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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

beste vrienden,
Eén van de kinderen in het gezinshuis kas Eliata zit in de
‘waarom / wat is’ fase. Soms is het een boeiende, grappige
fase. Vaker is het, zeker voor zijn omgeving, een vermoeiende
fase. Het is ook een fase die je in verlegenheid kan brengen;
zeker als je niet op alle ‘waarom’ vragen een ‘daarom’
antwoord wilt geven. Misschien wel geïnspireerd door onze
jonge vriend ben ik mezelf ‘waarom’ en ‘wat is’ vragen gaan
stellen. Uiteindelijk bracht me dat bij de vraag: wat is het doel
van fundashon Gideon.
Natuurlijk is daar vijf jaar geleden over nagedacht toen de
statuten van fundashon Gideon werden opgemaakt. Maar hoe
serieus we dat toen ook hebben aangepakt, het raakt niet de
kern van het doel. In de statuten staat als doel omschreven dat
fundashon Gideon omziet naar kwetsbare kinderen. Omzien
door ze in huis te nemen zoals bij de gezinshuizen kas Eliata
en kas Samuel. Omzien door samen tijd door te brengen zoals
bij Gideon - klup di mucha. Is dat wat de kinderen nodig
hebben?
Is dat wat het kind nodig heeft dat door zijn moeder is afgewezen en niet meer thuis mag wonen.
Is dat wat het kind nodig heeft die toen zij nog geen jaar jong
was het slachtoffer werd van ernstige mishandeling.
Is dat wat de pre-puber nodig heeft wiens vader 5 jaar geleden
is overleden. Hij is boos op zijn vader want als hij iets moeilijk
vindt en hij ’s avonds in bed ligt en hij praat erover met zijn
(overleden) vader geeft deze hem geen antwoord.
Deze drie voorbeelden gaan over kinderen van fundashon
Gideon. Deze drie en ook de andere kinderen zijn beschadigd
en gekwetst. En dat zit zo diep van binnen daar kunnen wij,
met al onze goede bedoelingen, niet bij komen. Dat kan alleen
Jezus! Hij kan de kinderen innerlijk helen. En wat nog mooier
is: Hij wíl de kinderen die innerlijke genezing geven. En daar
komen we bij het eigenlijke doel van fundashon Gideon:
‘gekwetste kinderen aan de voeten van Jezus brengen’

een optreden ? !
De kerk waar we deel van uit maken is Iglesia Bida Nobo
(Nieuw Leven). Het is een kerk die bestaat uit vijf gemeentes:
drie Papiamentstalig, één Spaanstalig, één Nederlands/
Engelstalig en een Chinese kerk in oprichting. Wij maken deel
uit van de Nederlands/Engelse gemeente: New Live Assembly.
Een aantal keren per jaar komen de verschillende gemeentes
bij elkaar. Dat was ook zo de dagen voor Goede Vrijdag. Op
de laatste ontmoetingsdag, Goede Vrijdag, mochten de (17)
kinderen van fundashon Gideon twee liedjes zingen: ‘Esaki ta
e dia (Dit is de dag) en Mi ta konfiá den mi Señor Hesus (Ik
stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God). Misschien blonk
het optreden niet uit in toonvastheid, maar een groter
enthousiasme is die dag niet meer gezien!
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Zoals eerder genoemd bestaat Iglesia Bida Nobo uit 5
gemeentes. De Nederlands/ Engelstalig gemeente in de
‘Movies’ (de bioscoop van Curaçao) is sinds zes jaar lang onze
thuisgemeente.
Wij herkennen dat de tijd is gekomen om verder te trekken en
hebben besloten om van gemeente te veranderen.
De belangrijkste reden is dat we van een Nederlandstalige
naar een Papiamentstalige gemeente willen gaan. De kinderen
in kas Eliata begrijpen en spreken Nederlands; maar met de
kinderen van de kinderclub en hun ouders ligt dat toch wel iets
anders. Als je in die contacten niet met Papiaments uit de
voeten kunt wordt het een moeilijke zaak.

schilderen met Cora
Rond de paasdagen was Cora Messelink op Curaçao. Cora
voelt zich sterk betrokken bij kinderen; en dan met name bij
kinderen die vervelende (traumatische) dingen hebben
meegemaakt. Wat ze op gang wil brengen bij die kinderen is
een besef van Jezus: Hij kent je, Hij houdt van je, Hij staat met
wijd uitgespreide armen op je te wachten.
Cora is erop uit om de kinderen hun emotie te laten uiten en ze
doet dat via schilderen. Hier op Curaçao is ze eerst een paar
dagen te gast geweest op het Christelijk Herstellingsoord
Siloam en daarna kwam ze naar fundashon Gideon.
Haar uitdaging voor de kinderen was: schilder de troon van
God. De outline van een troon werd door Cora getekend over
zes panelen en daana mocht elk van de kinderen een paneel
uitwerken. De tweede dag was het thema: bij God is het feest.
Eerst werden er feestelijke schilderijen gemaakt en het geheel
werd afgesloten met iets feestelijks bij uitstek: bolo (taart).
Het was mooi te zien hoe geconcentreerd de kinderen bezig
waren hun schilderijen en tekeningen te maken. Ook was het
opmerkelijk te zien hoeveel je kunt aflezen in wat en hoe een
kind tekent.

