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Projectoverzicht periode 2000 – 2018 

 

2000     -  Vietnam  

Renovatie van het Medical Center en Sunshine school van de Christina Noble Childrens 

Foundation in Ho Chi Minh stad. 

2002 - 2003    -  Vietnam 

Renovatie van twee weeshuizen in Hoian en een opvanghuis voor straatkinderen in 

NhaTrang. 

2004 - 2007 - 2010   -  Vietnam  

Hulp en renovatieprojecten met activiteitenprogramma bij de Vinh Son weeshuizen in 

Kontum. 

2004    - Indonesië 

Uitbreiding Lion King weeshuis in Singaraja (Bali). 

2005     -  Indonesië 

Actie SOS Atjeh met aansluitend opstart Lion King weeshuis in Medan (Sumatra). 

2005 - 2006   - Litouwen 

Renovatieprojecten met activiteitenprogramma i.s.m. de Van Bekkum Bouwgroep bij een 

school annex opvanghuis voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke 

beperking in Kelmé.  

2006    -  Kenia 

Renovatieproject bij een school annex kindertehuis van de stichting Spirit of Faith in 

Malindi. 

2007 - 2008 - 2011 -  Moldavië 

Renovatieprojecten met activiteitenprogramma i.s.m. de Van Bekkum Bouwgroep bij een 

kindertehuis in Vascauti. 

2009     -  Mongolië 

Uitbreiding en renovatieproject met activiteitenprogramma bij het opvangtehuis voor 

straatkinderen in Choibalsan. 

2010    - Roemenië 

Renovatieproject met activiteitenprogramma i.s.m. de Van Bekkum Bouwgroep t.b.v. een 

dagopvangcentra voor kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen en een 

instelling van de Roemeense Kinderbescherming in Iaşi. 

2010 / 2011   -  Bulgarije 
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Realisatie van een dagopvang voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke 

beperking binnen een bestaand kinderziekenhuis in Pleven. 

2011     - Ecuador 

Renovatie van het therapiegebouw en activiteitenprogramma bij het Child 'N Family 

centrum van de Nederlandse hulporganisatie Daniëlle Children's Fund (DCF) in Ambato. 

2012    -  Kirgizië 

Uitbreiding en renovatieproject met activiteitenprogramma bij een opvangcentrum voor 

straatkinderen van het Center for the Protection of Children (CPC) in Bishkek. 

2012     -  Nepal 

Renovatieproject met activiteitenprogramma bij het Child 'N Family centrum van het 

Daniëlle Children's Fund in Kathmandu. 

2012    - Peru 

Theaterproject t.b.v. het opvanghuis ‘Inti Huahuacuna’ voor straatkinderen in Cusco. 

2012 - 2013   -  Dominicaanse Republiek 

Hulpprojecten bij scholen en weeshuizen in Sosúa en Puerta Plata. 

2012 / 2013   -  Bolivia 

Computerproject bij een school voor middelbaar onderwijs in de Potosí. 

2013    - Roemenië 

Hulpproject met activiteitenprogramma bij meerdere instellingen en dagopvangcentra 

voor kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking in Iasi. 

2013    - Peru 

Zilversmeedproject t.b.v. het opvanghuis ‘Inti Huahuacuna’ voor straatkinderen in Cusco. 

2013    -  Nepal 

Nieuwbouw en activiteitenprogramma bij een nieuwe kleuterschool van stichting Maya in 

Serachour. 

2013    -  Honduras 

Renovatieproject met activiteitenprogramma bij de opvanghuizen voor straatkinderen 

van stichting Homeless Child in El Progreso. 

2014    -  Nepal 

Inrichting en aanschaf leermiddelen t.b.v. kleuterschool in Nepal. 

2015    -   Honduras 
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Nieuwbouw van een opvanghuis voor straatkinderen in El Progreso van stichting 

Homeless Child. 

2015    -  Mongolië 

Projectbegeleider Hassan Taleï op werkbezoek in Mongolië voor de uitbreiding van het 

opvanghuis ‘Anna Home’ voor straatkinderen in Choibalsan t.b.v. stichting All for 

Children. 

