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Jaarverslag 2020 
 

Het jaar 2020 begon met een donatie van de Veendamse basisschool ’t 
Haimstee. De school had de ‘Colour4kids’ schaapjes gebruikt om alle 
leerlingen van de school hiermee een Kerstboodschap mee te geven. De 
laatste 150 met de hand gebreide schaapjes uit Bolivia kregen hiermee ook 
een nieuw onderdak. Het bedrag van 150 euro is gebruikt voor het 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) en is uitgevoerd door kunstenares Carin Steen tijdens haar 
aanwezigheid in Guatemala in 2020. 
 
Naast het project in Aletanango was Carin Steen ook actief voor Colour4kids 
bij de nieuwe kliniek van de Nederlandse stichting TessUnlimited in San 
Gaspar Vivar; een plaats ongeveer 15 minuten vanaf Antigua; de hoofdstad 
van Guatemala. Colour4kids financierde hier de kosten van het binnen 
schilderwerk en het aanbrengen van inspirerende, kleurrijke 
muurschilderingen. Dit schilderproject is mede vanwege de 
coronaproblematiek in fases uitgevoerd en uiteindelijk in november afgerond. 
Een uitgebreid verslag van dit prachtige project  met tekst en foto’s van Carin 
Steen is te vinden op onze website. 
 
Honduras werd in november tot twee keer toe zwaar getroffen door orkanen 
die enorme schade veroorzaakten in dit straatarme land. Als gevolg van een 
dijkdoorbraak moesten alle kinderen en jongeren van de projectlocatie Las 
Flores van de Nederlandse stichting Homeless Child in El Progresso 
geëvacueerd worden. De gebouwen, voorzieningen en het terrein – inclusief 
het onderkomen dat door Colour4kids in 2015 is gerealiseerd – hebben 
enorme schade opgelopen. Begin 2021 wordt duidelijk op welke wijze herstel 
en/of hulp aan de kinderen opnieuw vorm gegeven kan worden en welke hulp 
Colour4kids hierin kan bieden.  
 
De jaarlijkse kerststollen actie van Colour4kids heeft in 2020 mede dankzij de 
inzet van Joke Wissink van de organisatie Weeskinderen Bali weer een mooi 
bedrag opgeleverd voor het Lion weeshuis van Marinka en Frankie Portier op 
Bali. 
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Vanwege de coronaproblematiek heeft Sylvia Berkley van Help Sosuakids haar 
projecten in Dominicaanse Republiek in 2020 niet kunnen bezoeken. De 
openbare scholen zijn sinds maart 2020 gesloten en niet meer open gegaan in 
2020. Onderwijs wordt nu ook in de Dominicaanse Republiek op afstand 
gegeven, maar velen hebben geen computer, smartphone of 
internetverbinding.  De Colegio Asher kan sinds september 2020 echter wel 
kleine groepjes leerlingen, die thuis helemaal niet kunnen leren, op school 
ontvangen. De meeste leerlingen van de Colegio hebben van de school 
mappen met lesmateriaal thuisbezorgd gekregen. Het printen van al het 
lesmateriaal bracht extra kosten met zich mee. Daartoe heeft Help Sosuakids 
meer geld overgemaakt dan begroot was. Op de Colegio Asher wordt nog 
steeds eten verstrekt aan de leerlingen en voor de meesten is dat de enige 
maaltijd per dag. Wegens de zeer strenge corona maatregelen was de 
aanschaf van schooluniformen dit jaar niet mogelijk. 
 
Vanwege het volledig stilvallen van het toerisme en de verregaande 
quarantaine maatregelen raakten veel kostwinners hun baan kwijt. Een flink 
deel van de bevolking en met name kinderrijke gezinnen kregen daardoor te 
maken met armoede en honger. 
Help Sosuakids en Colour4kids hebben in mei ieder 500 euro beschikbaar 
gesteld voor voedselpakketten ten behoeve van tientallen straatarme families 
rond de school ‘El Tablon’ in Villa Liberación. Teo Garcia en de directrice van 
genoemde school selecteerden de meest hulpbehoevende gezinnen, stelden 
de voedselpakketten samen en organiseerden de uitreiking ervan. 
    
Rond Kerst startte Help Sosuakids opnieuw een dergelijke actie en maakte 
wederom 1000 euro over naar de Colegio Asher voor voedselpakketten ten 
behoeve van hulpbehoevende gezinnen uit de straatarme wijk rond de 
Colegio Asher in La Union. Dankzij deze actie, ter plaatse georganiseerd door 
Judith en Robert Terrero, kregen tientallen families voedsel tijdens Kerst.   
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