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Jaarverslag 2019 

 
Het jaar 2019 begon goed met donatie van de tweedehandsboekwinkel zonder 
winstoogmerk Books4Life uit Tilburg. Colour4kids vrijwilligers Ellen Jansen en Marij de 
Laat ontvingen tijdens een feestelijke bijeenkomst een bedrag van 2.000 euro voor het 
Schoon Drinkwater project  t.b.v. de Himba nederzetting in Namibië.  
 
De nieuwe hostels bij de Queen Sofia school in Namibië waar onze Colour4kids 
vrijwilligers Ellen Jansen en Marij de Laat van Team Brabant zich enorm voor hebben 
ingezet, werden in april 2019 in gebruik genomen.  
 
In mei 2019 bezocht Sylvia Berkley de projecten van Help Sosuakids. Zij kocht samen met 
Judith en Roberto Terrero, de directie van de school “Colegio Asher”, voor een bedrag van 
1.000 euro lesmateriaal en leermiddelen voor deze school. Daar het Dominicaanse 
Ministerie van Onderwijs de school niet financiert is deze hulp en de bijdrage aan de 
leraarssalarissen nog steeds hard nodig. Sylvia bezocht eveneens scholen in La Union, 
Puerto Plata en Villa Liberación en kocht samen met haar lokale contacten, voor veel 
kansarme kinderen, schooluniformen en toebehoren. Daarnaast werden incomplete 
schooluniformen gecompleteerd door bijvoorbeeld de ontbrekende schoenen of  t- shirts 
aan te schaffen. Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door een donatie van 3000 euro 
van de Loge Tubantia en de Louisa Stichting. Een volgend bezoek aan de projecten staat 
gepland in mei 2020. 
 
Tijdens het werkbezoek aan de Dominicaanse Republiek van Sylvia Berkley van Help 
Sosuakids naar School werd duidelijk dat de school in Puerto Plata last had van 
wateroverlast in het deel dat door Colour4kids in 2017/2018 was bijgebouwd. Tijdens 
hevige tropische regenbuien bleken de trapopgang en de galerij te kampen hadden met 
wateroverlast waardoor het water de lokalen inliep. In opdracht van Colour4kids is het 
dak verlengd en zijn waterafvoeren aangebracht in de galerijmuur. Ook zijn onder de 
deuren van de lokalen dorpels gemetseld zodat het water niet meer naar binnen kan. De 
klus nam in totaal een week aan tijd in beslag en werd in combinatie met de aanschaf van 
materialen uitgevoerd voor een bedrag van 28.000 pesos (514 euro). 
 
In juli werd een bedrag van 4.500 gedoneerd aan stichting Connected to Namibia die in 
samenwerking en met cofinanciering van de overheid het Schoon Drinkwater project voor 
de Himba nederzetting gaat uitvoeren. 
 
Tessa de Goede van stichting Tess Unlimited benaderde in 2019 ons met het verzoek om 
een steentje bij te dragen aan het bouwproject van een nieuwe kliniek waar kinderen met 
een hazenlip en/of open gehemelte (Schisis) geopereerd kunnen worden en daarmee 
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zicht krijgen op een betere toekomst. De nieuwe kliniek  wordt gebouwd in San Gaspar 
Vivar; een plaats ongeveer 15 minuten vanaf Antigua; de hoofdstad van Guatemala. Wij 
hebben besloten om de kosten van het binnen schilderwerk, muurschilderingen en een 
deel van de  aankleding voor onze rekening te nemen. Medio februari/maart 2020 gaat 
kunstenares Carin Steen ter plaatse aan de slag om een inspirerende, kleurrijke 
muurschilderingen aan te brengen in de kliniek. 

 
Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds, die tot doel heeft het welzijn van kinderen 
(zowel medisch als op ander gebied) te verbeteren, verrastte ons met een donatie van 
2.500 euro. Ons voorstel om deze donatie te verbinden aan het project in Guatemala 
werd met instemming begroet. Met name het kleur brengen in het leven, de 
leefomgeving en welzijn van hulpbehoevende kinderen sluit perfect aan bij het 
gedachtengoed van deze stichting die ontstaan is uit de nalatenschap van voormalig 
molenaar van molen de Valk in Leiden - Jan van der Pouw Kraan – die zijn gehele leven 
begaan was met het lot van minderbedeelde kinderen in zijn omgeving. 

 
De jaarlijkse kerststollen actie  heeft in 2019 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. 
 
Een mooie afsluiting van het jaar 2019  vond plaats op de Veendamse basisschool ’t 
Haimstee.  Alle kinderen ontvingen daar een ‘Colour4kids’ schaapje met een 
Kerstboodschap waarmee de laatste 150 met de hand gebreide schaapjes uit Bolivia een 
nieuw onderdak kregen. Een vrouwencollectief uit Bolivia breide in 2017 zo’n 1.500 
schaapjes en ontving daarvoor van Colour4kids een passende Fair Trade vergoeding. Via 
diverse sponsoracties vonden deze schaapjes de afgelopen jaren een nieuwe eigenaar en 
met de opbrengst hiervan steunt Colour4kids projecten voor kansarme kinderen en 
jongeren in Midden- en Zuid Amerika. Basisschool ’t Haimstee school doneerde een 
bedrag van 150 euro en steunt daarmee het aanstaande kunst- en educatieproject voor 
kinderen en jongeren van families in Aletanango die huis en haard kwijt raakten tijdens de 
uitbarsting van de vulkaan Fuego in Guatemala (2018). 
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