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Geachte donateurs, stipers, besturen van kerken en organisaties.
Het is alweer een jaar geleden dat ik naar Colombia vloog om
Jetty van Aalsum met haar 80e verjaardag te feliciteren.
Midden in de nacht werd ik opgehaald van het vliegveld in Pereira
door twee bekenden. Toen we op de Guarderia aankwamen, waar
ik drie weken mocht bivakeren, was de sleutel afgebroken en zijn
we een half uur bezig geweest om binnen te komen. Met een
bezem en wat capriolen konden we de deur loskrijgen. Voor de
verjaardag van Jetty hadden we drie dagen feest.
De eerste dag gingen we met 120 kleuters naar de kapel een
straat verder. Let wel, 120 kleuters..... Een speciale MIS werd
opgedragen aan de jarige. Tweede dag was er een klein feestje
met Colombiaanse muzikanten voor familie en personeel.
Derde dag was er nog de verjaardag thuis en daar heb ik het
fotoboek aangeboden. En dat werd goed ontvangen! Dank voor
alle inbreng. Het is een boek geworden met het levenswerk van
Jetty. Prachtige oude en nieuwe foto’s en verhalen. Ik heb kennis
gemaakt met verschillende betrokken mensen /organisaties en
dan merk je dat in Pereira heel betrokken mensen zijn die veel
over hebben voor de Guarderia, de kinderen en Jetty.
Ik heb genoten van een paar prachtige uitstapjes en een
bezoekje aan de Hogar. Wat mij bijzonder raakte was het bezoek
aan Marmato, het opzoeken van Jessica en een bezoekje in de
wijk. In Marmatoe waren we 24 jaar geleden en nu mocht ik Nidia
en Dario Leon wederom ontmoeten en vertellen over de situatie
van toen en nu genieten van welke prachtmensen ze zijn
geworden mede dankzij de financiele adoptie. Jessica Villa had in
1994 haar moeder net verloren en samen zaten we dan op het
bankje in de Guarderia om woordjes te schrjiven en nu zaten we
weer op hetzelfde bankje......En in de wijk op bezoek bij een 20
jarige jonge vrouw die op haar twee zusjes past omdat de
moeder nog een aantal jaren in de gevangenis zit......
Gelukkig was er ook de gezelligheid op de Guarderia en een
avondje uit met het personeel. Achter op de motor mee naar een
bar. Wat wil je nog meer als bijna 60 jarige.....! Ja en de straten
in Pereira zijn niet zo vlak als in Nederland. Ik moest me goed
vasthouden. De laatste dag bij het afscheid nemen kreeg ik 120
kleuters om mijn nek... En nu is het 2019 en kan ik tevreden
terugkijken op mijn reis en heb ik gconstateerd dat na 30 jaar de
Stichting nog steeds belangrijk is om de Guarderia draaiende te
houden. Daarom is er o.a. de Lentemarkt ..... op 26 mei a.s. van
10 tot 16 uur aan de Lange Ekers 11 in Oudehaske. 25
verschillende kramen met leuke spullen, een hapje en een
drankje, Colombiaanse dansers en muziek. We proberen er weer
een gezellige dag van te maken.
U bent van harte welkom,
Ik wens u allen een fijne zomer,
Een hartelijke groet, Akke Steneker-Zwaga
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Verslag van Jetty van Aalsum en Dora Lilian Ocampo
GUARDERÍA SAN FRANCISCO 2018
Januari
Op 24 januari is het personeel met veel enthousiasme begonnen
om alles klaar te maken op de Guarderia om de kinderen te ontvangen. De dag erna werden alle kinderen die, via het financiele
adoptieprogramma geholpen worden, uitgenodigd om op 26 of 27
januari langs te komen. Met de brief voor de adoptieouders en
een rapport van school samen met een inschrijvingsbewijs voor
het nieuwe schooljaar.

