mission statement

¾

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

nieuwsbrief 22

beste vrienden,
We komen weer even bij jullie op bezoek. Echter niet in
levende lijve om samen een bakje koffie te drinken en even bij
te praten, maar via nieuwsbrief 22. Er is de afgelopen tijd weer
voldoende gebeurd om een A 4’tje te vullen. Maar eerst dit:
Het beste dat ons ooit is overkomen is dat we zicht hebben
gekregen op wie God is en welke gedachten Hij over ons
heeft. Dat de God die we kennen vanuit de verhalen uit de
Bijbel ons heeft laten zien dat Hij een levende God is. Dat Hij
niet alleen God de Almachtige is maar ook God de Vader. Dat
Hij niet alleen de God is die de hemelen en de aarde heeft
geschapen, maar ook de God die ons allemaal bij naam kent
en een plan heeft met het leven van een ieder van ons. Zo
paste het in het plan van God met óns leven dat we omzien
naar kwetsbare kinderen op Curaçao. Nu kunnen jullie je
afvragen of we echt zo zeker weten dat God ons op Curaçao
wil hebben. Hoe meet je zoiets? Belangrijke ‘meetpunten‘ zijn
de keren dat God sprak door het Woord (de Bijbel) en door
dromen. Dat gebeurde tijdens de voorbereiding (1998 – 1999)
en ook nu we hier op Curaçao aktief zijn. Een ander facet
daarin is de innerlijke zekerheid die we hebben over de taak
waar we mee bezig zijn. Zijn zegenende Hand over onze
aktiviteiten is een voortdurende bevestiging.

We hebben gemerkt dat deze eenvoudige club-vorm bijzonder
effectief is. Het is de basale aandacht waar deze kinderen baat
bij hebben.
Te horen dat ze de moeite waard zijn (‘ik ben blij dat ik je weer
zie’, ‘wat zie je er leuk uit vandaag’, ‘hoe was het op school’).
Erop aangesproken worden als ze iets verkeerds doen, (‘we
gaan pas van tafel als iedereen klaar is’, ‘nee, als je gaat
kleuren zit je op een stoel en niet op de tafel’).
Met respect met elkaar omgaan. (‘nee, niet zo maar afpakken
als je het wil hebben vraag daar dan om’, ‘schreeuw niet tegen
elkaar maar praat gewoon’).
We hebben de kinderen zien veranderen, maar ook zagen we
dat op het moment dat ze weer thuis waren die veranderingen
snel weer vergeten waren. We hebben daarom gezocht naar
mogelijkheden om de kinderen vaker onder onze hoede te
krijgen.
Sinds februari dit jaar is er een uitbreiding gekomen van
aktiviteiten; er is nu ook een computermiddag en scouting.

Gideon – klup di mucha
Zijn jullie nog enigzins op hoogte met het waarom van Gideon
– klup di mucha? Laten we het even terughalen.
Een kind kan in een gezinshuis als kas Eliata komen wonen
als er sprake is van een ernstige situatie. Maar er zijn ook
kinderen die niet onder extreme omstandigheden leven, maar
wel een steuntje in de rug nodig hebben. Kinderen die
emotioneel verwaarloosd worden, kinderen die opgroeien in
een milieu waar illegale praktijken aan de orde van de dag zijn,
kinderen die leven in onveilige buurten. Fundashon Gideon
heeft deze nood gezien en wil een aantal van deze kinderen
een perspectief bieden. Er is gekozen voor de vorm van een
kinderclub: Gideon – klup di mucha.
Op zo’n clubmiddag worden kinderen van school opgehaald,
waarna ze naar het Jeugdcentrum van Iglesia Bida Nobo gaan.
Daar staat een warme maaltijd klaar die door vrijwilligers is
bereid, weer andere vrijwilligers vertellen de kinderen een
verhaal uit de Bijbel en praten er over. Ten slotte wordt er wat
gespeeld en aan het eind van de middag worden de kinderen
met een pakje brood onder de arm weer naar huis gebracht.

