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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
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Dit keer is het wel erg lang geleden dat er een nieuwsbrief is
uitgekomen! We willen jullie weer bijpraten over het wel en
wee binnen fundashon Gideon: we kijken nog even terug
naar het vakantieplan, huisvesting zal de revue passeren en
nieuwe accenten binnen de Curaçaose zorg voor kwetsbare
kinderen. Maar eerst het volgende:

Ook hebben we een bezoek gebracht aan de luchthaven
Hato geweest en hebben gezien hoe dat allemaal werkt bij
het inchecken, de controle van de paspoorten en het aan
boord gaan. We zijn zelfs in een vliegtuig geweest dat op het
punt stond om naar Miami te vertrekken. Helaas moesten wij
het vliegtuig uit toen de passagiers eraan kwamen.

Het geloof is de vaste grond voor wat wij hopen,
het bewijs van wat wij niet zien. (Hebreeën 11:1)
Er zijn van die periodes in je leven dat alles lekker ‘loopt’. Je
hebt een richting uitgezet, je weet waar je aan toe bent, een
beetje bijsturen, iets nieuws oppakken: kortom: rilèks. Maar
er zijn ook periodes dat het allemaal niet zo duidelijk is.
Periodes dat je voor nieuwe en onzekere situaties geplaatst
wordt. Je weet nog wel wanneer deze periode van
onduidelijkheid begonnen is, maar bij lange na niet wanneer
deze zal eindigen! Voor beide periodes geldt dat ‘het geloof
de vaste grond is van wat we hopen en het bewijs van wat
we niet zien’. Het is belangrijk om steeds dichter bij Jezus te
komen, om steeds meer op Hem te gaan lijken. Om te
ontdekken wat Zijn plan is met jouw leven. Als alles lekker
loopt: bereid je voor op hetgeen dat komen gaat. Leef je in
onzekerheid: realiseer je dat in deze omstandigheden God
zich kan openbaren. We zijn onderweg!

Fakansiplan 2009: ‘rèspèt’
Een bekend fenomeen op Curaçao is het ‘Fakansiplan’ (jullie
raden het al: vakantieplan). Voor kinderen is dat natuurlijk
een heel gezellig gebeuren, er wordt hen, tijdens de
schoolvakantie,
een
uitdagende
en
dynamische
activiteitenweek aangeboden. Het is een hele business
geworden! Ook fundashon Gideon begeeft zich al enkele
jaren op de vakantieplannen-markt. Niet om er een business
van te maken, maar om kinderen een perspectief te bieden.
Voor de kinderen van kas Eliata en de kinderen van de
kinderclub, Gideon – klup di mucha organiseren we in de
grote vakantie elke week twee dagen met activiteiten. Het is
zo gegroeid dat we de maandag gaan zwemmen en de
donderdag een activiteit hebben naar aanleiding van een
thema. Het thema van 2009 was ‘rèspèt’ (respect).
We zijn bij D.A.R.E. op bezoek geweest. D.A.R.E.
staat voor Drug Abuse
Resistance Education. Een
programma dat kinderen
vaardigheden aanleert om
betrokkenheid bij drugs,
gangvorming en geweld te
voorkomen. Op Curaçao
wordt het vorm gegeven
door politiemensen die dit
voor een groot deel doen in
hun vrije tijd. Ze hebben de
kinderen van fundashon
Gideon verteld over de
gevaren van de straat en hoe daar mee om te gaan. Een
heel leerzame ochtend.

Daarna nog een mooie demonstratie van de Hato
brandweer. We hebben geleerd dat brandweermannen
alleen maar hun werk goed kunnen doen als de mensen
luisteren naar wat zij zeggen.
Een andere dag hadden gemeenteleden van ‘Iglesia Center
of Hope’ voor ons een spetterende spelletjesdag
georganiseerd in de dierentuin ‘Parke Tropikal’. En dat
vonden wij om een aantal redenen erg tof! Natuurlijk omdat
de kinderen het bijzonder naar hun zin hadden. Ze hadden
hun uiterste best gedaan om het thema ‘rèspèt’ in verhalen

en spelletjes te onderstrepen. Maar ook omdat we het
fantastisch vinden dat meerdere gemeentes op Curaçao het
initiatief van fundashon Gideon onderschrijven en
ondersteunen. Dat belooft nog veel goeds!

Op één van de ‘stranddagen’ kregen we de gelegenheid om
vanuit ons favoriete strand, Hooks Hut, te gaan kajakken.