De juffen kregen allen een nieuw uniform.
En ook de kinderen moeten verplicht in uniform. Het is goed om
te zien hoe de ouders en of de grootouders het voor elkaar krijgen om aan hun kinderen het uniform van de Guarderia te voldoen daar vele families met weinig centjes de dag moeten door
komen. Op 5 februari kwamen de kindertjes van 2 en 3 jaar
eerst een dagje kennis maken, het is voor vele kleine kinderen
vaak de eerste dag dat ze zonder moeder doorbrengen en nog
nooit een dag buiten huis zijn geweest.
Op 7 februari is er begonnen met alle ingeschreven kinderen
waarvan de meesten al een jaar of twee op de Guarderia zijn geweest waar mee de dag veel makkelijker verloopt. De groep Rotary uit Pereira bracht een donatie voor de kinderen bestaande
uit schriften en kleurtjes en alles wat er verder nodig kan zijn
voor een beginnend schooljaar. Enkele ouders kwamen uit dank
ook mee en samen hadden ze een gezellig uurtje rond. Met ijsje
en koekjes.
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Op 20 februari hielpen enkele vrijwilligers mee om te beginnen
met het gewicht controle, dit gaat verder gebeuren elke twee
maanden om te contoleren hoe de groei van onze kinderen zich
gaat ontwikkelen op de Guarderia. 23 februari VERGADERING in
de kantoren van Audifarma waar Fabiola en Dora Lilia aan deelnamen. Er waren ongeveer 10 organisaties uitgenodigd welke
allemaal de financiële hulp ontvangen van Audifarma. Elk instituut zonder winst gevend oogmerk moest in 10 minuten uitleggen:



welke hulp ontving de Guarderia en 2017



wat voor hulp hoopt de Guarderia te ontvangen in 2018



als Audifarma niet zou kunnen mee helpen, hoe wordt dit
opgevangen?

Alle vertegenwoordigers beantwoorden deze vragen.
Audifarma dringt erop aan dat iedereen moet zoeken naar andere inkomsten, zodat Audifarma aan andere organisaties hulp kan
bieden. De vertegenwoordigsters van de Guarderia houden vol
dat wij de financiele hulp van Audifarma dringend nodig hebben
nu en in de toekomst!
Op 27 februari bracht de heer Gonzalo, de sociale vertegenwoordiger van Audifarma een bezoek aan de Guarderia samen met de
moeder van de Directeur van Audifarma, ze maakten het bezoek
tijdens het middageten van de kinderen om te kijken of de keuken de maaltijden bereid volgens het menu.
Op 28 februari werden de verjaardagen van de kinderen die in
januari en februari jarig waren gefeliciteerd en kregen ze een cadeautje. Met de bedoeling dat elk
kind de vreugde voelt dat ze jarig
zijn en gefeliciteerd worden. Voor
deze gelegenheid wordt er een foto
gemaakt en er wordt gezongen en
een taart met frisdrank uit gedeeld.
Maart
Elke donderdag in maart houden
we de kledingverkoop van tweede
hands kleding om zo inkomsten te
genereren voor de Guarderia. Ook
werd deze maand de bijeenkomst
gehouden voor de ouders, met name ook om de nieuwe ouders te
laten zien hoe het met hun kind/
eren gaat.
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Internationale vrouwendag op 8 maart herinnerd ons aan de liefde en de zachtheid van de vrouw welke men mag respecteren. De
kinderen hadden mooie borden gemaakt en gaven bloemen aan
de vrouwen.
Elke vrijdag mogen de kinderen speelgoed van huis meenemen.
Zo leren ze met elkaar te spelen en te delen.
Dan komt de Goede week waarin de kinderen leren om goede en
lieve kinderen te zijn. Ook zorgden ze samen met de ouders voor
voedselhulp voor armen in de wijk.

Op 25 maart ontvingen we benodigdheden voor eerste hulp.
EHBO artikelen die nodig zijn bij ongelukken.
In de Goede week was de Guarderia gesloten.
Begin april werd er bij de ingang
van de Guarderia een hondje gedropt… In de geest van San Francisco hebben we dit hondje maar
gehouden en de naam Violetta
gegeven. De kinderen vinden het
prachtig. En er kwam een mevrouw langs welke voor alle kinderen een drinkfles en snoepjes
bracht.
Op 23 maart namen we afscheid
van Alejandra Calle. Zij was leidster van de jongste groep.
Wereldgezondheidsdag werd gevierd met informatie over hoe je
gezond kunt eten, je lichaam
goed verzorgd en sport erg gezond is.
Op 11 april kwamen er twee
dozen met kleding en knuffels
vanuit Nederland! Met dank aan
de broer van Jetty, Frits en Akke.

