Paramaribo, december 2012
Hallo familie & vrienden,
De afgelopen twee maanden waren erg druk en enerverend. Zo moest ik een paar keer in het weekend naar een
district om een informatie bijeenkomst te houden voor het grote evangelisatie project; Operation Christmas Child.
Verschillende kerken registreren zich nu om komend jaar mee te doen. We verwachten begin januari 12000
schoenendozen gevuld met cadeautjes. Die worden aan de kinderen gegeven samen met het goede nieuws dat Jezus
van ze houdt!
Spannend waren ook de rechtszittingen waar ik voor het eerst van mijn leven moest getuigen. Het ging om twee
gevallen waarvan ik de kinderen begeleiding geef , omdat ze slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Ze wilden meer
weten over wat de kinderen tijdens de begeleiding aan mij hadden verteld. Eén rechtzaak is gewonnen en de dader
moet 3 jaar zitten. De andere zal in januari weer verder gaan.
“Is de liefdestank gevuld?”
De nieuwe opvoedingstraining was een groot succes.
Er waren niet veel deelnemers, maar de papa’s en
mama’s die met de training hebben meegedaan waren
erg open en gaven aan heel veel te hebben geleerd. Zo
zei een moeder dat ze nu veel minder snel naar de
pollepel grijpt, omdat ze heeft geleerd om te
communiceren. We spraken ook over de liefdestank
die bij elk kind gevuld moet worden, voordat we het
kind kunnen disciplineren. Op de laatste avond hebben
we op verzoek van de ouders gesproken over omgaan
met boosheid en het geven van seksuele voorlichting aan
je kinderen. Naast theorie hebben we ook rollenspelen gedaan waarin we hebben geoefend en in groepjes de
onderwerpen bespraken. De sfeer was erg goed. Vaak genoeg namen de ouders hun kinderen mee, omdat ze geen
oppas hadden. Voor de kinderen was dit ook een uitje, omdat we als trainers ze vermaakten met tekenen en
spelletjes. In februari zal de training herhaald worden. Een aantal deelnemers zei tegen Rosita (Surinaamse trainer):
“We wilden eigenlijk niet komen omdat de trainer een Nederlander is, maar ik moet toegeven dat ik heel veel heb
geleerd. De volgende training ga ik weer komen!”
KIDS TORI
.

“Jair, waarom klaagt mama elke week dat je niet luistert? Moet ik je naar de dokter brengen om te kijken of
je oren het wel doen?” Vraag ik jair. Hij is 8 jaar en is 1 van de drieling die ik al een tijdje pastoraal begeleid.
Hun moeder is doodgeschoten toen ze 5 maanden oud waren, ze wonen nu bij een pleegmoeder. “Iets zit me
dwars zuster Klaske” is het antwoord van Jair. “Ga je het mij vertellen of ga je het voor me opschrijven?”
vraag ik hem. “Ik ga het voor u opschrijven”. Ik geef Jair een papiertje en geef hem een stift. Hij schrijft op:
iets zit me dwars dat ik op school bijnamen krijg en ik de schuld krijg”. Jair heeft veel in zijn leven
meegemaakt. Nu hoor ik dat hij op school flink wordt gepest. Daarom luistert hij niet naar zijn pleegmoeder
als hij naar school moet, want wij wil niet naar school. We oefenen nu om rechtop te lopen, niks terug te
zeggen en de pesters geen aandacht te geven. Het lukt al een beetje.