grote veranderingen

gebedspunten

Vorig jaar zijn we een een paar dagen met al de kinderen van
‘kas Eliata’ naar een weekendhuis op Bandabou geweest: dat
was fantastisch! Toen we het dit jaar ook weer nodig vonden
om er met z’n allen op uit te gaan, was het snel duidelijk dat
‘het blauwe huis’ de ideale plek zou zijn.
Er zijn in het eerste halfjaar van 2007 nogal wat veranderingen
geweest in ‘kas Eliata’; we hebben afscheid genomen van drie
van onze kinderen. Het begon in januari met Shaïrond. Al
enige tijd was het duidelijk dat we weinig invloed konden
uitoefenen op het leven van Shaïrond. De situatie was dat hij
in het weekend en in de vakanties bij ons was
en de rest van de tijd bij zijn moeder woonde. Door de grote
verschillen tussen het leven bij zijn moeder en het leven bij ons
ontstond er voor zowel Shaïrond als voor ons een ongemakkelijke situatie. We zijn toen tot het inzicht gekomen dat hij
sterk genoeg was om helemaal thuis, bij zijn moeder, te zijn.
Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat er veel kinderen zijn
waarvoor plaatsing binnen een gezin bijzonder gewenst is en
het een goede zaak is dat er door het vertrek van Shaïrond
een plaats beschikbaar komt.

wilt u samen met ons God danken voor ...
► de zekerheid die we hebben dat elk van de kinderen in
Zijn hand geborgen is.
► al degenen die ons materieel, financieel en in gebed
ondersteunen.
► dat Hij in al onze noden voorziet.
► het schilderproject met Cora.

Twee andere kinderen, die 3½ geleden bij ons zijn komen
wonen ( ze waren toen 2½ en 3½ jr jong), kwamen al langere
tijd voor adoptie in aanmerking. Eind 2006 werd dat allemaal
heel concreet: twee stellen wilden graag hun verdere leven
delen met de jongens.
En zo zijn de beide jongens een nieuw leven binnengestapt, de
eerste in mei en de tweede in juni. We bidden deze drie parels
toe dat ze hun weg vinden in hun nieuwe situatie en dat de
fundamenten die gelegd zijn de leidraad in hun leven zal
blijven.

Emanuella
Begin april werd Curaçao via de media opgeschrikt door het
bericht over een moeder die in verwarde toestand met haar
dochtertje van 3½ jr in de mondi (struikgewas) was gevonden.
Ook wij hoorden die berichten; we voelden echter niet dat we
in deze situatie een rol zouden moeten spelen. Maar enkele
weken later voelde Frieda diep van binnen dat wij voor dat
kindje moesten gaan zorgen. De volgende dag werden we
gebeld door het ziekenhuis met de vraag (jullie raden het al)
....hebben jullie plaats voor het ‘mondikindje’? En zo kwam
Emanuella, na een maandliefdevolle verzorging in het
St.Elisabeth Ziekenhuis (Sehos), naar kas Eliata. Een verwaarloosd, lief kindje met een ernstige huidaandoening. Maar ook
een kindje dat door de illegaliteit van haar moeder een groot
risico liep om terug gestuurd te worden naar het land van
herkomst van de moeder. En dat merkten we toen Emanuella
éénmaal een maand bij ons was. Een beambte van de
Immigratie Dienst kwam 4 juni vertellen dat Emanuella de
volgende dag uitgezet zou worden.
We hebben vanaf dat moment ons uiterste best gedaan om
haar nog enige tijd in huis te kunnen houden. We wilden haar
op kas Eliata graag nog een zes maanden laten aansterken. In
de dagen dat dit zich afspeelde was zij wel aan de beterende
hand maar nog wel erg kwetsbaar. Helaas is dat niet gelukt en
is Emanuella, na een weekje uitstel, 12 juni samen met haar
moeder op het vliegtuig naar Haïti gezet.

wilt u samen met ons God bidden voor ...
► Roshendel, Alexander en Ferdinand dat ze hun weg zullen
vinden. Maar vooral dat ze nooit zullen vergeten dat ze
God’s oogappel zijn.
► Emanuella. We weten niet hoe het nu met haar gaat, maar
we weten wel dat God ook voor haar een hoopvolle
toekomst heeft.
► de verandering van gemeente; dat het positief zal
uitwerken op de kinderen van kas Eliata en de kinderen
van Gideon –klup di mucha en hun familie.

Van 7 juli tot 7 augustus zullen we in Nederland zijn. We
logeren op verschillende plaatsen. De fam. Companjen en
fam. Willemsen zullen meestal wel weten waar we uithangen.
Op 11 juli zullen we bij Christengemeente Sefanja
in Harderwijk, Stationsstraat 121, Harderwijk
een presentatie houden over onze aktiviteiten voor
fundashon Gideon – Curaçao.

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

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
0341 - 427815

fam.Willemsen
Swingdreef 8
3845 BW Harderwijk
0341 – 419767

En ieder doe, naar dat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen,
niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blij2 Korintiers 9 : 7
moedige gever lief.