Door al deze aktiviteiten en aandacht heen willen we de
kinderen meegeven:
nunka lubida, Hesus ta stima bo
(vergeet nooit, Jezus houdt van je)

We willen de kinderen meegeven dat ze de moeite waard zijn
en dat we om ze geven. Maar wat nog belangrijker is: dat God
ze kent en om ze geeft. Dat Hij ze kent al van voordat ze
geboren waren en dat ze door Hem gewenst zijn.

hoezo toeval .....
Bijna een jaar geleden kwam één van de vrijwilligers langs een
bushalte in de wijk Brievengat. Ze zag daar twee meisjes staan
van een jaar of zeven die ernstig aan het ruzie maken waren
met een paar jongens: roepen, schelden enz. De vrijwilligster
is er op af gegaan, heeft de situatie doorbroken en kort met de
meisjes gesproken.

Daarna bleef het voorval, en de meisjes, als een gebedslast bij
de vrijwilligster. In diezelfde periode kreeg Frieda van het Wit
Gele Kruis (consultatiebureau) het verzoek om om te zien naar
een gezin van een alleenstaande moeder van 21jr. met vijf
kinderen. In dat nieuwe contact werd al snel duidelijk dat de
twee oudste kinderen goed zouden passen binnen de
kinderclub. De eerste keer dat deze twee kinderen meegingen
naar de kinderclub was de vrijwilligster die het conflict had
gezien in de wijk Brievengat ook aanwezig. Toen zij de nieuwe
kinderen zag was ze blij verrast en ontroerd want ze herkende
de twee meisjes als de ‘bushalte’ meisjes.
Laten we ons steeds realiseren dat God gebeden verhoort!

gebedspunten
Al lange tijd hebben jullie steeds twee gebedspunten terug
zien komen: huisvesting en vervoer. Voor beide geldt dat we
uit ons jasje groeien.
Laten we het eerst over de huisvesting hebben. Kas Eliata
huurt een huis in de wijk Sun Valley. Het hele gezin van 10
personen woont daar nu al meer dan vier jaar en naar volle
tevredenheid. We moeten echter twee situaties goed in de
gaten houden.
Het eerste betreft de kinderen. De kinderen zijn vanaf het
moment dat ze op kas Eliata kwamen wonen niet alleen vier
jaar ouder geworden, maar ook vier jaar groter. De
‘woonbehoeftes en woonwensen’ van de kinderen veranderen;
denk daarbij aan meisjeskamers en jongenskamers, een plek
om rustig huiswerk te kunnen maken, niet meer dan 2 kinderen
op een kamer. Een andere ontwikkeling is dat onze focus
steeds gerichter op de wijk Brievengat komt te liggen. Wat
betreft het gemakkelijk onderhouden van contacten met de
kinderen en hun families zou een woonlokatie in, of aan de
rand van Brievengat een goede zaak zijn. Ook heeft er mee te
maken dat de kinderclub niet tot een bepaalde leeftijd is. De
kinderen kunnen gewoon blijven komen; de inhoud van het
programma groeit met de kinderen mee. Het is verstandig om
dit gegeven ook mee te nemen in de zoektocht naar
woonruimte.
En dan het andere steeds terugkerende gebedspunt: de
vervoerssituatie. We hebben de beschikking over een pick up
met dubbele cabine en een zgn. MPV, geschikt voor zeven
personen. Op zich is dit al te weinig vervoers-capaciteit.
Daarnaast zijn de auto’s ‘op leeftijd’; ze moeten wat vaker
gerepareerd worden en de reparaties worden steeds
ingrijpender. We hebben het vertrouwen dat hierin op korte
termijn voorzien zal worden. Dus nog even doorzetten!

gebedspunten
wilt u samen met ons God danken voor ...
¾

de twee zusjes die God zo duidelijk naar ons gebracht
heeft. Het is niet alleen dat we het een voorrecht
vinden met deze kinderen om te gaan, maar God heeft
ons (en jullie) laten zien dat Hij alles in Zijn Hand heeft.

wilt u samen met ons God bidden voor ...
¾

vrijwilligers voor Gideon – klup di mucha.

¾

een doorbraak in de ‘projecten’ huisvesting en vervoer.

¾

inzicht in God’s plan met fundashon Gideon

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

voor fiscaal aftrekbare giften:
giften uit Curaçao kunnen worden overgemaakt op:
• Maduro & Curiels Bank, rnr. 16 803 704
t.n.v. fundashon Gideon
• Maduro & Curiels Bank, rnr. 16 803 705
t.n.v. fundashon Gideon – kas Eliata
• Maduro & Curiels Bank, rnr. 16 803 706
t.n.v. fundashon Gideon – klup di mucha
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
tel.: 0341 427815

fam. Dirksen
Engels Erf 10
3843 BE Harderwijk
tel.: 0341 412146