Glitter Girls in actie
Om de week komen de tienermeiden samen voor bijbelstudie en in september
hebben ze 3 dagen kamp gehad. Ik heb ze uitgedaagd om in actie te komen.
Wat gaan zij nu doen, nu ze al zoveel hebben geleerd en hebben gekregen. Ze
zijn de uitdaging aangegaan. We hebben een programma ingestudeerd met
clown, zingen, spel en een objectles. Van hun zakgeld hebben ze lekkers voor
de kinderen gekocht. Zaterdag 8 december hebben ze het programma
uitgevoerd in een kindertehuis. De kinderen hebben genoten en de meiden
hebben veel geleerd. Op de terug weg hebben we geëvalueerd. Ze zeiden: “De
volgende keer gaan we nog beter voorbereiden!” Dat is zeker nodig, maar ik
ben trots op ze, het is een eerste stap. Bij gebrek aan een geschikte ruimte haal
ik de meiden op en komen we samen boven bij Burger King. Ik koop dan
drinken wat we samen delen, want anders wordt het een dure grap.
Radio programma; Happy kids time
Christelijk radio station Shalom is in oktober begonnen met een dagelijks
kinderprogramma. Het doel is geen voorlees programma, maar ze willen de
kinderen informatie geven over allerlei onderwerpen zoals pesten. Omdat er dan
ook een stuk nazorg moet zijn, hebben ze mij gevraagd om mee te werken om dit
radio programma te maken en te presenteren. Nu ben ik bezig met afleveringen
i.v.m. kerst. Op 21 december zal een aantal kinderen in de studio komen om mee te
doen met de quiz welke dan live te volgen is. Het is de planning om in februari
uitgebreid te praten over pesten en aan het eind van de maand een grote
informatiedag te houden voor kinderen en ouders over pesten. Deze nieuwe activiteit
die ik als vrijwilliger doe, ben ik niet aangegaan omdat ik te weinig heb om te doen. Maar op deze manier worden er
veel kinderen bereikt . Ook mag ik nu gratis radiospotjes voor de trainingen uitzenden, waardoor er een heleboel
kosten worden bespaard en de stichting wat meer bekendheid krijgt.
GELD TORI
Geld maakt niet gelukkig, maar is wel noodzakelijk. Voor het eind van dit jaar wil ik een beroep op u doen als
trouwe lezer. Zoals u weet zijn alle activiteiten van de stichting niet winstgevend en zijn we afhankelijk van
financiële sponsors. Maandelijks komt er te weinig geld binnen om privé van rond te komen en de
activiteiten van de stichting uit te voeren. Niet alleen in Nederland is er crisis, maar de prijzen zijn ook
enorm gestegen in Suriname. Mag ik u vragen om een eenmalige gift over te maken en na te denken of u een
vaste maandelijkse sponsor kan worden. De bankgegevens vind u onderaan in deze brief.

Huize Koorndijk
Het was een lange zoektocht, maar vandaag hebben we een ander huis gevonden. De huurprijs is het dubbele, maar
we hebben ervoor gekozen, omdat er niet veel keus is. Het grote voordeel is dat er een ruim kantoor is voor de
stichting. Komende week zullen we verhuizen. Tiffany is flink verwend op
haar 1e verjaardag. We genieten elke dag van haar en staan versteld van de
Thuisfrontcommissie:
snelle ontwikkeling.
Alien Hogewey 055-5421175

Swit kresneti, nanga wan boeng New Jari,

(fijne kerst en een goed nieuw jaar!)
Ryan, Klaske & Tiffany Koorndijk - Hummelen








Dank voor gezondheid en voor een ander huis.
Bid voor de kerst evangelisatie activiteiten
Bid voor Jair en de andere kinderen die pastoraal worden begeleid.
Training Praktisch Pastoraat aan kinderen & jongeren start 8 januari
Training kinderwerkers op Moengo 11, 12 januari en 1,2 februari
Training basis van opvoeding start 4 februari
Training evangelisatie 25, 26 januari in Paramaribo

Alienmenkveld@hotmail.com
www.zoutkorrel.net
stg.zoutkorrel@gmail.com
Adres Ryan & Klaske:
Postbus 4175 (NIEUW)
Zorg en Hoop
Paramaribo Suriname
Klaskehum@gmail.com
Ondersteuning:
Operation Rescue Missions
’t Loo-Oldebroek
Bankrekening: 348413963 met
vermelding: t.g.v. Klaske
IBAN nr: NL 11 RABO 034 84 13
963 BIC-CODE: RABO NL2U
www.operation-rescue.org