Stel u eens voor ....... Een groep kinderen met veel babbels,
voor de eerste keer in kajaks, éénlingen die door de
omstandigheden gedwongen werden samen te werken, in
de Caribische Zee zo ver uit de kust dat ze wanneer ze
omslaan niet op de zeebodem kunnen staan maar moeten
watertrappelen!
En dan met de ervaren
instructeur Ryan de Jong
die
doodgemoedereerd
zegt, ‘Laat ze maar tegen
hun grenzen aanlopen! Er
kan niets mis gaan, ze
hebben zwemvesten aan’.
En verschillende van de
kinderen zijn daadwerkelijk
tegen
hun
grenzen
aangelopen. Het was bij
deze activiteit dat we
besloten de mogelijkheden
van een sociale vaardigheidstraining te gaan onderzoeken. .
Het vakantieplan werd afgesloten met een gezellige middag
bij ons gezinshuis ‘kas Eliata’. Onze buren, Ruthsela,
Natascha en Nadiah Palm, hadden deze middag voor hun
rekening genomen. Ze wisten de kinderen enthousiast te
krijgen om een lied in te studeren. We kregen die middag
ook bezoek van Edsel en Cynthia Ortega.
Sra. Cynthia Ortega – Martijn heeft namens de Christen
Unie zitting in de Tweede Kamer. Ze was op werkbezoek op
haar geboorte-eiland Curaçao en wilde ook graag een beeld
krijgen van de zorg voor kwetsbare kinderen. Na een
informatief en geanimeerd gesprek heeft het echtpaar
Ortega ook kunnen meegenieten van de aubade van de
kinderen van fundashon Gideon. En natuurlijk op de foto .....
fam. Ortega – Martijn

▼

▼

We hebben veel panden bekeken en we kunnen nu uit
ervaring spreken: het zoeken naar woonruimte is een
intensieve bezigheid! Op een gegeven moment zagen we
een huis dat aan, bijna, alle voorwaarden voldeed. Het
kwam alleen twee slaapkamers te kort en de huur was te
hoog. Door inspanningen van ‘Vrienden van Fundashon
Gideon’, een stichting in Nederland, werd het huurprobleem
getackeld. En dat met die slaapkamers, nou ja daar viel wel
een mouw aan te passen. Toen we opnieuw met de
verhuurder contact opnamen, bleek het net verhuurd te zijn!
Omdat we sterk ervaren dat God dit pand voor ons op het
oog heeft laten we het nog niet los. We hebben wel onze
zoektocht naar alternatieven weer opgepakt. Wordt vervolgd!

pleegouders gezocht ...
fundashon Gideon is vanaf maart 2002 actief binnen de zorg
voor kwetsbare kinderen en hun families. In die periode tot
nu toe hebben zeven kinderen voor een korte periode (van
enkele maanden) tot een langere periode (van vier jaar) bij
ons gewoond in het gezinshuis ‘kas Eliata’. Op dit moment
wonen er vijf pleegkinderen. Al lange tijd zijn we ervan
overtuigd dat Antilliaanse kinderen eigenlijk in Antilliaanse
gezinnen moeten opgroeien en niet in een Nederlands
gezin. De afgelopen jaren zijn we er steeds op gericht
geweest of er zich een mogelijkheid zou voordoen om een
tweede gezinshuis te starten maar dan met Antilliaanse
huisouders. En dat lukte maar niet!
Van daaruit is er het inzicht gegroeid om niet te zoeken naar
Antilliaanse huisouders voor een gezinshuis, maar naar
Antillianen die een kind in hun gezin willen opnemen. En
eigenlijk is dat een veel natuurlijke oplossing! We hebben dit
idee voorgelegd aan pst. Nelson Foendoe, de pastor van
onze gemeente Iglesia Bida Nobo. Het idee is goed
ontvangen en er is een traject uitgezet dat moet leiden tot
het selecteren van pleeggezinnen. Het is belangrijk te
vermelden dat de nieuwe pleeggezinnen onder de
verantwoording vallen van ‘Mi Otro Kas’ (Mijn Andere Huis)
de dienst die, van Overheidswege, verantwoordelijk is voor
de pleegzorg op Curaçao.

gebedspunten
Willen jullie, samen met ons, God danken voor:
► de mogelijkheden die Hij geeft om, samen met jullie, zorg
te dragen voor kinderen
► de gelegenheid om binnen Iglesia Bida Nobo het pleegouderschap mogen promoten
Willen jullie, samen met ons, God vragen om:
► Zijn leiding bij het zoeken naar andere woonruimte
► in deze spannende tijd, Zijn rust en vrede binnen
kas Eliata en Gideon - klup di mucha

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

huisvesting
Eind juni 2009 vernamen we van onze huisbaas dat hun
missie, het versterken van Iglesia New Song in A’dam, was
afgerond en dat ze voornemens waren om in januari 2010
weer naar Curaçao te komen. Dat betekende voor ons dat
het zoeken naar andere woonruimte nu heel concreet werd.
We waren daar al langere tijd mee bezig en hadden ook al
een redelijk beeld waaraan de nieuwe locatie zou moeten
voldoen. En dat is: een huis geschikt voor een gezin van
negen personen, ruimte om een kinderclub te huisvesten en
aan de rand van de wijk Brievengat.

(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
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

