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Jaarverslag 2022 
 

Guatemala stond in 2022 prominent op de agenda van Colour4kids.  
In maart werd de eerste schisiskliniek in Guatemala geopend! Deze 
gespecialiseerde kliniek is het resultaat van het harde werk van Tessa de 
Goede en haar organisatie Tess Unlimited die al ruim tien jaar gratis 
operaties en hulp biedt aan kinderen met een schisis in Guatemala. 
Colour4Kids heeft haar steentje bijgedragen in de vorm van de financiering 
van het schilderwerk en een aantal muurschilderingen van de hand van 
kunstenares Carin Steen in de gangen, uitslaapkamers en badkamers. De 
meeste zijn van dieren die door de muur lijken te breken. Belangrijk detail 
hierbij is dat alle dieren ook een schisis hebben. 
 
Onder begeleiding  van kunstenares Carin Steen werden tevens   
muurschilderprojecten uitgevoerd met lokale jongeren en vrijwilligers. 
  
In november 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. 
 
Hoog in de bergen, een half uurtje rijden van de koloniale stad Antigua 
Guatemala, ligt het dorpje El Hato met een schitterend uitzicht over de 
vulkanen. Dankzij sponsoring van Colour4Kids kon kunstenaar Carin Steen in 
december aan de slag bij de nieuwe school. Hier werd de eerste muur bij 
binnenkomst getransformeerd in een kleurrijk visueel welkom, zichtbaar 
vanaf de weg. Een meisje, omringd door bloemen die in het dorp gekweekt 
worden, lacht je toe. En op verzoek van de directrice werd ook het wapen 
van de school door Carin’s assistent Elio op de muur aangebracht.  
 
Gedurende het jaar heeft Colour4kids de inzamelingsacties en een 
verkoopexpositie van arpileras t.b.v. het weeshuis Lion king  Bali van Joke 
Wissink / ‘Weeskinderen Bali’ ondersteund. Daarnaast bracht ook de 
jaarlijkse kerststollen actie via bemiddeling van Colour4kids weer een mooi 
bedrag op voor het Lion King kindertehuis op Bali. 
 

http://www.colour4kids.nl/
mailto:info@colour4kids.nl


 

Stichting Colour4kids – Weteringstraat 27 – 1017 SL Amsterdam – NL75 INGB 0000 020204 
 KvK 34159861 -  www.colour4kids.nl - Email: info@colour4kids.nl 

Help Sosuakids hield gedurende het hele jaar regelmatig contact met de 
contactpersonen in de Dominicaanse Republiek via email, telefoon en 
WhatsApp. Via foto- en videomateriaal werd de uitreiking van de door Help 
Sosuakids gefinancierde schooluniformen en schoolmaterialen 
gecorrespondeerd.  
 
In mei 2022 bracht Sylvia Berkley, na afwezigheid door Covid-19, opnieuw 
een bezoek aan onze projecten. Daarbij bezocht zij diverse malen de Colegio 
Asher en zag zij de geïnstalleerde grote bakoven die door de Stichting 
Steunfonds Onderwijs was geschonken. Sylvia woonde een les broodbakken 
bij en trof opgetogen leerlingen aan. De leiding, Judith en Robert, liet haar 
onder anderen de aanvullingen van de bibliotheek zien. Ook keerde Sylvia 
daar terug met twee zeer geïnteresseerde dames uit Canada en de VS, die 
financiële en andere hulp hebben toegezegd na dat bezoek. Sylvia Berkley 
van Help Sosuakids heeft via haar contactpersoon in de USA een flinke 
hoeveelheid essentiële schoolartikelen voor de Colegio Asher naar Puerto 
Plata weten te regelen en deze per schip over laten brengen naar de 
Dominicaanse Republiek. 
Met contactpersoon Teo reed Sylvia diverse keren mee naar een aantal 
openbare scholen om te inventariseren waaraan het meeste behoefte was. 
Vaak verving zij  kapotte kleding, rugzakken en schoenen. Teo heeft hetgeen 
in mei niet voorradig was, later in het jaar alsnog bij de kinderen gebracht. 
Tot slot van haar reis heeft Sylvia met contactpersoon Tania 
schooluniformen en schriften aangeschaft en aan de meest behoeftige 
kinderen op school in Puerto Plata uitgedeeld. 
   
Steeds opnieuw vertellen onze contactpersonen Sylvia dat persoonlijk 
contact buitengewoon belangrijk voor hen is. De belangstelling uit het 
buitenland stimuleert leerlingen, leerkrachten en onze contactpersonen.   
 
Op onze Website, Facebook pagina en Instagram vindt u uitgebreid verslag 
met kleurrijk beeldmateriaal van alle activiteiten Colour4kids, Help Sosuakids 
en collega stichtingen en organisaties waarmee wij in de loop der jaren een 
band hebben opgebouwd. 
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