zegenende Hand in de goede ontwikkeling die elk
van de kinderen heeft doorgemaakt.
We zien Zijn zegenende Hand in al de knipoogjes die Hij geeft
door kleine en grote dingen heen.
We zien Zijn zegenende Hand in nieuwe contacten. Jullie
zullen daar in het verloop van deze brief meer over te weten
komen!
We zien Zijn zegenende Hand in materiële zin. We hebben
weer het hele jaar aan onze financiële verplichtingen kunnen
voldoen (soms met hulp van onze spaarrekening). We zijn elke
maand weer onder de indruk dat zovele mensen ons financieel
ondersteunen. We hebben in de loop der jaren op Curaçao
ontdekt dat hoe afhankelijker we zijn van God hoe reëler zijn
aan-wezigheid is.
Berdat, Dios ta un bon Dios. E sorù pa Su yunan.
Het is waar, God is een goede God. Hij zorgt voor Zijn kinderen.

de kinderen
kas Eliata. Dat Zijn zegenende Hand over de kinderen is
hebben we het afgelopen jaar duidelijk kunnen zien. Maar het
moge duidelijk zijn dat er met elk van de pleegkinderen die op
kas Eliata woont iets aan de hand is. Dat is duidelijk, als er
niets aan de hand was geweest zouden ze gewoon lekker
thuis wonen. ]
De school is per uitstek een plaats waar duidelijk wordt waar
een kind staat in zijn ontwikkeling ten opzichte van
leeftijdsgenoten. Bij twee van onze kinderen is het duidelijk dat
ze achter blijven bij hun klasgenootjes. Er zijn contacten met
Sentro Guia Education (school advies dienst) die de twee
kinderen zal gaan testen. We verwachten dat er door de
bemoeienis van SGE duidelijkheid zal komen en de twee kids
met de juiste begeleiding en het juiste schooltype beter tot hun
recht zullen komen. Daarnaast wordt door SGE home training
gegeven aan onze jongste telg van 3jr. Deze home training is
bedoeld om haar motoriek te stimuleren.

nieuwsbrief 23
Eigenlijk is de situatie op kas Eliata heel stabiel: geen
mutaties, alleen veranderingen / ontwikkelingen in de levens
van elk van de kinderen. En daarmee beantwoord het
gezinshuis kas Eliata ook aan zijn doel: een veilige,
stimulerende woonplek waar kinderen worden opgevoed
volgens christelijke normen en waarden.
Gideon – klup di mucha. In deze setting zien we meer
beweging en verandering. Het afgelopen jaar zijn we
begonnen met twee extra aktiviteiten: computerclub en
scouting. Het is fijn om de vijf oudste kinderen deze nieuwe
aktiviteiten te kunnen aanbieden. Het kon gerealiseerd worden
door een subsidie van AMFO. Deze organisatie verdeeld
gelden die door Nederland ter beschikking zijn gesteld.
De omgang met de kinderen van de kinderclub gaat steeds
beter en dieper. Er is een vertrouwensband ontstaan die maakt
dat de kinderen ontvankelijker zijn voor hetgeen we ze
aanreiken. Er is echter wel een punt van aandacht. We kennen
de kinderen inmiddels zo’n drie jaar. De jongen die 8jr. was
toen de club van start ging is dus inmiddels al 11jr. De oudste
kinderen hebben zo zoetjes aan een andere vorm van
aandacht / begeleiding / vorming nodig.
Via de kinderen zijn we het afgelopen jaar ook nadrukkelijker in
aanraking gekomen met de gezinnen. Frieda heeft met twee
van de moeders frequent contact. En ook daar merken we dat
er een vertrouwensband ontstaat. Frieda doet haar best om
zich in de positie van de moeders te verplaatsen en dat heeft
tot gevolg dat de moeders opener naar haar worden. Op basis
van wederzijds respect kom je een heel eind! De moeders
weten over het algemeen best wat er aan schort, wat er mis
gaat en zitten niet te wachten op iemand die ze bijdehand komt
vertellen hoe ze het dan wél moeten doen.

