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Beste vrienden van stichting Straatkinderen Medellín,
De afgelopen drie maanden is er weer veel positiefs gebeurd. De bestuurslid van de stichting
Emma Rotman is met haar vriend Antoon (foto links) op bezoek geweest in de wijk
Carambolas. Een maand later kwam vrijwilligster Sabine Bouwmeester (foto rechts) ook
langs om de accommodatie te bezoeken. Heel erg leuk, voor de kinderen en ook voor de
medewerkers die inmiddels niet minder dan een pak stroopwafels verwachten...

Hieronder een foto van het voetbalveld van Carambolas, de stad op de achtergrond en
rechts de bus de berg op richting Bello Oriente, waar de stichting ook werkzaam is.

Enkele maanden geleden heeft de stichting
een oproep gedaan via Facebook om lego te
doneren voor onze kinderen. Lego is erg duur
in Colombia en wanneer het lego in een doos
op zolder ligt is het mogelijk om te geven aan
ons project in Medellin. Inmiddels is het een
groot succes en met name in de ochtend
komen de jongste kinderen graag langs om
met lego te spelen. Fantastisch! Zo normaal
voor ons, maar onze kinderen hebben thuis
niet dit soort speelgoed.

Op de accommodatie werkt Yisela full time
voor de stichting, zij beantwoordt de
telefoon. Dit was nodig, steeds meer ouders
zijn betrokken bij de activiteiten van de
stichting en bellen de medewerkers op elk
mogelijk moment. Om ze wat te ontlasten
zijn we te bereiken op kantooruren en kan
Yisela iedereen te woord staan.

Muziekproject Sararé
Het muziekproject Sararé met muziekleraar Dario van de stichting Straatkinderen Medellin
met een presentatie tijdens een bazar van de stichting 'Angeles de Amor' in het dorp Carmen
de Viboral met hun eigen creaties.

Project Entendámonos
De lerares van het project Entendámonos Melissa werkt part-time voor de stichting sinds
begin september. Ze wil het project, naast de straatkinderenkrant, uitbreiden met radio en
televisie. Een heel goed idee, iets dat erg aanspreekt bij onze kinderen.
Hiernaast zal Melissa zich ook bezig houden met het verbeteren van interne en externe
communicatie, met internet (website, facebook, etc.), het verkrijgen van donaties in Medellin
van de lokale overheid en bedrijfsleven.

Voetbalproject La Naranja Mecánica
De stichting Straatkinderen Medellin doet met de teams t/m 11 en t/m 17 jaar mee aan het
prestigieuze voetbaltoernooi Copa Atletico Nacional. Hierbij de foto´s van de opening in het
voetbalstadion, voor de kinderen een enorme belevenis.

Afgelopen week heeft de stichting Straatkinderen Medellin een recreatie activiteit
georganiseerd voor de kinderen van de wijk Carambolas. Hier kregen de kinderen zonder
onvoldoendes op het rapport een erkenning als stimulans voor iedereen om ook goede
resultaten te halen op school. Op de foto's de kinderen van de groep van Juan Diego in de
wijk Bello Oriente, die ook de erkenning verdienen.

Engelse les
De Engelse lessen in de accommodatie van de stichting krijgen steeds meer vorm. De leraar
Ancizar geeft op een dynamische en praktische manier les waardoor er steeds meer
kinderen gemotiveerd raken om Engels te leren.

‘Leiderschap in mijn wijk’
In samenwerking met Jasper en Ivy van de stichting Che Amigo werken we als team aan een
structuur om leiderschap te ontwikkelen bij onze kinderen. Goed voor de ontwikkeling van
eenieder en daarnaast goed voor de wijk vanwege de projecten die dezelfde kinderen gaan
ondernemen in hun eigen wijk. Inmiddels zijn er al meerdere bijeenkomsten gehouden.

De jongeren van de wijken Carambolas en Bello Oriente hebben meerdere bijeenkomsten
gehad en in de komende maanden zullen dezelfde jongeren eigen initiatieven ontwikkelen
om hun eigen wijk te verbeteren. Een mooi proces om als stichting te ondersteunen.

