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Jaarverslag 2018 

 
In de loop van 2017 werd op passende wijze afscheid genomen van Hanneke Keus 
(voorzitter) en Hetty Bosch (secretaris). Tijdens de jaarvergadering op 31 januari 2018 is 
besloten dat Hassan Taleï de taak van voorzitter op zich neemt; Erik van Middendorp het 
secretariaat en Jos Ruijs de verantwoording blijft dragen voor de Financiën. Een mogelijke 
uitbreiding van het bestuur wordt overwogen op het moment dat zich een kandidaat 
meldt die met kennis en kunde of een interessant netwerk toegevoegde waarde kan 
bieden binnen Colour4kids. 
 
Begin januari 2018 is een bedrag van 10.000 euro overgemaakt naar de Connected to 
Namibia Foundation in Nuenen voor de inrichting van een nieuw keuken bij de Queen 
Sofia school in Namibië. Dit bedrag is ingezameld door de Colour4kids vrijwilligers Ellen 
Jansen en Marij de Laat met sponsoractiviteiten in Breda en omgeving. 
 
In januari 2018 is Colour4kids benaderd door de in Guatemala woonachtige Nederlandse 
kunstenares Carin Steen voor de financiering van een educatief muurschilderproject in de 
stad Chimaltenango in Guatemala. Het project wordt uitgevoerd bij de Instituto de 
Educación Media La Esperanza, een middelbare school waar jongeren de verplichte drie 
jaar onderwijs na de lagere school volgen. De kosten voor dit project zijn begroot op 825 
euro voor onder meer vervoerkosten, teken- en schildermateriaal, kopieerwerk en de 
verf, kwasten, plamuur etc. voor de uiteindelijke muurschildering. Stichting Colour4kids 
neemt 600 euro voor zijn rekening en het resterende bedrag wordt betaald door Stichting 
Uno Más. 
 
Eind februari 2018 vertrekken beeldend kunstenaars Ellen Jansen en Marij de Laat naar 
de Queen Sofia school in Namibië voor een werkbezoek op de projectlocatie. Naast het 
verzorgen van educatieve en artistieke voorbeeldlessen op de Queen Sofia school en een 
middelbare school in Ruacana wordt ook een bezoek gebracht aan een nomadenstam in 
de binnenlanden van Namibië. Na het zien van de primitieve omstandigheden en het 
ontbreken van basisvoorzieningen besluiten Ellen en Marij zich bij thuiskomst in te gaan 
zetten voor de aanschaf van zonnepanelen en een waterpomp voor deze nederzetting 
zodat naast elektriciteit voor o.a. het schooltje ook schoon drinkwater opgepompt kan 
gaan worden in de toekomst.   
 
Begin april 2018 wordt na zeven voorbereidende workshops door Carin Steen en de 
leerlingen van de La Esperanza school het muurschilderproject afgerond. Een prachtig 
inspirerend werk en een geweldige ervaring rijker voor de leerlingen van deze school! 
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In juni 2018 vertrekken Hassan en Erik met een bestelwagen vol spullen voor een tweetal 
zomerkampen naar Kelmé / Litouwen. Beiden steken een aantal dagen de armen uit de 
mouwen bij het 10 daagse zomerkamp voor 77 Anders Begaafde kinderen/jongeren van 
de school met opvanghuis in Kelmé en omgeving. Het programma vol sportieve, 
educatieve en creatieve activiteiten zorgt voor een onvergetelijke vakantie ervaring bij de 
kinderen! Lof voor de leerkrachten en begeleiders die dit ieder jaar weer belangeloos 
mogelijk maken. 
 
Na de vulkaanuitbarsting op zondag 3 juni in Guatemala start kunstenares Carin Steen 
een creatief kunstproject voor de kinderen uit het rampgebied die verblijven in het 
opvangcentrum Alotenango. Met een donatie van 250 euro ondersteunen wij dit mooie 
initiatief!   
 
Eind augustus 2018 wordt Colour4kids benadert door de organisatie “Single African 
Moms” (SAM) die meerdere programma’s voor kwetsbare mensen in Oost-Afrika 
uitvoert. Er is dringend schoolgeld nodig voor een aantal kansarme kinderen. Via 
Facebook en website informeren we onze achterban voor donaties. Colour4kids besluit 
een donatie van 360 euro te doen waarmee twee kinderen naar school kunnen.  
 
In september ontvangen we het bericht dat de bouw bij de Queen Sofia school in Namibië 
voorspoedig verloopt. De bouwwerkzaamheden rond de hostels voor meisjes en jongens 
alsmede de keuken met eetzaal zijn in volle gang! 
 
Na terugkomst in Nederland vertellen Ellen en Marij hun verhaal aan familie, vrienden en 
kennissen. Spontane acties werden op touw gezet en dankzij café de Bommel uit Breda 
en stichting Bier & Ballen komt respectievelijk 500 euro en 1.930 euro binnen voor de 
aanschaf van zonnepanelen en een waterpomp t.b.v. de Himba stam uit  Ombyarundo in 
Namibië. Hiermee is bijna de helft van de beoogde 5.000 euro binnen! 
 
Oprichtster Sylvia Berkley van stichting Help Sosuakids naar School geeft voorafgaande 
aan het  bestuursoverleg van Colour4kids op 12 september 2018 een toelichting op het 
plan van aanpak m.b.t. de bestuurlijk overgang van haar stichting naar stichting 
Colour4kids. Tijdens de projecten en activiteiten van Colour4kids in de Dominicaanse 
Repbliek hielpen beide stichtingen elkaar regelmatig op het gebied van communicatie, 
informatievoorziening en transport van goederen. Met het stoppen van een aantal 
bestuursleden bij Help Sosuakids naar School werd gezocht naar een bestuurlijke 
oplossing en die werd gevonden bij ons. De activiteiten van Help Sosuakids naar School 
t.b.v. kansarme kinderen blijven in de toekomst onder de paraplu van stichting 
Colour4kids onder dezelfde naam en persoon van Sylvia Berkley doorgaan in de 
Dominicaanse Republiek.  
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In oktober en november van 2018 zijn door Erik en Sylvia de domeinnaam, website en het 
mailadres overgeheveld naar Colour4kids en is de achterban van Help Sosuakids naar 
School geïnformeerd over de bestuurlijke overgang. Op onze website is een eigen 
omgeving gecreëerd voor Help Sosuakids naar School waar alle informatie rond de 
projecten en activiteiten wordt gepubliceerd. 
 
De jaarlijkse kerststollen actie  heeft dit jaar dankzij de inzet van Joke Wissink van 
Weeskinderen Bali een bedrag van bijna 1.500 euro opgeleverd voor het Lion weeshuis 
van Marinka en Frankie Portier op Bali.  
 
Aan het einde van het jaar ontvingen we vanuit Guatemala het eindverslag van Carin 
Steen van het Kunstproject voor de kinderen in het opvangcentrum in Alotenango die 
daar sinds juni 2018 na de vulkaanuitbarsting werden opgevangen. Met tientallen teken- 
en schildersessies en workshops kregen ruim 500 kinderen de gelegenheid om telkens 
even afstand te nemen van hun traumatische ervaringen en het leven in het 
opvangcentrum. Een waardevol en inspirerend project! 
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