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

Amigunan di fundashon Gideon (vrienden van .... ),
Hè, hè! De laatste dozen zijn uitgepakt, de (meeste) spullen
staan op hun plek: de verhuizing zit erop! Met dank aan
Hans, Huub, Marcel, Taco en Ilona voor hun tomeloze inzet.
Nu alleen nog maar even (!) de chaos in onze hoofden
wegwerken ..... Kaya Miguel Suriel #1 onze nieuwe adres,
ons nieuwe huis en over enige tijd ons nieuwe thuis.
Laten we, in deze weken voorafgaand aan het wereldkampioenschap voetbal in Zuid Afrika, Johan Cruyff eens
citeren: ‘Ieder nadeel heb z’n voordeel’. Fantastisch, nooit
geweten dat Cruyff zijn inspiratie uit de Bijbel haalt, want in
Romeinen 8 vers 28 lezen we: ‘Alles zal medewerken ten
goede voor hen die Hem waarachtig
liefhebben.’ In het citaat van Cruyff en in de
passage uit de Bijbel herkennen we wat we in
onze zoektocht naar een ander huis
meemaakten: een proces van vertrouwen,
teleurstelling, overgave, twijfel en geloof.
Juni 2009 vertelt onze ‘doño di kas’ (huisbaas)
dat ze per 1 januari 2010 weer naar Curaçao
komen: op dat moment begint onze zoektocht.
En we beginnen vol vertrouwen, we hebben
ruim een half jaar de tijd en wat nog belangrijker
is: God zal voorzien. Eerst gaat het zoeken heel
relaxed, na een paar maanden wat gerichter,
weer een paar maanden later zelfs heel
nadrukkelijker. Het wordt januari 2010, de
inmiddels op Curaçao gearriveerde familie Nahr
geeft ons twee maanden respijt in het zoeken
naar andere woonruimte. De spanning neemt
toe. Eind januari: al veel huizen gezien nog
steeds geen huis voor ons! Eind januari, 5 weken voor de
deadline, horen we dat Jeugd met een Opdracht (JmeO) hun
activiteiten verplaatst naar Aruba.
Ter verduidelijking: JmeO is een zendingsbeweging die gericht is op het trainen van
jongeren om God te kennen en Hem bekend te
maken in de hele wereld. Vertegenwoordigd in
meer dan 150 landen en met meer dan 16.000
vrijwilligers is JmeO betrokken in alle terreinen
van de samenleving (citaat uit www.ywam.nl).
Weer terug naar onze zoektocht. Vanaf het
moment dat we horen dat het ‘JmeO huis’ vrij
komt, gaat alles ineens heel snel.
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Na een paar dagen zitten we met een ‘doño di kas nobo’
(nieuwe huisbaas) rond de tafel, anderhalve week later
horen we dat we de nieuwe huurders zijn.
Twee weken voordat we het huis aan Kaya Seru Dingu
teruggeven aan de familie Nahr is ons nieuwe adres bekend:

Kaya Miguel Suriël 1
Dit hele proces, het zoeken naar andere woonruimte, is een
leerzaam en louterend proces geworden. Het begon met
vertrouwen, dat vertrouwen werd op de proef gesteld. En op
het moment dat er menselijkerwijs geen oplossing was liet
God zien dat Hij vanaf het begin ‘in control’ was.

afscheid
Al snel nadat we in ons nieuwe huis zijn gaan
wonen gebeurt er iets ingrijpends: één van de
pleegkinderen verhuist naar een intramurale
woonvoorziening!
Laten we er iets meer over vertellen.....
De kinderen die bij ons wonen zijn in de regel
via instanties, zoals Voogdijraad, gekomen. Dus
op het moment dat ze bij ons komen is er al veel
in hun jonge leven gebeurd: verwaarlozing,
mishandeling, noem maar op. Met name
verwaarlozing komt vaak voor. Soms als gevolg
van de levensomstandigheden (bijv. armoede)
van de ouders, soms omdat de moeder door
eigen beperkingen (zoals licht verstandelijk
handicap) haar kind niet de zorg kan geven die
het nodig heeft. Als kinderen zo’n moeilijke start
hebben komt hun hele ontwikkeling onder druk te
staan. Als primaire basisbehoeftes zoals
veiligheid en geborgenheid niet worden vervuld,
stagneert het ontwikkelings-proces met alle
ingrijpende en vervelende gevolgen van dien.
Een ontwikkelingsachterstand opgelopen in het
eerste levensjaar is erg moeilijk in te halen.
Jullie zijn de draad nog niet kwijt? Oké, dan gaan
we verder.
Soms worden kinderen vanuit onveilige of
onwenselijke gezinssituaties uit huis geplaatst.
Kinderen kunnen dan via de Voogdijraad bij
‘Mi Otro Kas’ terecht komen.

