mission statement:
vanuit een relatie met kinderen,
kinderen leiden naar een relatie met Jezus
de kerk op Curaçao ondersteunen
in hun verantwoording voor weduwen en wezen

Amigunan di fundashon Gideon (vrienden van .... ),
We beschouwen onszelf als bevoorrechte mensen.
Bevoorrecht omdat we de mogelijkheid hebben
gekregen om dagelijks bezig te zijn met wat God als
een verlangen, als een opdracht op ons leven heeft
gelegd. Omzien naar kinderen in nood; omzien naar
kinderen die door allerlei omstandigheden vast zitten
in een kind onwaardig bestaan.
Wij zijn ook bevoorrecht omdat zoveel mensen ons op
verschillende manieren ondersteunen om onze
'opdracht', elke dag weer, vorm te geven. Er zijn
mensen die ons vanaf de dag , in 1999, dat we voet op
Curaçaose bodem zette ons geestelijk en/of financieel
ondersteunen.
Het is (te) lang geleden dat we jullie geïnformeerd
hebben over ons reilen en zeilen binnen fundashon
Gideon en op ‘nos dushi isla Kòrsou’. En als er dan
zo’n gat van 10 maanden is gevallen, waar te
beginnen met jullie weer bij te praten? Laten we een
poging wagen.....

samenwerking met IBN Banda’riba
Begin april 2012 heeft fundashon ‘officieel’ haar
diensten aangeboden aan Iglesia Bida Nobo
Banda’riba. Het was voor ons een bevestiging vanuit
IBN Banda’riba te horen dat ons aanbod voor hen een
gebedsverhoring was. En betere start is er voor dit
nieuwe initiatief niet denkbaar!
Wat er nu gaat gebeuren is het volgende: de huiswerkondersteuning van fundashon Gideon, zoals deze nu
vorm krijgt, wordt het uitgangspunt voor het nieuwe
gezamenlijke initiatief ‘duna mucha un chèns’. In dit
initiatief krijgen kinderen uit achterstandgezinnen de
kans om mee te doen met huiswerkbegeleiding. Het
gaat in dit initiatief om het totale functioneren van
kinderen en huiswerkbegeleiding is de ingang die
gebruikt wordt om een relatie op te bouwen met de
kinderen. We beginnen met een groep van 10
kinderen en 3 begeleiders. De activiteit wordt gratis
aangeboden.
Het ‘Fakansiplan’ was in 2012 een soort van drie in
één. De eerste week de ‘Fakansi Beibel Skol’ in IBN
Banda’riba. Ja, scherp gezien, de kerk waar we mee
samen gaan werken! Vier dagen lang, voor gemiddeld
130 kinderen, een attractief programma ingevuld door
een groot aantal toegewijde vrijwilligers.
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Het thema van de FBS was dit jaar: ‘Laga e frutanan di
Spiritu Santu bria den bo‘ (laat de vruchten van Heilige
Geest in jou schitteren).
De daarop volgende vier weken was er elke maandag
en elke donderdag een activiteit voor de 14 kinderen
van fundashon Gideon. De afgelopen jaren deden we
het zo dat we de kinderen op weg naar de activiteit bij
hun thuis oppikten. Dat hebben we nu anders gedaan.

We hebben de kinderen bij hen thuis opgehaald en
zijn naar kas Eliata teruggegaan. En daar zijn we met
elkaar aan de nieuwe dag begonnen: ontbijt, zingen,
korte overdenking en gebed. Deze verandering pakte
goed uit. De kinderen beginnen de nieuwe dag met
een gevulde maag. Het is ook goed voor het
‘groepsproces’: samen stappen we in de bus en
samen vertrekken we naar de activiteit. Ook leren ze
wat er gebeurt als je de dag opdraagt aan God. Dat is
als het afstemmen van een radio. Als je je radio
’s morgens afstemt op je favoriete zender, is voor de
rest van de dag één druk op de knop voldoende om
direct bij je favoriete zender te zijn.
In de loop van de vier weken hebben we bij verschillende baaien gezwommen. Zijn we met een
glasbodemboot de Piscaderabaai rond gevaren
(spanta!). Met Terence Ching van Stichting Uniek
Curaçao de San Pedro vlakte verkend. En met Ryan
de Jongh langs de mangroven bossen op Piscadera
gepeddeld, natuurlijk met de kajak.
We willen niet onvermeld laten dat we bij al deze
activiteiten de zeer gewaardeerde hulp van Michiel
Bouw en Dion Slot
hebben gehad.
Wij
kennen Michiel en Dion
vanuit
Christengemeente Sefanja, onze
thuisgemeente
in
Harderwijk, Nederland.
Ze hebben een royaal
deel van hun vakantie op Curaçao geïnvesteerd in de
kinderen van fundashon Gideon. Zonder hun hulp was
het niet mogelijk geweest deze kinderen het
gevarieerde programma aan te bieden. Hoe
stimulerend hun aanwezigheid was valt wel af te lezen
aan bovenstaande foto.

En alsof dat allemaal nog niet voldoende was, hebben
we ter afsluiting nog drie dagen vakantiepret gehad.
Lisa heeft dat gedeelte voor haar rekening genomen in
het kader van haar opleiding HBO Pedagogiek.
Ook hier hebben de kids met elkaar veel pret gehad.
Veertien dynamische kinderen aangestuurd door het
viertal: Lisa, Hannah, Michiel en Dion. De veertien
kinderen hebben heel leuke dagen gehad en de vier
jongelui hebben het overleefd.

