
Colombia



COLOMBIA
De Republiek 

Colombia is een land
in het noordwesten 

van Zuid-Amerika. Het 
grenst in het noorden 
aan de Caribische Zee, 

in het oosten aan 
Venezuela, in het 
zuidoosten aan 

Brazilië, in het zuiden 
aan Peru en Ecuador, 
en in het westen aan 
Panama en de Grote 

Oceaan.
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brazili%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Peru
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://nl.wikipedia.org/wiki/Panama_(land)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Oceaan
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Hier is 
Nederland



Het wapen en de vlag



SPAANS      =     
ESPAŇOL

Colombiaanse peso

1 euro = ± 3000 peso

Overwegend 

Katholiek











Colombia ligt vrijwel op de evenaar maar door de grote hoogteverschillen 
komen er vier verschillende klimaatzones voor. 

83% van het land ligt lager dan 1000 meter en de gemiddelde temperatuur is 
er 24°C. 

9% van het land ligt tussen 1000 meter en 2000 meter hoogte met een 
gemiddelde temperatuur van 18°C. 

6% van het landoppervlak ligt tussen 2000 en 3000 meter met een 
gemiddelde temperatuur van 12°C.

Eeuwige sneeuw vindt men boven 4500 meter hoogte.
De seizoenen worden in Colombia eerder gekarakteriseerd door regenval dan 

door temperatuurwisselingen. 
In de lage gebieden aan de Caraïbische kust (het noorden) is er een droog 
seizoen van december tot maart, de rest van het jaar is het regenachtig. 
In het zuiden wordt het regenseizoen onderbroken door een periode van 

minder regen in juni en juli, en aan de Pacifische kust komt een droog seizoen
bijna niet voor.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Regenseizoen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Droog_seizoen




• Exportproducten zijn 
o.a.

• Koffie

• Bloemen

• Bananen

• ECO Petrol







Bloeiende koffiestruik,
de rode bonen zijn gereed 
voor de pluk



Het drogen van de koffiebonen



Een arme 

koffieboer

en toch gelukkig!







Verwerking van de koffiebonen bij de kleine koffieboeren.



Door de regen
beschadigde wegen!



PLATANOS / 
bakbanaan





• Dans

• Muziek

• Festivals

• Artesanen
(handwerkers)



El Garabato
La Cumbia Cienaguera

La Pollera Colora
Mapalé

Puya Loca
Goza Punia Sierra

Josefamatia



Dansen wordt op jonge leeftijd geleerd





Pereira is een gemeente in en de hoofdstad van het 

departement Risaralda in Colombia. 
De trots van de stad is de hypermoderne hangbrug die 
de twee delen van de stad met elkaar verbindt. 
Pereira kent veel daklozen. 
De gemeente heeft 460.648 inwoners  maar in het grootstedelijk gebied wonen 600.000 
mensen.
De stad is op 30 augustus 1863 gesticht, 
en is een belangrijk centrum van de koffiecultuur. 
De laatste jaren is er veel gedaan om het imago van de stad te verbeteren. 
Zo is er een groot winkelcentrum gebouwd op de plek waar vroeger het gevaarlijkste punt van 
de stad was, la antigua galeria. 
Het plein is hier compleet gemoderniseerd 
en het is veranderd van een levensgevaarlijke no go-area waar alleen drugdealers, junks, dieven 
en moordenaars rondhingen 
in een levendig en mooi plein met het luxe winkelcentrum "Ciudad Victoria" en de grote 
supermarktketen "Exito". 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Departementen_van_Colombia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Risaralda_(departement)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hangbrug
http://nl.wikipedia.org/wiki/30_augustus
http://nl.wikipedia.org/wiki/1863
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koffie








Wat doe ik om mij zelf te 
onderhouden?

1

2



Snoep verkopen



Belminuten verkopen









Hier zijn de 
projecten !











Hier woont oma met haar kleindochter



En dit is wat ze op straat verkoopt 



Projecten van 
de Stichting “Jetty van Aalsum”



Het kinderdagverblijf



De kinderen









Meiden van de 
kinderopvang



De directie
Jetty van Aalsum



Onderwijs



Goede 
voeding







De Guarderia mag 
voedsel halen bij de 
voedselbank tegen een 
hele kleine vergoeding!





Rust 





Hygiëne



Consultatie en 
medische zorg



Guarderia San Francisco 
geeft kinderen een kans 

om op te groeien in hun eigen 
land, hun eigen  cultuur, 

tussen familie die er nog is!



De 
Laswerkplaats





Ook maken 
de jongens 
producten 

tegen materiaalkosten 
voor de bewoners van de wijk!



De laswerkplaats geeft jonge mannen een 
kans! 
Ze :
*krijgen een opleiding tot lasser/ soldeerder.
*maken alle gebruiksvoorwerpen en doen alle        
onderhoud voor/van  de Guarderia.
*kunnen een eigen bedrijfje te starten!



Financiële 
adoptie









Financiële adoptie is een plan dat 

kinderen ondersteunt zodat ze naar 

school kunnen.

Het gaat altijd om kinderen die op de 

Guarderia geweest zijn of nog zijn. 

Het project loopt tot hun 18e jaar!



geeft jonge meiden 
die verder willen studeren 

voor een sociaal beroep 
een studiebeurs!



Opvanghuis dakloze ( 
bejaarde) vrouwen









Bejaarde, dakloze vrouwen 
die geen plaats meer hebben 
in de samenleving 
worden hier opgevangen 
en tot hun laatste levensdag 
verzorgd!













Huidige financiering

Stichting “Jetty van Aalsum”

• Financiële hulp

• Kledinghulp 
Lokale ondersteuning

• Voedselbank

• Winkelketen Exito

• 20 tal financieel adoptieouders

• Incidentele giften 









Er is veel geld nodig om de projecten 
draaiende te houden!

• Wij garanderen U dat wij 
99 % van onze inkomsten 
besteden aan de 
projecten!

• We zijn een ANBI

• Uw gift is 
belastingaftrekbaar!

• Sara Lee verdubbelt giften 
van werknemers van DE

• Donateur  te worden voor 
een vrij bedrag per jaar.

• Financieel adoptie ouder 
te worden (€ 22,50 per 
maand).

• Een vrije gift te schenken!





Dank voor uw 
aandacht!

Bestuur 
Stichting 

“Jetty van Aalsum”


