Paramaribo, maart/april 2012
Lieve familie & vrienden,
De activiteiten draaien op volle gang. Voor mij een nieuwe ervaring om niet alles zelf te kunnen uitvoeren. Maar het is
goed. Mijn taken liggen vooral op het uitdenken en uitwerken van programma’s en dit overdragen, zodat anderen het
kunnen uitvoeren. Maar als u mij een beetje kent, weet u dat ik nog vaak genoeg de gelegenheid grijp om een
clownspak aan te trekken…..
Echt welzijn….
Clown Welzijn draagt een gouden jas en heeft sieraden om haar nek en een koffer vol
met snoep. Als ze hoort dat ze nog iets niet heeft, wil ze dat ook heel graag hebben. De
andere clown wil het wel geven, maar het kan niet. Je moet er zelf voor kiezen. Als clown
Welzijn blijft aandringen dat ze het wil hebben wordt het verhaal van de rijke jongeling
verteld. Hij heeft ook alles, maar…. heeft hij gekozen voor
Jezus? Pas als je hebt gekozen voor Jezus heb je welzijn!
Clown welzijn vindt het maar onzin en wil alleen maar
meer dingen hebben. Totdat… de rover verschijnt en ze
alles kwijtraakt. Nu heeft ze niks meer. Al haar geld is
gestolen en ze heeft geen beltegoed meer op haar black
berry. Gelukkig krijgt ze hulp en wordt haar weer verteld
van Jezus. Als je Jezus hebt, heb je welzijn, want niemand kan Jezus van je afpakken!
Dit was in het kort de clownsact van dit jaar die we draaiden op het
kinderboekenfestival in drie districten. Het thema is welzijn, vandaar dat we het
programma op dat thema hebben aangepast.
De kinderen genieten 30 minuutjes van de clowns en leren het lied:
Ik weet wat ik wil, geen geld in mijn zak. Ik weet wat ik wil, geen black berry of patat.
Geen goud of zilver, nee veel meer dan dat. Echt welzijn is Jezus in mijn hart!
Trainingen
De jaarlijkse kinderwerkerstraining hebben we 15 maart afgerond. Drieendertig deelenemers hebben een certificaat
ontvangen. De laatste weken heb ik praktijkexamens afgenomen en tentamens nagekeken. Vlak voor de examens
zijn veel deelnemers erg zenuwachtig. Ik vraag ze altijd of ik er zo streng uit zie. Toch is het goed om te doen, want
kinderwerk moet je leren in de praktijk. Ook voor mij als trainer is het goed om te zien wat tijdens de lessen goed is
over gekomen en waar ik een volgende keer toch meer aandacht aan moet besteden. Bij de afronding van de training
is het altijd een hoop geregel om alle cijferlijsten te maken en de certificaten met de juiste namen te printen. En dat is
niet zo makkelijk, want ze heten nu eenmaal niet Jan, Piet en Klaas.
De training: praktisch pastoraat aan kinderen & tieners is half maart van start gegaan. Om goed uit te komen met
de kosten had ik niet zo’n grote zaal gehuurd. Maar twee dagen voordat de training zou beginnen gaven nog ruim
dertig mensen zich op. In totaal zevenenzestig deelnemers. Oei, dat gaat nooit passen! Gelukkig heeft de school waar
ik het lokaal heb gehuurd meegewerkt en hebben we het grootste lokaal gekregen, waar we net in passen. We
mogen erg blij zijn dat zoveel mensen ook dit jaar impact willen maken op levens van beschadigde kinderen. De
training bestaat uit twee modules en zal in totaal twaalf weken duren. Dit jaar sta ik er niet alleen voor, Judith
Ronosetiko is orthopedagoog en verzorgt samen met mij de training.

In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik over Operation Christmas Child. In Paramaribo doen er dit jaar 38 kerken mee
aan dit evangelisatieproject. In twee dagen hebben we de mensen getraind die het evagelisatieprogramma gaan
uitvoeren. Hiervoor heb ik een programma mogen schrijven met als thema “het mooiste cadeau.” In de training
hebben we het programma voorgedaan en nu zullen
zij het de komende weken uitvoeren in hun eigen
gemeente waar ze niet- kerkelijke kinderen voor
hebben uitgenodigd. Eind maart mag ik naar
Moengo (oosten van Suriname) om daar de werkers
te trainen en het programma uit te voeren en half
april staat Nickerie (westen van Suriname) op het
programma.
Vechten om een schoenendoos…
Een team is half maart naar het binnenland gegaan en ze hebben daar langs de
grote Surinamerivier vijf dorpen aangedaan en alle kinderen van de dorpen in
de leeftijd van twee tot en met veertien jaar hebben genoten van de clowns en
als verrassing kregen ze een schoenendoos met allerlei cadeautjes. In de
meeste dorpen verliep alles ordelijk en waren ook de volwassenen blij. Maar
in een dorp was er behoorlijk gedoe en wilden ze op de vuist gaan. Ouders
lieten hun kinderen de schoenendoos in
het bos verstoppen en nog een
schoenendoos halen, maar een werker
kwam hierachter. Ook de dozen die over
waren gebleven werden weer meegenomen, maar
hier waren ze het ook niet mee eens. Dit moesten ze doen, want het is een
regel. Alle kinderen krijgen één doos en de cadeaus zijn niet bestemd voor
volwassenen. Het binnenland is totaal anders dan de stad. Daar hebben ze erg
weinig, daarom is te begrijpen dat ze vechten om nog meer cadeautjes te
krijgen. Maar gelukkig is alles goed afgelopen.
Demiel kijkt sip voor zich uit. “wat is er aan de hand?” vraag ik hem. “Vraag maar aan tante Mandy” (de directrice)
is zijn antwoord. Ze weten niet meer wat ze met Demiel moeten doen. Hij is geschorst van school en ook in het
kindertehuis is hij agressief en valt hij de kinderen en leiding aan. We weten allemaal dat een kind dit niet uit
zichzelf gaat doen; er moet een oorzaak zijn. Als we de achtergrond van Demiel een beetje kennen weten we dat hij
beschadigd is vanwege de ernstige mishandelingen. Ook heeft hij al in verschillende tehuizen gewoond. Hij hunkert
naar liefde en aandacht, maar in een tehuis kan je niet alle kinderen zoveel aandacht en liefde geven. Als je alleen
met hem babbelt of als hij met je mee gaat naar huis is er niks aan de hand. Hij geniet! Wilt u met ons mee bidden
voor Demiel dat God ons helpt om Demiel te helpen bij de genezing van zijn wonden. Bid dat dit jongetje dat erg
sociaal en musicaal is tot rust komt en mag groeien naar Gods plan voor
zijn leven!
Wij maken het met zijn drietjes erg goed. Het is op en top genieten van onze
kleine meid die brabbelt, lacht en in haar betje rolt en de klamboe naar
beneden trekt. We zijn erg dankbaar.
Veel liefs,

Ryan, Klaske & Tiffany Koorndijk - Hummelen







Dank God voor alle cursisten die voor de kinderwerkerstraining zijn
geslaagd.
Dank God voor alle kerken die mee doen met het nieuwe evangelisatie
project.
Bid voor evangelisatie op het kinderboekenfestival eind maart en eind mei.
Bid voor training en evangelisatie eind maart en half april.
Bid voor de tienermeiden van Glitter Girls.
Bid voor de pastorale training.
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