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Jaarverslag 2021 
 

Guatemala en Honduras  stonden in 2021 prominent op de agenda van 
Colour4kids. Onder begeleiding  van kunstenares Carin Steen werden 
meerdere muurschilderprojecten uitgevoerd met lokale jongeren en 
vrijwilligers.  
Zo werd in maart een prachtige muurschildering  van 7,5 x 3,0 meter met als 
thema 'Rechten van het Kind' aangebracht bij een basisschool in San Miguel 
Escobar.  
In oktober ging in Jocotenango  een muurschilderproject van start in 
samenwerking met de jongeren van Urban heART; een uitermate succesvol 
initiatief waarmee straatjongeren worden ingezet bij kunstprojecten 
waarmee  kleur wordt gebracht in hun leefomgeving. Na een reeks waar de 
geschiedenis van de muurschilderkunst aan bod kwam, werd gestart met het 
ontwerp voor een muurschildering in de openbare wasplaats waar gezinnen, 
wegens gebrek aan stromend water thuis, dagelijks hun kleding etc. komen 
wassen. De inspirerende muurschildering van 11,0 x  2,85 meter toont 
diverse verschijningsvormen van water, waarbij de hedendaagse 
vervuilingsproblematiek wordt vermengd met het leven in de oceaan en 
oude Maya beelden. Het was volgens Carin Steen; “een geweldige ervaring 
om met de Urban HeART jongeren te werken en zulke positieve feedback 
van de gemeenschap te krijgen. De locatie kon niet perfecter zijn, het is DE 
plek waar mensen elkaar ontmoeten, wachten op tuc-tucs of samenkomen 
voor een praatje of een partijtje voetbal.”   
In december vond een muurschilderproject met kunstenares Carin Steen 
plaats bij de kinderopvang en tehuis Casita Copán in het Maya dorp Copán in 
Honduras ... het dorp waar Carin 17 jaar woonde. Een enorme 13 meter 
lange muur werd met hulp van vriendin Catherine en een aantal jongeren 
van Casita Copán omgetoverd in een kleurexplosie waar beelden van  
spelende kinderen, natuur, vogels, Maya kunst, Copán, Casita’s hond Vishnu, 
cartoons, samenzijn, spelen en vrolijkheid vanaf spetterde! 
 
Gedurende het hele jaar heeft Colour4kids ook de inzamelingsacties van Joke 
Wissink en haar organisatie ‘Weeskinderen Bali’ ondersteund. Haar hulp 
middels voedselpakketten aan staatarme gezinnen op Bali die vanwege de 
corona crisis zonder inkomsten zaten, leverde hartverwarmende reacties op.  
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Daarnaast bracht ook de jaarlijkse kerststollen actie via bemiddeling van 
Colour4kids weer een mooi bedrag op voor het Lion King kindertehuis op 
Bali. 
 
Last but not least is de samenwerking onder de noemer Sosuakids, waarbij 
een school in de plaats Sosua in de Dominicaanse republiek wordt 
gesponsord. 
 
Op onze Website, Facebook pagina en Instagram vindt u uitgebreid verslag 
met kleurrijk beeldmateriaal van al onze activiteiten. 
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