
 

 
 
 

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

We zijn alweer ruim een maand onderweg in het 

nieuwe clubseizoen. Eind juli hebben we afscheid 

genomen van twee tieners die nu naar de middelbare 

school (VSBO) gaan. En in september twee ‘nieuwe’  

erbij gekomen, beide zitten groep 6 van Kolegio Iris 

Bruijning.                                                                    . 

Er zijn wat kleine verschuivingen binnen de twee 

groepen doorgevoerd en de eerste maand heeft laten 

zien dat het een evenwichtig geheel geworden is. We 

gaan weer een heel seizoen optrekken met de 

kinderen van de kinderclub: samen eten, samen 

zingen, samen naar Bijbelverhalen luisteren, samen 

huiswerk maken en samen spelen. Wat we voor elk 

van de kinderen graag willen is dat ze door alle 

activiteiten heen merken dat Jezus van hen houdt. En 

dat hoeft niet eens via allerlei spannende of 

‘geestelijke’ acties: gewoon , er met elkaar en voor 

elkaar zijn is vaak al voldoende. 

 

Chris was eind augustus in Nederland. Janny (zus) en 

Adri (zwager) waren 50 jaar getrouwd, een voldoende 

reden om er dan maar meteen een ‘sentimental 

journey’ van te maken.  Op bezoek geweest bij Wim 

Labots, een jeugdvriend. Tot ons negende jaar strak 

naast elkaar gewoond en elkaar ruim 25 jaar niet 

gezien of gesproken. Verrassend hoe gemakkelijk en 

vertrouwd zo’n ontmoeting dan loopt!  Een namiddag 

bij een oud collega gezeten, Martin ter Veen. Jaren-

lang zijn we elkaar op verschillende (werk)plekken 

tegengekomen. Het is stimulerend te merken dat het 

een band schept als je beide er naar zoekt, ieder op 

zijn eigen manier, om er te zijn voor de kwetsbaren in 

de samenleving.  Ook naar Gert Kroon geweest,  op 

z’n woonboot. Gert was een leider in een evangelische 

gemeente waar Chris, ook lang geleden, deel van uit 

maakte. In een periode dat Chris zijn leven nogal 

chaotisch was, was Gert er steeds. Geen veroordeling, 

geen moeilijke vragen: hij was er gewoon. Belangrijke 

vriendschappen! 

 

Waarom dit hele verhaal? Ook deze drie contacten van 

Chris toen, zijn mede bepalend voor zijn functioneren  

nu! De ervaring van Chris bevestigt ons hoe we de 

omgang met de kinderen van fundashon Gideon 

kunnen zien. Het effect van de huidige  inspanningen 

zijn vaak pas later te merken. Onze taak is om er voor 

deze kinderen te zijn, ze te waarderen, ze tot 

voorbeeld zijn, ze vertellen over de liefde van God. 

Niets meer, maar ook vooral, niets minder! (Jesaja 55:11). 

 

de verbouwing 
In Christengemeente Sefanja (Harderwijk, Nederland) 

is het een (goede) gewoonte om jaarlijks één van hun 

zendingsprojecten te zegenen met een speciale 

collecte. En in 2015 was het de beurt aan fundashon 

 

 

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 

 

het promoten van pleegzorg en gezinshuizen op Curaçao 
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Gideon. We hebben toen het plan opgevat om de 

porch uit te breiden met een overdekt gedeelte en de 

betonnen vloer van de speelplaats te vervangen. 

Maar ja, als geroutineerde klussers als Jan B, Peter S. 

en Hessel v D. niet in de buurt zijn, wordt zo’n 

verbouwing dan geen hachelijk avontuur?! Jazeker, 

behalve als …… Een aantal ouders van kinderen van 

Gideon – klup di mucha meehelpen met het rigoureus 

snoeien van bomen en het verwijderen van de oude 

vloer. En ook zijn we in contact gekomen met Sn. 

Otmar Faneyte van fundashon Funditut. Een kleine 

organisatie die tot doel heeft om aspirant bouwvakkers 

vaardigheden aan te leren en werkervaring op te laten 

doen. Ze doen dat in de regel door de (onbewoonbare) 

huizen van minderbedeelden te renoveren. En deze 

club bouwvakkers wilde ons ook wel helpen.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 
Met de gift van Christengemeente Sefanja, ouders, 12 
m3 beton via Stichting Signaal Sosial (Jansen de Jong) 
en de inzet van Otmar Faneyte met z’n bouwploeg is 
deze mooie, functionele uitbouw gerealiseerd.  
 



 
Tijdens de clubmiddagen hebben de kinderen nu volop 
ruimte onder de uitbouw en de speelplaats. 
 