Even terzijde. Het heeft ons goed gedaan dat onze
dochters Lisa en Hannah, op vrijwillige basis :-),
meegedaan hebben aan de vakantieactiviteiten. Voor
ons als ouders was dat een aanwijzing dat na 12 jaar
Curaçao en daarvan 10 jaar fundashon Gideon zich
beide toch betrokken voelen bij hun pleegbroertjes /
-zusje en de kinderen van de kinderclub.

nos pais Kòrsou
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat Curaçao roerige
tijden doormaakt. Nu is het niet onze intentie om jullie
via deze nieuwsbrief een duidelijk en genuanceerd
beeld te schetsen van de huidige situatie, daarvoor is
de materie te complex en onze inzichten te beperkt.
Wel willen we benoemen wat we om ons heen zien
gebeuren en wie (opnieuw) in dit alles het spreekwoordelijke kind van de rekening wordt.
Het is te billijken dat een nieuw land als Curaçao veel
aandacht en energie stopt in het geheel bestuurlijk en
organisatorisch op de rails krijgen. Het is belangrijk dat
een ieder zich het volgende realiseert: Curaçao is een
land dat qua oppervlakte en inwoners aantal
gemakkelijk laat vergelijken met een middelgrote
provinciestad in Nederland. Maar dat vergelijk gaat
zeker niet op waar het de bestuurlijke structuren of de
plaats in de (Caribische) regio betreft.

Het is niet te billijken dat de focus van directe zorg zo
sterk komt te liggen bij de organisatie en vernieuwing
dat er geen energie en mankracht overblijft om deze
directe zorg te uit te voeren.
Het moge duidelijk zijn dat de Overheid, door beleidskeuzes, een rol kan en wil spelen in het op gang
brengen van veranderingsprocessen. Men realiseert
zich onvoldoende dat er nog zoveel winst is te halen
op uitvoeringsniveau: toegewijde medewerkers, die
aangestuurd door een daadkrachtig middenkader,
worden gestimuleerd om hun mogelijkheden te
ontdekken en zich daarin te ontplooïen.
De siuatie zoals hierboven beschreven maakt het voor
ons duidelijk dat we hier, als NGO (non-governmental
organization) fundashon Gideon, een toegevoegde
waarde hebben voor kwetsbare kinderen en minderbedeelde gezinnen.
We realiseren ons dat de groep kwetsbare kinderen op
Curaçao groot is en we slechts een heel klein
percentage van deze groep bereiken. Maar de andere
kant is zo dat we met de kinderen die we bereiken een
intensieve omgang hebben.
Door onze kleinschaligheid en opgebouwde netwerk
kunnen we ‘onze’ kinderen een perspectief voor
houden dat verder gaat dan alleen vrijetijdsbesteding
en huiswerkbegeleiding. In onze levensvisie is de
relatie met Jezus de basis van ons bestaan en met
name daarin kunnen we de kinderen via de activiteiten
van fundashon Gideon op een nieuw spoor zetten.

gebedspunten:
willen jullie, samen met ons, God danken voor:
¾ al die mensen die ons al die jaren op zoveel
verschillende manieren ondersteund hebben.
¾ het samen op weg gaan met Iglesia Bida Nobo
Banda’riba.
willen jullie, samen met ons, God bidden om:
¾ voortgang in het nieuwe project ‘duna mucha un

chèns’
¾

in contact te komen met díe kinderen die God op
het oog heeft voor ‘duna mucha un chèns’

gegevens:
fam. Habermehl – Sanduhan
Kaya Miguel Suriël #1
Oost Jongbloed

Het is te billijken dat onderdelen van sectoren in het
nieuwe land Curaçao niet direct de aandacht krijgen
die ze eigenlijk vanaf het begin al verdienen.

Curaçao
T:

(005999) 738 3003

e mail:

f_gideon@onenet.an

Het is te billijken dat er royaal tijd besteed wordt aan
de juiste keuzes van modellen en organisatie van de
gezondheidszorg in brede zin: ’gezondheid is een
toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en
maatschappelijk welzijn’ WHO 1948.

website:

www.fundashongideon.org

Het is niet te billijken dat er in het proces van het
groeien naar een stabiele samenleving er bevolkingsgroepen (minderbedeelden, kinderen) zijn die niet de
bescherming en zorg krijgen waar ze recht op hebben.
We zien in de praktijk van alle dag dat de groep van
mensen die niet meer kunnen aanhaken aan allerlei
maatschappelijke voorzieningen groter wordt.

giften uit Nederland kunnen worden overgemaakt op

giften uit Curaçao kunnen worden overgemaakt op:
• Maduro & Curiels Bank, rnr. 16 803 704
t.n.v. fundashon Gideon

• ABN Amro, rnr. 43 60 90 902
t.n.v. Stichting Vrienden van Fundashon Gideon te Harderwijk
thuisfrontcommissie:

St. Vrienden van Fundashon Gideon:

fam. Companjen

fam.Willemsen

Multatulistraat 3

Swingdreef 8

3842 AK Harderwijk

3845 BW Harderwijk