‘Mi Otro Kas’ is de organisatie die namens de Overheid de
verantwoording draagt over de pleegzorg op Curaçao.
Het zoeken naar een pleeggezin is een belangrijke stap in
het hele proces. Het moge duidelijk zijn dat een goede
match, een goede koppeling tussen pleegkind en pleeggezin
van groot belang is. Het is echter niet altijd even gemakkelijk
om een goede match te realiseren. Het kan gebeuren dat
het nog niet duidelijk is wat een kind nu eigenlijk nodig heeft,
dat er nog geen duidelijkheid bestaat over de zorgvraag van
het kind. Ook kan het zo zijn dat er geen pleeggezin
beschikbaar is dat de juiste kwalificaties heeft om aan de
zorgvraag te voldoen. Tot zover deze kennismaking met de
pleegzorg ‘na nos dushi isla Korsou’.
Nu weer terug naar de jongeman van 8 jaar die van het
gezinshuis ‘kas Eliata’ verhuisde naar de intramurale
woonvoorziening ‘Kinderoorden Brakke Put’. Achteraf
kunnen we constateren dat twee jaar geleden de plaatsing
in ‘kas Eliata’ geen goede match was. De zorgvraag van de
jongen was onvoldoende duidelijk en toen deze duidelijker
werd, bleek een gezinssituatie met meerdere (pleeg)
kinderen niet de juiste woonsituatie. Het is uitermate
vervelend en erg onbevredigend om op deze manier
afscheid van een kind te moeten nemen. Ook brengt deze
situatie aan het licht dat er nog blinde vlekken zitten in de
zorgketen op Curaçao. Hoewel onze jonge vriend niet meer
bij ons woont, gaan we nog wel verder kijken wat we voor
hem kunnen betekenen.

armoede
Om te zeggen dat armoede het nieuwe mode-woord is gaat
wat te ver, maar het wordt in de kringen van beleidsmakers
en zorgverleners wel opvallend veel gebruikt. Op zich wel te
verklaren! Voor de mensen op Curaçao die leven aan ‘de
onderkant’ van de samenleving zijn het moeilijke tijden. En
gelukkig herkennen veel mensen die aan ‘de bovenkant’
leven dat en willen daar iets aan doen. Maar dat is bepaald
niet eenvoudig. Bijvoorbeeld: Er wordt beleid ontwikkeld om
mensen toe te rusten om zich te ontworstelen aan het juk
van armoede. De mensen waar het om gaat willen graag
een verbetering zien in hun leefomstandigheden maar
herkennen niet dat daar een mentaliteitsverandering voor
nodig is.
Bij de kinderen die betrokken zijn bij fundashon Gideon zien
we ook dat armoede als een zware last drukt op hun
bestaan. En wat misschien wel het meest indringende en
trieste is, hun ouders / familie herkennen niet dat ze in een
neergaande spiraal terecht zijn gekomen. Het begint al bij de
zwangerschap. Hoe kan een ongeboren kindje zich
ontwikkelen als de moeder in chaotische omstandigheden
leeft, drugs gebruikt of zelf nog een kind is? En als het kindje
éénmaal geboren is en het krijgt geen goede voeding, geen
aandacht of wordt niet gestimuleerd? In de sportwereld krijg
je bij een valse start nog de kans om het een keer over te
doen. En het slechte nieuws is: een kind krijgt geen nieuwe
kans!
In de komende tijd willen we meer inzicht krijgen in oorzaken
en gevolgen van armoede in de levens van kinderen. Pas
als we zicht hebben op wat armoede doet met kinderen
kunnen we onze energie en activiteiten richten op
verbetering van hun situatie. Als iemand daar informatie of
inzichten over heeft: we houden ons van harte aanbevolen!

school
We willen jullie een voorstel doen. Sinds jaar en dag (1935)
hebben de maanden van het jaar een ‘tweede’ naam. De
oorsprong van deze maandnamen is toch wat dubieus en
daar moeten we maar verandering in aanbrengen. We
beginnen met de maand mei, ook bekend als de bloeimaand
Vanaf vandaag is de mei-maand de ‘spreekbeurten-maand’.
In een gezinshuis, wat niet meer of minder is dan een groot
gezin, worden sommige gebeurtenissen uitvergroot. Is er in
een regulier gezin sprake van één of twee kinderen die een
spreekbeurt hebben, op ‘kas Eliata’ zijn er dat er ineens vier!

3 kinderen van ‘kas Eliata’, voor hun school ‘Skol Immanuel’,
klaar voor hun spreekbeurt
En dan hebben we het nog niet eens over de opdrachten
van Lisa en Hannah, de middelbare scholieren.
De kinderen van Gideon – klup di mucha krijgen bij ons
huiswerkbegeleiding en komen dus ook met hun
spreekbeurtopdrachten. En die spreekbeurten komen niet
geleidelijk over het hele schooljaar, echt niet!
Die komen allemaal in mei, in de spreekbeurtenmaand!
Frieda heeft al een hele verzameling spreekbeurten
opgebouwd. Een kleine greep ...... brood, schildpadden,
karnemelk, dolfijnen, indianen, zeeleeuwen, en dat alles in
het Nederlands en / of Papiamentu.
Verder valt er over scholen en fundashon Gideon nog te
melden dat er grote veranderingen aanstaande zijn.
Kinderen die naar andere scholen zullen gaan of zelfs
helemaal van school af gaan! Jullie zullen erover lezen in de
volgende nieuwsbrief, die voor de aanvang van het nieuwe
schooljaar bij jullie op de deurmat zal liggen.

gebedspunten
Willen jullie, samen met ons, God danken voor:
► de mogelijkheden die Hij geeft om, samen met jullie, zorg
te dragen voor kinderen
► de nieuwe huisvesting: een geschenk van God
Willen jullie, samen met ons, God vragen om:
► Zijn wijsheid in het op orde komen in ons nieuwe huis
► Zijn zegen over de invulling van de huiswerkbegeleiding
► contacten met ‘nieuwe’ kinderen voor Gideon – klup di
mucha. Door verschillende oorzaken zijn er een aantal
plaatsen beschikbaar.

gegevens
fam. Habermehl – Sanduhan
Kaya Miguel Suriël #1
po box 3405
Curaçao, Nederlandse Antillen
T:
e mail:
website:

(005999) 738 3003
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

