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Jaarverslag 2021 
 

Guatemala en Honduras  stonden in 2021 prominent op de agenda van 
Colour4kids. Onder begeleiding  van kunstenares Carin Steen werden 
meerdere muurschilderprojecten uitgevoerd met lokale jongeren en 
vrijwilligers.  
Zo werd in maart een prachtige muurschildering  van 7,5 x 3,0 meter met als 
thema 'Rechten van het Kind' aangebracht bij een basisschool in San Miguel 
Escobar.  
In oktober 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. Na een reeks waar de 
geschiedenis van de muurschilderkunst aan bod kwam, werd gestart met het 
ontwerp voor een muurschildering in de openbare wasplaats waar gezinnen, 
wegens gebrek aan stromend water thuis, dagelijks hun kleding etc. komen 
wassen. De inspirerende muurschildering van 11,0 x  2,85 meter toont 
diverse verschijningsvormen van water, waarbij de hedendaagse 
vervuilingsproblematiek wordt vermengd met het leven in de oceaan en 
oude Maya beelden. Het was volgens Carin Steen; “een geweldige ervaring 
om met de Urban HeART jongeren te werken en zulke positieve feedback 
van de gemeenschap te krijgen. De locatie kon niet perfecter zijn, het is DE 
plek waar mensen elkaar ontmoeten, wachten op tuc-tucs of samenkomen 
voor een praatje of een partijtje voetbal.”   
In december vond een muurschilderproject met kunstenares Carin Steen 
plaats bij de kinderopvang en tehuis Casita Copán in het Maya dorp Copán in 
Honduras ... het dorp waar Carin 17 jaar woonde. Een enorme 13 meter 
lange muur werd met hulp van vriendin Catherine en een aantal jongeren 
van Casita Copán omgetoverd in een kleurexplosie waar beelden van  
spelende kinderen, natuur, vogels, Maya kunst, Copán, Casita’s hond Vishnu, 
cartoons, samenzijn, spelen en vrolijkheid vanaf spetterde! 
 
Gedurende het hele jaar heeft Colour4kids ook de inzamelingsacties van Joke 
Wissink en haar organisatie ‘Weeskinderen Bali’ ondersteund. Haar hulp 
middels voedselpakketten aan staatarme gezinnen op Bali die vanwege de 
corona crisis zonder inkomsten zaten, leverde hartverwarmende reacties op.  
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Daarnaast bracht ook de jaarlijkse kerststollen actie via bemiddeling van 
Colour4kids weer een mooi bedrag op voor het Lion King kindertehuis op 
Bali. 
 
Opnieuw kon in 2021 vanwege COVID-19 geen bezoek gebracht worden 
brengen aan de projecten van Help Sosuakids in de Dominicaanse Republiek.  
Dit heeft ons er echter niet van weerhouden de projecten te blijven steunen.  
 
In de Dominicaanse Republiek waren de scholen vanwege corona tot 
november 2021 gesloten. Het Dominicaanse Ministerie van Onderwijs bood 
via speciale online lesprogramma’s de mogelijkheid om thuis onderwijs te 
volgen. Voor kansarme kinderen in achterstandswijken die naar Colegio 
Asher komen, bleek het volgen van online onderwijs echter een probleem 
vanwege het ontbreken van zowel wifi als tablets.  
Na overleg met de leiding van de Colegio Asher heeft Help Sosuakids geld 
gestuurd voor de aanschaf van 14 tablets 7” met toebehoren. Deze tablets 
blijven op de Colegio Asher, waar wifi aanwezig is. In kleine groepjes worden 
de online lessen nu met behulp van deze tablets gevolgd en daarmee ook  de 
leerachterstand weer ingelopen. 
 
Tevens heeft de Colegio Asher een professionele bakkersoven kunnen 
aanschaffen door een flinke donatie van een Nederlandse Stichting die 
educatie projecten ondersteunt. Bij de school bestond al langere tijd de 
wens en behoefte om een praktijkopleiding brood- en banketbakker te 
starten voor jongeren vanaf 16 jaar. 
Deze opleiding, die bijna gratis is, biedt zowel de leerlingen van de Colegio 
Asher, als andere kansarme jongeren uit de omgeving van de school, een 
serieuze kans op een baan in de detailhandel of in de horeca. Een compleet 
ingericht lokaal was al beschikbaar, alleen de oven ontbrak nog. Nu de 
bakkersoven is geïnstalleerd, wordt naast de praktijkopleiding ook brood 
gebakken voor de leerlingen op de school en hulpbehoevende gezinnen in 
achterstandswijken in en rond Sosúa.  
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Veel meer ouders dan voorheen zijn nu in de Dominicaanse Republiek door 
corona werkloos geworden en hebben nauwelijks geld voor voedsel en zeker 
niet voor pennen, schriften en schooluniformen voor hun kinderen.  
Via onze contactpersoon Teo Garcia, gepensioneerd en voorheen verbonden 
aan het District Educatie Sosúa, werden schooluniformen en de benodigde 
leermiddelen aangeschaft en uitgedeeld aan de meest behoeftige kinderen 
van de school 'El Tablon', zodat ze deel kunnen nemen aan de lessen.  
 
 
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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