Paramaribo, Februari 2010
Lieve familie & vrienden,
De batterij van een laptop loopt langzaam leeg, dan moet hij weer opgeladen worden. Mijn batterij is ook low,
vandaag wordt hij opgeladen. Het komt goed uit, want het is een nationale vrije dag. Pakwa is het feest van de
Hindoestanen, maar wordt door alle bevolkingsgroepen gevierd, zolang ze maar vrij krijgen . En ik profiteer er
van! Uitslapen, wasje draaien, huisje schoonmaken en nu tori schrijven.
Politie slaapt…
Drie dagen zijn Willy en Betty op het festival in Saramacca (1 uur rijden buiten de stad Paramaribo). Elk half uur
komt er een andere klas naar de stand. Betty is helemaal in de war, ze heeft een heel groot probleem, wat moet
ze doen? Ze belt haar vriendin spriet op. Spriet, een mooie blauwe vogel, verschijnt plotseling en neemt de
telefoon op. Maar Spriet kan niet helpen, ze heeft zelf ook iets vreselijks meegemaakt, de pindakaas was op! En
nu heeft ze het druk, ze moet naar de kapper haar veren krullen. Nu heeft ze echt geen tijd! Veel te druk! Betty is
radeloos, ze besluit Tom te bellen. Maar ze een meneer Sjon zegt haar dat hij Betty helemaal niet kent; verkeerd
verbonden. De kinderen geven Betty een tip dat ze de politie moet bellen. De politie komt in alle haast op (Willy
met zwarte pruik en politiepet) en neemt de telefoon op. Wat is er aan de hand? Maar langzaam valt de politie in
slaap. De
kinderen reageren: “politie komt niet, hij slaapt”. Wat moet Betty
nu doen? De kinderen hebben altijd een oplossing: “bel de
brandweer”, “stop met huilen” etc. Maar dan komt clown Willy.
Hij snapt al wat het probleem is. Betty heeft met de verkeerde
telefoon gebeld. Hij kent een telefoon waar je gratis mee kan
bellen en waarmee je altijd bereik hebt. Als jij je handen vouwt
en gewoon praat dan heb je direct verbinding met de hemel en
God luistert altijd! Bidden is gratis! De Here God valt nooit in
slaap, Hij heeft het nooit te druk.
Met een goocheltruc wordt duidelijk gemaakt dat God contact met de mensen wil, want Hij houdt van ze. Maar
door de zonde is het contact kapot gegaan. De enige manier om het weer goed te maken is door te geloven in
Jezus, de Zoon van God. Daarom is het mogelijk dat we nu kunnen bidden. Om het nooit te vergeten leren de er
ook een liedje over. Wat is het nummer van de hemel? 2x5! Het is geweldig dat we deze gelegenheid hebben om
de kinderen Gods rijke evangelie te mogen vertellen. Ook in de avond trokken Betty en Willy veel publiek. De
stroom was uitgevallen, wat maakte dat er ruim 150 mensen stonden te kijken en luisterden naar het clowns
koppel. God is goed! We hebben meer dan 700 kinderen dit goede nieuws mogen vertellen! Toen er die avond
geen water was omdat de stroom was uitgevallen, kregen we een 0,5L flesje water om het zweet van ons lichaam
weg te wassen. Toen zag ik het even niet meer zitten. Om de frustratie te verbergen zei ik uit joligheid: “zodra ik
de badkamer binnenga zal het water komen”. En tot mijn grote verbazing gebeurde dit. Wow zalig! God zorgt
goed voor ons. Eind maart zullen we 6 dagen op het festival zijn in Paramaribo.

Machteloos….

Als je door het hoofd van de school wordt benaderd om aan
de twee laatste klassen voorlichting te geven, ervaar je dat
als een zegen. Wat een prachtige open deur om deze
kinderen te kunnen bereiken. Vol moed zijn Froukje en ik
dan ook aan de slag gegaan om een mooi programma in
elkaar te zetten en op vrijdagmorgen vroeg paraat te staan
voor de klas. We hebben de strijd gestreden en het ten
einde gebracht, maar het was eigenlijk niet te doen! Af en
toe wierpen we elkaar een wanhopige blik toe; wat
gebeurt er? Waarom is het zo moeilijk om een leuk programma met deze
kinderen te draaien? Een kind waarschuwen, boos worden, uit de klas sturen het maakt geen indruk op ze. Je
staat gewoon machteloos. De leerkracht heb ik zelfs moeten aanspreken, omdat ze er steeds doorheen
schreeuwde (haar manier van corrigeren). Na de les gaf ze toe dat ze fout bezig was en ze was blij dat ik haar
corrigeerde, maar ze weet ook niet hoe ze orde moet krijgen zegt ze hopeloos. Haar conclusie was dat eerst de
leerkrachten getraind moeten worden. Dat was ook onze conclusie. Maar wie gaat dat doen? Een paar individuele
gesprekjes maken duidelijk dat sommige kinderen totaal niet bezig kunnen zijn met school; “mijn broer is vorige
week neergestoken, ik stond erbij”, “mijn moeder heb ik deze week begraven”, “ik weet niet wie mijn vader is”.
Machteloos sta je dan opnieuw, wat kan ik voor ze doen? Ik zeg waar het kantoor is en dat ze altijd langs mogen
komen, ik vraag hoe ze heten en breng ze voor de troon van de machtige God.
Aan de slag…
De training voor praktisch pastoraat aan kinderen en tieners hebben we mogen afronden. De deelnemers geven,
zoals elk jaar, aan dat de training te kort duurt. Ze hebben heel veel geleerd en een aantal dingen al direct in
praktijk gebracht, allereerst met hun eigen kinderen. Het was een hele open groep met veel vragen, wat veel tijd
kost maar ook prettig werken is. Laten we bidden dat ze werkelijk aan de slag gaan in hun gemeente en op
scholen om de kinderen en tieners te begeleiden die het zo hart nodig hebben.
Afscheid
Mijn collega’s Aart-jan en Froukje Wijnbergen vertrekken na een jaar weer terug naar Nederland. Het gaat stil zijn
op kantoor en ik zal even moeten wennen om er weer alleen voor te staan. Het was geweldig op de manier
waarop we samen hebben kunnen werken. Thanks!
Gloria (directrice van de stichting) zal ook snel vertrekken naar Nederland, maar met een hele andere reden. De
laatste weken is er een aantal symptomen ontdekt wat kan duiden op een ernstige ziekte. Omdat de onderzoeken
hier erg langzaam gaan en er nog steeds veel onduidelijkheden zijn, zal ze naar Nederland vertrekken. Het is een
zware periode voor Gloria en Winston en hun vijf kinderen. Wilt u meebidden dat God zal voorzien in alles en een
wonder zal doen!
God is in control! Klaske Hummelen

TRAINING:
 Kinderwerkerstraining: donderdagavond training en op de
woensdagmiddag leggen de deelnemers praktijkexamen af. Begin april
moet de training afgerond zijn. Bid dat de deelnemers volhouden tot het
einde en alle examens met succes afronden.
EVANGELISATIE:
 Laatste week van maart; Kinderboekenfestival in Paramaribo.
 Gospeltruck op zaterdagmorgen.
PASTORAAT:
 Maandag; tienermeiden. Woensdag; kids. Bid voor het vrijwilligersteam.
 Bid voor de kinderen die ik individueel mag begeleiden. Veel kinderen
scoren slecht op school en hebben probleemgedrag. Ze hebben veel
huiselijk geweld meegemaakt en hun ouders zijn gescheiden.
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