Na deze opsomming zal het jullie duidelijk zijn dat we erg blij
zijn de komst van de familie Koole te kunnen aankondigen. De
familie Koole (Martijn, Susan en hun beide kinderen Onno ’98
en Lieve ’99) is 2 december jl. op Curaçao gearriveerd. De
eerste weken zijn ze druk bezig geweest met zich te settelen
en alles op orde te krijgen.

gebedspunten

de ‘Brievengat-moeders’ met hun kinderen
Illustratie. Een alleenstaande moeder met vier kinderen had op
een gegeven moment geen water, geen elektriciteit en geen
koelkast. Met het water en de elektriciteit kwam het weer goed,
maar er was nog steeds geen koelkast. Frieda adviseerde de
moeder te gaan sparen voor een koelkast. De moeder was het
daar helemaal mee eens, maar het lukte haar maar niet geld
opzij te leggen. Op zekere dag zegt moeder tegen Frieda dat
ze voor haar kinderen niets te eten heeft. Frieda geeft aan dat
ze wel kan helpen en tussen neus en lippen door dat er wel
vaker groente, brood en beleg is. Maar ja zonder koelkast ......!
Een week later vertelde moeder dat ze begonnen is met het
sparen voor een koelkast. De moraal van dit verhaal: het is niet
nodig om een strak tijdspad te volgen om mensen te overtuigen van hun ongelijk. Ga met elkaar om in liefde en het
moment om iets te zeggen komt vanzelf. If you love them they
will come, if you judge them they will run! Zo is het ook met
evangelisatie. Laat in je dagelijks doen en laten de liefde van
Jezus zien, plaats een enkele opmerking en mensen zullen
daar op reageren. Waar het om gaat is: walk your talk!

handen aan de ploeg
We hebben het afgelopen jaar aan de lijve ondervonden dat
waar fundashon Gideon sterk in is tegelijkertijd ook haar
kwetsbare kant is. We zien dat onder andere in de volgende
situatie. Fundashon Gideon exploiteert het gezinshuis kas
Eliata. De praktische uitvoering van het gezinshuis ligt in
handen van Chris en Frieda Habermehl – Sanduhan. Dat er
één echtpaar is dat de zorg draagt voor de opvoeding van de
kinderen van kas Eliata is een sterk punt. Denk daarbij aan
relatie, hechting, consequente omgang. Maar naast kas Eliata
is er ook Gideon – klup di mucha en contacten met een aantal
moeders in de wijk Brievengat.
Regelmatig wordt het duidelijk dat niet elk van de aktiviteiten
de aandacht krijgt die het nodig heeft. Bij de kinderclub is er de
gewaardeerde hulp van Ruthmila Inesia, Jenara de Lima en
Johan Smit; zelfs met hun inzet krijgen we niet voor elkaar wat
er eigenlijk nodig is. Het is al langere tijd duidelijk dat een
tweede gezinshuis, met daarbij natuurlijk huisouders, ruimte
zal geven. Naast dat er weer een aantal kinderen een hoopvol
perspectief wordt gegeven kunnen ook werkzaamheden
verdeeld worden: voorbereiden van de ‘klup di mucha’
middagen zoals struktuur in de Bijbellessen en uitwerkingen
daarvan, logistiek, administratief, public relation. En natuurlijk
niet te vergeten dat het belangrijk is om als pleegouders de
manier waarop je met de kinderen omgaat te toetsen aan de
inzichten van een ander.

wilt u samen met ons God danken voor ...
► de positieve ontwikkeling bij de kinderen van Gideon –
klup di mucha.
► God’s aanwezigheid en leiding in het afgelopen jaar.
► de komst van de familie Koole.
wilt u samen met ons God bidden voor ...
► de moeders in de wijk Brievengat.
► wijsheid in de omgang met elk van de kinderen en de
moeders.
► de testen die bij twee van de kinderen van kas Eliata
moeten worden afgenomen.

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

(00 599 9) 738 3003
(00 599 9) 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
giften uit Nederland kunnen worden overgemaakt op:
• ABN Amro, rnr 43 60 90 902
t.n.v. Stichting Vrienden van Fundashon Gideon te H’wijk
thuisfront-commissie:
fam. Companjen
Multatulistraat 3
3842 AK Harderwijk

fam. Dirksen
Engels Erf 10
3843 BE Harderwijk