2015 / 2016   -  Nepal  

Samen met Stichting Maya wordt een school tussen de dorpjes Nepot en Pokhari in Nepal 

herbouwt die verwoest was door de aardbeving in 2015.  

2016    -  Mongolië 

Projectbegeleider Hassan Taleï begeleidt een bouw- en renovatieproject voor de 

Nederlandse hulporganisatie All for Children bij het Anna Home; een opvanghuis voor 

straatkinderen in Choibalsan. 

2016 / 2017   -  Dominicaanse Republiek 

Nieuwbouw van drie klaslokalen met sanitaire voorzieningen bij een basisschool in een 

achterstandswijk in Puerto Plata.  

2016    -  Guatemala 

Community Mural Project met de in Guatemala woonachtige Nederlandse kunstenares 

Carin Steen. Een alles ontsierende ruim zeventig meter lange muur rond een school in 

het Maya dorpje Chimachoy in Guatemala wordt omgetoverd in een kleurrijke, 

inspirerende blikvanger in het dorpscentrum en herkenningspunt voor de wijde omtrek. 

2016 / 2017     -   Litouwen 

Aanleg van een belevingstuin bij een opvanghuis met school voor Anders Begaafde 

kinderen in Kelmé / Litouwen. 

2016    -  Dominicaanse Republiek 

Renovatie van een naschoolse opvang voor straatkinderen in de achterstandswijk Dubocq 

na de enorme overstromingen in het najaar van 2016 in Puerto Plata en omgeving. 

2017    -  Dominicaanse Republiek 

Afronding van de bouwwerkzaamheden bij de basisschool in Puerto Plata en grote 

muurschilderprojecten met Carin Steen op de projectlocatie in Puerto Plata en de Colegio 

Asher in La Union. 

2017    -  Bulgarije 

Een team van Colour4kids introduceert de Doedels Methodiek in Bulgarije bij een 

gespecialiseerd opvanghuis voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking in 

Pleven.  
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2017     -  Guatemala   

In september 2017 is in samenwerking met Carin Steen het kinderdagverblijf Las Nubes 

in Acatenango – Guatemala gerenoveerd. Het betreft enerzijds het verbeteren/aanpassen 

van een aantal voorzieningen en anderzijds een kleurrijk- en educatief ‘Matisse’ 

muurschilderproject. 

2018    -  Namibië 

Nieuwbouwproject van een hostel en keuken bij de Queen Sofia school in Namibië van de 

Connected to Namibia Foundation uit Nuenen. Twee Colour4kids vrijwilligers uit Breda 

zamelen hiervoor geld in en reizen maart af naar Namibië. 

 

2018    - Guatemala 

Educatief muurschilderproject La Esperanza in de stad Chimaltenango in Guatemala met 

Carin Steen bij de Instituto de Educación Media La Esperanza, een middelbare school 

waar jongeren de verplichte drie jaar onderwijs na de lagere school volgen. 

2018    -  Litouwen 

Hulptransport met werkbezoek aan het zomerkamp voor Anders Begaafde kinderen van 

de school met opvang in Kelmé / Litouwen.  

2018    -   Guatemala 

Kunstproject met Carin Steen voor de kinderen die opgevangen werden in het 

opvangcentrum na de uitbarsting van de Fuego vulkaan in Guatemala op 3 juni 2018. 

 

Naast de renovatie- en bouwprojecten en muurschilderprojecten ondersteunde 

Colour4kids financieel, fysiek of met kennisoverdracht ook talrijke kleinschalige 

activiteiten voor kansarme kinderen. Denk hierbij aan o.a. de schoenendozenacties en 

zomerkampen t.b.v. kinderen uit de regio Kelmé in Litouwen, noodhulp voor het 

kindertehuis op Bali en participatie in projecten voor de hulpbehoevende kinderen in 

Vietnam, Kenia en andere landen.  

 

 

 

 