In april waren ook de kinder-

feesten en kwam er een goochelaar langs die zijn kunsten
vertoonde. De kinderen konden
zich prima vermaken
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Mei
1 mei is de dag van de arbeid en had iedereen vrij. Ook moesten
we in deze maand alle papieren inleveren voor de belasting om te
bewijzen dat we een instituut zijn zonder winstoogmerk.
Net als vorige jaren ontvangen we elke dinsdag een bak met fruit
en andere boodschappen van de voedselbank.
In het kader van bekendheid en informatie werd gevraagd of de
Guarderia een website kon maken en die is inmiddels live:
www.guarderiasanfrancisco.org
Alle kinderen maakten weer een prachtig cadeautje voor hun lieve moeders, en deze moeders kwamen langs om het in ontvangst
te nemen.
Dankbaar aan Akke voor haar komst en als bestuurslid uit
Nederland zo intens bezig is met de Guarderia. Ze kreeg een
mooie mand met bloemen. 17 mei was de eerste dag van de
Verjaardag en gingen we met alle kleuters naar de parochiekerk.
18 mei was er een bescheiden bijeenkomst van vrienden en
familie en daar kwam spontaan een groep muzikanten de zaal
binnen. 19 mei werd het feest nog een licht overgedaan en kreeg
Jetty een prachtig fotoboek met felicitaties maar ook tegelijk een
boek over haar leven met oude foto’s en informatie. Jetty was erg
onder de indruk en dit was een stimulans om door te gaan met
haar werk
ondanks
haar 80
jaar!
Als cadeau
namens
het bestuur
en
donateurs kreeg
Jetty een I
pad.
Het
was even
wennen
maar
ze
maakt nu
de prachtigste
foto’s.
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Op 22 mei gaan
we met Akke en
het bestuur een
bezoekje brengen
aan de groep San
Miguel con Amor.
Zij dragen de
Guarderia ook een
warm hart toe en
proberen financiele
of materiele hulp
te bieden vanuit
Pereira! Bibiana
Restrepo is de
leidster van de
groep en aan haar
is gevraagd om lid
te worden van het
bestuur van de Guarderia en deze functie heeft ze geaccepteerd!
Op 28 mei werd er een vergadering belegd over de toekomst van
de Guarderia .
Besloten wordt om het financieel adoptieprogramma te wijzigen.
Doel is om alle kinderen die er nu nog inzitten te helpen tot het
niet meer nodig is maar max tot hun 18e. Vervolgens gaan we
nieuwe adopties helpen zolang ze op de Guarderia zijn. Dus gemiddeld komt het neer op drie jaar financiele hulp.
Bij de regering komen steeds meer programma’s dat de studiekinderen financiele steun krijgen. En de kinderen op de Guarderia
brengen de meeste onkosten. We blijven er voor de allerarmsten
en mocht het niet lukken dan gaan we zeker nog bijspringen maar
dit wordt individueel beoordeeld.
31 mei vertrekt Akke weer naar Nederland met een koffer vol
groeten en omhelzingen.
Juni
Dag van de boeren om de kinderen te leren wat er van het land
komt. Er zijn gebeden gemaakt voor de mensen die op het land
werken. Ook kwam zuster Sunny, die enkele jaren op de
Guarderia gewerkt heeft, met een aantal jongens en zij brachten
voedsel voor de arme gezinnen.
Zo werden er in juni nog verschillende activiteiten georganiseerd.
Vergadering met het personeel, een zwemdag voor de kinderen in
de tuin van de Guarderia met zeep glijden. En een overleg met alle
ouders over de ontwikkeling van hun kind. Welk zeer belangrijk is
en ook zeer gewardeerd wordt!
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Juli
De kinderen hebben een weekje vrij gehad en toen ze weer terugkwamen mochten ze een klein stukje van de voetbalwedstrijd zien
van Colombia. Ook probeerden ze zoveel mogelijk in een voetbelshirtje op de Guarderia te
komen.
Bij de foto: Festival van de Poëzie!
Pater Libardo Jimenez bracht
op 16 juli een bezoek aan de
Guarderia en zal kijken of hij
ook iets kan betekenen voor de
Guarderia en of bestuurslid zal
worden.
Onafhankelijkheidsdag op 22
juli werd geveerd en de kinderen zongen uit volle borst het
volkslied!

Poppenkast wordt gebruikt om
de kinderen goede gewoonten
bij te brengen, zoals gehoorzaam zijn thuis en eerbied voor
de ouderen en gebrekkigen.

Gedurende enkele maanden zijn
er plastic doppen gespaard. Dit
in het kader van milieu bewustwording. Samen met Marianne
is er een prachtig mozaïek/
kunstwerk gemaakt voor op de
muur in de speelzaal.
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Augustus
Een bijzondere maand. De broer van Jetty is overleden en in de
parochie kerk van de wijk houden ze een speciale mis voor pater
Eduard. Jetty kon niet naar Nederland maar had zo wel het gevoel
dat ze afscheid kon nemen en ook condoleances in ontvangst kon
nemen.
Er werden er EHBO lessen gegeven. En de meisjes en jongens kregen afzonderlijk een gym les. De meisjes moesten allerlei
oefeningen doen en de jongens….zij mochten voetballen!
Voor de tweede keer dit jaar werd er een kledingverkoop gehouden!