 

 

Gideon – klup di mucha 
Het is al gezegd, de kinderclub is al weer ruim een 
maand actief. In één van de twee groepen zijn er twee 
kinderen bijgekomen. Dat is vaak een kritiek punt: hoe 
kom je er nu achter voor welke kinderen het een goede 

zaak zou zijn om mee te doen in 
het programma van fundashon 
Gideon. De laatste jaren speelt 
daarin het contact met de twee 
buurtscholen een belangrijke rol. 
De school is bij uitstek degene die 
zicht heeft op het welzijn en het 

functioneren van een kind. Ook dit 
keer zijn we via Kolegio Iris 
Bruijning, een school die het 
organisatorisch goed op een rijtje 
heeft, in contact gekomen met 
kinderen die helemaal in onze 
doelgroep passen. Een eerste 
huisbezoek bracht al duidelijk aan 

het licht dat de twee kinderen de extra ondersteuning 
goed  kunnen gebruiken. 
   

In de andere groep is er één kind 

bijgekomen, of beter gezegd, terug 

gekomen. Een 11 jarig meisje dat 

we nu inmiddels vier jaar kennen, 

verdween twee jaar geleden ineens 

uit beeld. Als gevolg van  familie 

perikelen mocht de 11 jarige niet 

meer naar Gideon – klup di mucha 

komen. Door een ‘toevallige’ 

ontmoeting zijn we weer met elkaar 

in contact gekomen en sinds een 

maand geleden doet het meisje 

weer mee aan de activiteiten. We 

zien dat ze blij is er weer bij te 

horen, maar wat haar gedrag en 

taalgebruik betreft zijn we weer 

terug bij af. 

 

We hebben het nu al een paar keer 

over het ‘programma’ van Gideon – 

klup di mucha gehad, maar laten we 

nog even terughalen wat dat 

‘programma’ eigenlijk inhoudt. 

 

De middagen dat de kinderen 

komen, worden ze van school 

gehaald en gaan we naar ons huis: 

Kaya Miguel Suriel #1. 

Frieda heeft dan inmiddels een 

lekkere maaltijd bereid en we schuiven met z’n tienen 

aan tafel. De maaltijd is niet alleen een moment om te  
 

 

eten, maar ook een moment van met elkaar praten en 

het oefenen van sociale vaardigheden. Na de maaltijd  

helpt één van de kinderen, bij toerbeurt, met het af- en 

opruimen. De andere kinderen pakken een spel uit de  

kast en gaan chillen onder de nieuwe overdekte (!). 

Eenmaal weer binnen is er een tijd van zingen, bidden 

en een verhaal uit de Bijbel. Op het You Tube Channel 

‘fundashon Gideon’ staan er een paar clips die daar 

over gaan, zeker de clip ‘Armadura di Dios’ is het 

bekijken meer dan waard. Daarna is het hoog tijd om 

iets actiefs te doen en gaan iedereen de tuin in om met 

elkaar een bewegingsspel te spelen. Met frisse, 

doorgewaaide hoofden gaat iedereen daarna aan de 

slag met het huiswerk. Naast het reguliere huiswerk 

leest elk van de kinderen uit hun eigen Nederlandstalig 

boek. Dat is hard nodig want de kinderen, die meestal 

thuis alleen Papiamento spreken, krijgen op school een 

deel van de instructie in het Nederlands. Vanaf een uur 

of half vijf gaan we weer naar buiten en nog even 

lekker spelen: ripstick, basketbal, voetbal. Tussen vijf 

en half zes worden de kinderen, met een pakje brood 

en fruit onder de arm, weer naar huis gebracht. 

     

 
 

gebedspunten: 

willen jullie, samen met ons, God danken voor: 

 al de mensen die mee hebben geholpen om de 

uitbouw en de nieuwe vloer te realiseren. 

 de vrijwilligers Maritza en Shani die ook weer dit 

seizoen meedoen.  

 de ‘nieuwe’ kinderen die goed binnen de groep 

passen. 

 

willen jullie, samen met ons, God bidden om: 

 inzicht om te herkennen wat de ‘nieuwe’ kinderen 

nodig hebben. 

 voor de juiste omgang met het 11 jarige meisje dat 

weer terug is gekomen. 

 wijsheid en gezondheid om de dagelijkse taken uit te 

voeren en ontwikkelingen vorm te geven. 

 

gegevens: 

 fam. Habermehl – Sanduhan 

 Kaya Miguel Suriël #1, Oost Jongbloed, Curaçao 

 

   gideon.curacao@gmail.com   

  www.fundashongideon.org  

channel: 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 

mailto:gideon.curacao@gmail.com
http://www.fundashongideon.org/

