Paramaribo, Januari/februari 2010
Lieve familie & vrienden,
Massaal komt men op de been op 31 december. En dit alles voor wat
trompetgeschal, drums en pakarra (lange vuurwerkmatten die
worden afgeschoten door winkeliers). Om precies 12 uur
’s middags wordt de één na de ander afgeschoten. Een hoop
lawaai, smerige lucht en vooral drukte. Maar toch wil ik het geen
jaar missen. Het hoort er gewoon bij! Heel veel andere dingen
zijn er ook niet te doen, buiten het vele eten waar de maand
december om bekend staat.
Ik hoop dat u het jaar goed bent begonnen. Heerlijk om te weten
dat God ook in dit nieuwe jaar trouw is en ons genadig is.
Meiden-talk…
Nooit heb ik eerder zo intensief gewerkt met meiden. Het trok me eigenlijk ook niet aan. ‘Ze zijn achter de
ellebogen, roddelen, zijn jaloers, zijn niet eerlijk’ waren de vooroordelen die ik altijd had. Waar dat vandaan komt
weet ik niet, want ik heb heel wat fijne vriendinnen die ik echt niet zou willen missen. Meestal werkte ik met de
jongens en kreeg daar ook sneller een goede band mee, maar de rollen zijn omgedraaid. Bij het internaat waar we
de kinderen wekelijks begeleiden was niemand voor de tienermeiden. Dus uit noodzaak ben ik deze meiden groep
gaan draaien. Maar het is geweldig! Ze komen elke week trouw, doen heel enthousiast mee met het programma
en ik merk dat het steeds een hechtere groep wordt waar ze open en eerlijk de dingen bespreekbaar maken.
Echte meiden-talk. Ze worstelen met heel wat dingen; op school worden ze apart behandeld omdat ze in een
internaat wonen. Geld om de bus te betalen, boeken te kopiëren, laat staan mee te gaan met de mode, hebben
ze niet, waardoor ze ook ‘opvallen’. Ze willen graag dat hun moeder trots op hun kan zijn. Melin bijvoorbeeld was
helemaal in tranen. Een tante van haar zag haar lopen met een jongen. Tante heeft moeder direct gebeld en
gezegd dat haar dochter scharrelt
met jongens. Vervolgens belt haar moeder de directeur van het
internaat op en zegt dat hij haar strakker moet aanpakken. Ook krijgt
Melin een boos telefoontje van haar moeder. “Ik spreek mijn moeder
nooit en nu zegt ze alleen maar lelijke dingen, ik kan haar niet eens
uitleggen wie de jongen is. Ze luistert niet, maar praat alleen maar. Ze
zei dat als ik zwanger raak ik haar nooit meer iets hoef te vragen ook
moet ik zelf maar zien hoe ik aan geld kom voor schoolspullen”. In
tranen vertelt Melin dat deze jongen een klasgenoot is, ze liepen
samen naar de bus en spraken over een verslag wat ze moeten
schrijven. De school was die dag twee uur eerder uit.
Het enige wat ik kan doen is Melin aanmoedigen om erover te praten, dat lucht vaak al op. Ook heeft
Melin een brief aan haar moeder geschreven waarin ze alles uitlegt en vertelt hoe zij zich nu voelt. Drie weken
later was Melin weer die vrolijke meid. Ze had een sms-je gehad van haar moeder en liet het mij direct lezen; “je
bent mijn schat, je moeder”.

Bij Melin lijkt het goed te komen. Maar andere meiden zijn door deze tori’s (verhalen) die men vertelt geschorst
van het internaat of wachten nu vol spanning af wanneer hun moeder zal komen om ze een flink pak rammel te
geven. Dit zijn reële dingen waar ze mee worstelen.
Toen we het hadden besproken zij Chanta: “u maakt het alleen maar
moeilijker voor me, want nu zegt u dat ik ze moet vergeven en dat ik
geen lelijke dingen over hun mag zeggen”. Waarop Danishka reageert:
“je moet het wel doen, want van boos blijven wordt je nog verdrietiger.
En zuster Klask,e u had toch ook gezegd dat we moeten bidden of God
ons helpt te vergeven?”. Samen maken we een kring en bidden voor
elkaar. Bidt u mee dat deze meiden steeds dichter naar God toe
groeien, zodat ze stand kunnen houden in hun, soms heel moeilijke,
situatie.
Maak je droom waar!
Wekelijks kom ik ook op een school speciaal voor jongeren die de middelbare school niet hebben afgemaakt. De
klassen bestaan voornamelijk uit alleen maar meiden. We praten over hun dromen en hoe zij ze waar kunnen
maken. Wat is er tot nu toe fout gegaan? wat willen ze veranderen? Voorlichting over risicovol gedrag zoals
alcohol, drugs en vrije seks is iets wat ze vaker horen. Maar ik streef ernaar om echt tot ze door te dringen door
een band met ze op te bouwen en zelf ook eerlijk te zijn. Of hun droom werkelijk zal uitkomen is en blijft hun
eigen keuze! Wilt u mee bidden dat deze momenten, die vaak maar erg kort zijn, toch vruchtbaar zullen zijn.
Willy is politieagent!
Het kinderboekenfestival wat jaarlijks wordt georganiseerd door Stichting Projecten
in Suriname is weer begonnen. De laatste week van januari waren we in het
binnenland. Eind februari zullen we naar het district Saramacca gaan en eind maart
zijn we in Paramaribo. Dit festival is elk jaar weer een prachtige gelegenheid om
een Bijbelse boodschap door te geven aan de kinderen. Dit doen we door een
korte cabaret opvoering als clowns. Het was ploeteren en worstelen om weer een
origineel stuk in elkaar te zetten wat past bij het thema van het festival. Maar op
het laatste moment waren de attributen, het decor, het traktaat en de
clownspakken allemaal in orde! Het was een goede tijd. Willy laat de kinderen
snel de politie bellen als Betty steeds lelijke dingen tegen hem zegt. Woorden doen zo’n pijn! Na 1
minuut komt de politie (Willy met andere pruik) en onderzoekt de kinderen wie een zwaard heeft. Als de kinderen
onschuldig blijken te zijn wordt Betty ontdekt. De kinderen worden als hulpagenten ingeschakeld om Betty te
pakken. De politie laat Betty en de kinderen een stukje uit de Bijbel lezen waar in staat dat onze woorden net als
zwaarden zijn. Dus we hebben allemaal een zwaard in onze mond!
Thuisfrontcommissie:
Wees dus heel voorzichtig met wat je zegt!
Blessi, Klaske Hummelen
Vraag God niet om dingen die je zelf goed vindt;
vraag Hem wat Hij goed voor je vindt.
TRAININGEN:
 Kinderwerkerstraining: wekelijks tot eind maart.
 Training praktisch kinder- en tienerpastoraat: tot eind februari.
 Voorlichting op scholen.
EVANGELISATIE:
 Eind februari; Kinderboekenfestival in Saramacca.
PASTORAAT:
 Bid voor de meiden.
 Bid voor wijsheid hoe we verder gaan om alle kinderen te begeleiden in de
tehuizen.

Alien Hogewey
055-5421175
Alienmenkveld@hotmail.com
www.klaskehummelen.nl
Adres Klaske:
Postbus 9181
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

