
 

 
 
 

Amigunan di fundashon Gideon (vrienden van .... ),  

 
Voordat we het laatste nieuws over fundashon Gideon 
gaan vertellen, moet het ons eerst van het hart dat we 
ontzettend blij zijn met het weekblad Libelle. Misschien 
is het al wel 15 jaar geleden dat er een artikel in dat 
weekblad stond waar ik één quote uit wil halen: 
‘Mensen hebben liefde nodig, vooral op de momenten 
dat ze het niet verdienen’. Op die uitspraak valt niets 
af te dingen. In de 16 jaar die we op Curaçao zijn 
hebben we het verschillende keren in de praktijk tot 
leven zien komen. 
 

Zoals bij die 5 jarige jongen die zo stierlijk vervelend 
deed dat het voor alles en iedereen duidelijk was, hier 
helpt maar één ding ….. straf! Maar in plaats van straf 
kreeg hij een brasa fuerte, yen di amor (een stevige, 
liefdevolle omhelzing). En toen brak er iets bij hem. 
Met zijn vervelende gedrag communiceerde hij 
eigenlijk: ‘jullie zeggen wel dat jullie van me houden 
maar ik wil het eerst wel eens zien’. 
 

Het fenomeen ‘kinderen hebben liefde nodig vooral op 
momenten dat ze het niet verdienen’ komen we ook 
tegen op de kinderclub ‘Gideon – klup di mucha’. Niet 
steeds, maar toch …. . In de kinderclub zitten een paar 
pré-pubers: 11 – 12 jarigen die druk bezig zijn hun 
grenzen te verkennen en waarbij hormonen een 
steeds dominantere rol beginnen te spelen. En dat kan 
zomaar een basis zijn voor aanhoudende 
confrontaties. En in dat alles moet het uitgangspunt 
blijven: dat ding van die ‘niet verdiende liefde’ en het 
uitgangspunt van fundashon Gideon ‘via een relatie 
met kinderen, kinderen leiden naar een relatie met 
Jezus’. 
 

Fakansiplan 2015 
Het vakantieplan van fundashon Gideon bestaat elk 
jaar uit twee onderdelen: een ‘thema-activiteit’ en een 
‘stranddag’. Elke donderdag gaan we naar een baai 
voor een volle dag zwempret. We proberen zoveel 
mogelijk om elke week naar een andere baai te gaan: 
keus genoeg op ons mooie eiland Curaçao. Dit jaar 
waren we op ‘Cas Abou’, ‘Pirate Bay’ en 2 x op 
‘Kenepa Grandi’. De foto’s spreken voor zich!  
 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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Op maandag is er het andere deel van het  vakantie-
plan: activiteiten aan de hand van een thema. Dit jaar 
was het thema ‘communicatie’. Een onderwerp dat in 
het programma van de kinderclub het afgelopen jaar 
centraal heeft gestaan. Hoe communiceren we met 
elkaar? Hoe communiceren we met God? Hoe 
communiceert God met ons?  
 
Tijdens het vakantieplan zijn we bij twee organisaties 
geweest waarbij communicatie centraal staat: de krant 
‘Amigoe’ en het televisiestation ‘Telecuracao’. 
 

de krant ‘Amigoe’ 
Bij de Amigoe werd het ons duidelijk dat voor het 
maken van een krant een breed scala van beroepen 
wordt ingezet. Om maar eens te noemen: de redactie, 
acquisitie, drukkerij, bezorgers maar ook de financiële 
administratie. 
Het maken van een krant is een spannend proces: lukt 
het om alle informatie te verzamelen, ziet de lay out er 
goed uit, werken de drukpersen naar behoren. Om 
acht uur ’s morgens wordt er met lege pagina’s 
begonnen en om drie uur moeten de eerste 
exemplaren de deur uit. En dat elke dag weer! 
Eén van de nieuwe initiatieven van de Amigoe is de 
dagelijkse, gratis ‘goed nieuws’ krant: de Express. Op 
20 augustus jl. stond fundashon Gideon in deze krant, 
twee pagina’s breed met sprekende foto’s. 

