Paramaribo, December 2013
Hallo familie & vrienden,
De regen komt met bakken uit de hemel! De kleine regentijd is begonnen, de grote warme
periode mogen we gelukkig uitzwaaien. Wij maken het heel goed. Wij zijn sinds oktober lid van
een nieuwe gemeente die veel visie heeft voor evangelisatie. Wij mogen ons steentje daaraan
bijdragen. Mijn buik wordt ronder en ronder en ik voel me vrij goed. Tiffany is 2 jaar geworden en
babbelt alles aan elkaar en doet haar eerste plasje en poepje op de wc. In november waren mijn
ouders twee weken op bezoek. Wij hebben daar enorm van genoten, maar Tiffany nog het
meest!
In september zijn de Glitter Girls op kamp geweest. Oktober en november zaten bomvol met allerlei trainingen;
GOAL
Wat is jouw doel in het leven? Als je geen doel hebt, dan doe je maar iets. Vaak
doe je dan wat je vrienden om je heen doen en daar kan je vreselijk veel spijt
van krijgen. Het is heel belangrijk om na te denken wat je eigenlijk zelf wil.
Met acht meiden was ik samen met vrijwilliger Marieke op kamp. We hebben
heel open gesproken over seksualiteit. We willen investeren in deze jonge
meiden die voornamelijk in een kindertehuis zijn groot geworden en komen
uit gebroken gezinnen. Elke maand komen we bij elkaar en daarnaast
proberen we ze te coachen om de juiste keuzes te maken.
“Ik zei verkeerde dingen met mijn mond”
In oktober is weer een nieuwe opvoedingstraining gestart, deze duurt zes weken. De ouders zijn erg open en eerlijk
over de moeilijkheden die zij tegenkomen in het opvoeden van hun kinderen. Zo zei een moeder -naar aanleiding van
de training waarin we stil stonden bij de manier waarop wij onze kinderen aanspreken en wat de gevolgen van
negatieve woorden zijn-, dat ze vaak schreeuwt en haar kinderen
bedreigd. Ze heeft het overgenomen van haar moeder. Een nieuwe
manier van communicatie leer je niet 1,2,3 aan, maar men werd
bemoedigd door de groep om scherp te blijven en steeds meer een
nieuwe stijl van opvoeden je eigen te maken. “Ik merk dat mijn kind
anders reageert en gehoorzamer is nu ik meer oogcontact maak en af en
toe gerichte aandacht geef”, is een reactie van een vader bij de vierde les
van de training. De groep vond het jammer dat de training voorbij was en
wil graag vaker bij elkaar komen. We hopen komend jaar een aantal
terugkomdagen te organiseren voor alle cursisten die de
opvoedingstraining hebben gevolgd.
“Alles wat we horen is helemaal waar, maar het is moeilijk om toe te passen als je het zelf nooit hebt gekregen”
35 medewerkers van acht verschillende kindertehuizen volgen de nieuwe training over groepswerk. Suriname kent heel
veel kindertehuizen, maar er is geen enkele opleiding voor medewerkers. De regering heeft plannen, maar er gebeurt
nog niks. Ik heb eerst aangeboden om via de overheid deze trainingen te gaan verzorgen, maar nadat het een half jaar
stil bleef van hun kant dacht ik: we gaan gewoon beginnen. We zijn gestart met twee modules die elk vier weken duren.
Module I is nu achter de rug en in januari zullen we starten met module II.

De basisdingen over groepswerk behandelen we, zoals: wat hebben
kinderen nodig, problemen bij kinderen, noodzaak van samenwerken,
regels en straf op de groep. Al in de eerste les zeiden de cursisten
gezamenlijk dat hetgeen ze horen allemaal waar is. Bv. dat een
levensbehoefte van kinderen aandacht is en dat het kind zich veilig
moet voelen. Maar velen hebben in hun opvoeding dit niet
meegekregen en daarom is het extra moeilijk om het nu aan de
kinderen te geven. Ook bij de les -toen we globaal problemen van
kinderen bespraken- werd gezegd dat velen zelf nog kampen met de
problemen uit hun jeugd. Soms denk ik bij mezelf dat het bijna geen
zin heeft, maar toch weet ik dat alle korreltjes die we uitstrooien effect zullen hebben. Qua jeugdhulpverlening is in
Suriname nog nauwelijks iets ontwikkeld. De enige hulp die we aan kinderen bieden is een kindertehuis. En daar
worden ze dus niet professioneel opgevangen. Ik wil blijven investeren in deze werkers, zodat heel veel kinderen in de
tehuizen vroegtijdig de juiste hulp krijgen.
Alle medewerkers en de kinderen uit de verschillende tehuizen zijn uitgenodigd om te komen naar een kerstspecial op
21 december. Bid mee dat de kinderen, maar vooral ook de medewerkers zullen aangeraakt worden als het evangelie
zal worden verteld.
Er komen weer 15.000 schoenendozen naar Suriname!
In januari verwachten we weer twee containers met 15.000 schoenendozen vol met cadeautjes. We hebben
verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarvoor de kerken zijn uitgenodigd. De kerken kunnen zich nu
registreren om aan dit kinderevangelisatie project (Operation Christmas Child) deel te nemen. In januari en februari
zullen de kerken verder getraind worden.
Special Day & kamp reunie
In september waren we op kamp. 23 november hadden we een reunie. We begonnen in
kleine groepjes met een quiz over alles wat ze op kamp hadden geleerd. Het was
geweldig om te horen hoeveel de kids nog wisten. Teksten, verhalen en liedjes konden
ze allemaal opzeggen! Weer een bevestiging dat kamp echt de moeite waard is!
Op deze dag waren de clowns Banga en Tranga er
weer en spraken we verder over de reuzen die we in
ons leven tegen kunnen komen. De kids hebben
reuzen geverft, estafettes gedaan en genoten van
zaalvoetbal. Ook hadden we weer heerlijk eten van een chinees restaurant
gesponsord gekregen. 21 december zijn alle kinderen weer uitgenodigd voor een
kerstspecial waar Gert van de Vijver, de zandtovenaar, een optreden zal geven. In
februari zal de special day extra special zijn, omdat acht jongeren uit Apeldoorn
naar Suriname komen om o.a. deze dag te organiseren!
Blijf op de hoogte van de activiteiten via facebook: www.facebook.com/pages/Stichting-Zoutkorrel/416245491780976
Hele mooie en gezellige feestdagen gewenst! Een blessi 2014!
Ryan, Klaske & Tiffany Koorndijk
Er is zoveel om voor te danken!
 Dank God voor de opvoedingstraining en de groepswerkerstraining
die is gegeven.
 Dank God voor alle kids die bij special day waren.
 Dank God voor het afgelopen jaar met zoveel zegeningen!
 Dank God voor alle financiën die zijn binnen gekomen.
 Dank God voor alle vrijwilligers die zich inzetten!
 Bid voor de kerken dat ze mee zullen doen aan het
kinderevangelisatieproject.
 Bid voor 21 en 22 december waar we kerstevangelisatiediensten
zullen hebben.
 Bid voor alle kinderen die pastoraal worden begeleid.
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