 
 

 
 

 
 



                    

tv station ‘Telecuracao’ 
Curaçao een land met ruim 150.000 geregistreerde 
inwoners: 10 dagbladen, 3 tijdschriften, 21 radio-
stations en 2 lokale tv stations. Dus wat de 
voorwaarden betreft zit het wel goed met deze vorm 
van communicatie. Na een bezoek aan het dagblad 
Amigoe hoogtijd om eens bij een tv station te gaan 
kijken. En waar kan dat dan beter dan bij Telecuracao! 
Als eerste waren we te gast in de bekende 
ochtendshow ‘Moru Bondia’. Alex Desir, tante Shani 
en tio Chris werden geïnterviewd en daarna hebben 
de kinderen live het lied gezongen: ‘Ariba, abou, 
patras, dilanti, Dios ta rondona mi.’ We mochten ook 
even achter de schermen kijken. We weten nu precies 
waar de verschillende shows worden opgenomen, zijn 
bij de news desk van ‘Telenotisia’ geweest, bij het 
radiostation FM 93.3 en hebben gezien hoe van het 
radiostation een commercial maken. Hopi interesante!  
 

 
 

 
 

 
 

BBQ 
Waar is BBQ’en geen feest? Nergens toch, ook bij ons 
niet! Maar we hebben het deze keer anders aangepakt 
dan gebruikelijk. Niet alles kant en klaar : aan-
schuiven, opscheppen en aanvalluh ......  Nee, dit keer 
hebben we het anders gedaan: samen een plan 
maken, samen voorbereiden en daarna samen eten!  
   

           
 

                     

 

 
 
stap 1: kinderen in groepjes verdelen: een ‘aardappel-
salade groep’, een ‘ macaronisalade groep’ en een 
‘bak- en braadgroep’. 
stap 2: boodschappen lijst maken, naar de winkel, 
groenten snijden, salade maken, BBQ aansteken, het 
vlees roosteren.  
stap 3: smullen maar …….! 
 

een nieuw (school) seizoen 
We staan weer aan het begin van een nieuw 
schooljaar. Van onze twee pleegkinderen begint één 
aan het VSBO (Gouveneur Lauffer school) en de 
ander gaat naar groep 5 van de MLK school M.C. Piar. 
Wat de kinderen van de kinderclub betreft wordt de 
opsomming van alle namen en scholen een beetje te 
uitgebreid. Wel willen we melden dat er een kleine 
verschuiving komt binnen de twee kinderclubgroepen. 
We verwachten dat het een positieve invloed zal 
hebben als de beide groepen, wat leeftijd betreft,  
meer horizontaal van samenstelling worden. Er komt 
nu een groep met kinderen van 7 tot 10 jaar en een 
groep van 11 jaar en ouder. Een ander accent dat we 
in het komende jaar willen aanbrengen is een gerichte 
voorbereiding op de EFO (CITO) toets voor deze 3 
kinderen uit groep 8. Even voor de duidelijkheid: deze 
toets is belangrijk in het advies richting voortgezet 
onderwijs. 
 

gebedspunten: 

willen jullie, samen met ons, God danken voor: 

 de mogelijkheden die zich steeds weer aandienen 

om, samen met kinderen, onderweg te gaan. 

 de betrokkenheid en voorbede op Curaçao en in 

Nederland gericht op fundashon Gideon. 

 

willen jullie, samen met ons, God bidden om: 

 voldoende vrijwilligers om de voortgang en 

ontwikkeling van fundashon Gideon door te kunnen 

zetten.  

 de kinderen zich geborgen te kunnen voelen zodat 

ze hun hart voor Jezus kunnen openen. 

 

gegevens: 

 Chris & Frieda Habermehl – Sanduhan 

 Kaya Miguel Suriël #1, Oost Jongbloed, Curaçao 

 

   gideon.curacao@gmail.com   

  www.fundashongideon.org  

fundashon Gideon 

 

 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, IBAN NL50 ABNA 0436090902  

          t.n.v. Stichting Vrienden van Fundashon Gideon te Harderwijk 

 

 thuisfrontcommissie: fam.Willemsen 

   Swingdreef 8 

    3845 BW Harderwijk 
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