31 augustus was het de dag dat de kinderen hun danstalenten
konden showen aan de ouders op de dag van de stadsfeesten.
September
De eerste week stond in het teken van de vrede. Er waren verschillende activiteiten op de Guarderia om de kinderen
te stimuleren de vrede te handhaven
Halverwege de maand was er weer de lengte en gewichtscontrole
en het was fijn om te zien dat ook de slecht gevoede kinderen beter op gewicht waren gekomen.
Op 13 September werd er aandacht geschonken aan het 30 jarig
jubileum van de Stichting Jetty van Aalsum in Nederland.
14 september is de dag van de vriendschap en liefde. Deze dag
werd gevierd met de kinderen maar ook het personeel kwam samen om de vriendschap te vieren.
Een leuke bezigheid voor de kleuters was deze maand het zoeken
van hun eigen naam en deze te leren schrijven!
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De Siësta is nog steeds een belangrijk onderdeel van de dag. De
kinderen rusten/slapen een uurtje om nieuwe energie op te doen.

Er zijn verschillende onderhoudswerkzaamheden gedaan. Nieuwe
formica op de tafels. Horren voor de ramen van de eetzaal. Bewaardozen
voor groente en fruit werden gekocht. Gereedschap wat nog over
was van de laswerkplaats werd verkocht.
In de week van de Bijbel werden er activiteiten georganiseerd om de kinderen te laten
kennismaken met de verhalen
uit de Bijbel.
Oktober
Begin oktober zijn de dagen
voor de patroonheilige San
Francisco. Dit jaar leerden de
kinderen een liedje en mochten
ze een kleurplaat inkleuren
over het werk van de Heilige,
ook met het personeel werden
nog herinneringen opgehaald
en gezellig wat gedronken.
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Bestuursoverleg.
Met als voornaam
punt op de agenda
de financiele adoptie ook in Pereira te
continueren zodat
ze niet alleen afhankelijk zijn van
de Stichting Jetty
van Aalsum.

Kledingverkoop
werd gehouden
om weer wat
centjes in de kas
te krijgen. Er is
altijd veel animo
voor deze verkoop.

Moeder Theresa
werd herdacht dat
zij in de jaren 80 bij
ons op de Guarderia
is geweest!
Er werd gebeden voor
alle mensen die de
wereld wat menselijker
maken.

12

Samen met Fabiola
en haar accordeon
werd er in november begonnen met
het instuderen van
kerstliedjes.
Leuk om te zien
hoe de kleuters met
veel plezier de liedjes uit hun hoofd
gaan leren.

Op 11 november kwam broer
Frits op visite.
Op 27 november werd de
mozaiek van doppen op de
muur bevestigd!
En op 30 november werden
alle families uitgenodigd voor
de onthulling van dit prachtige
meesterwerk!
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Op 3 december werd de kerstboom opgezet en werden de kerstversierselen uit de kast gehaald.
Op 5 december was er de laatste gewichtscontrole van het jaar.
Op 7 december is het lichtfeest en werd er aan de ouders gevraagd een lampionnetje te maken. Sommigen brachten zelfs
bloemen mee.

Ook werd deze maand de
verjaardag
van de coördinatrice gevierd
Onder het
genot van een
drankje.
Niet te vergeten dat alle
verjaardagen
van de juffen
gevierd worden gedurende het jaar en
de verjaardagen van de
kinderen eens

per twee maanden.
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Het werk van de directrice is
o.a. het onderhouden van de
contacten met de kinderen
waar ze nog enorm van geniet
maar dat niet alleen ook alle
andere organisatorische zaken
doet ze nog steeds met veel
plezier en liefde!
Op 10 december gingen we
verder met de voorbereidingen
op Kerst en kwamen er enkele
adoptiemoeders uit Pereira
langs.

En op 11 december de
groep Angeles welke een
maaltijd verzorgden voor
20 alleenstaande arme
mensen uit de wijk.

Frits deelde de dag erop
een knuffel uit, aan ieder
kind een. De kinderen vonden het prachtig. Ook voor
het personeel had Frits een
cadeautje. Veel dank Frits
voor je bezoek aan de
Guarderia.
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Op 14 december nodigde Frits ons uit voor een kopje koffie met
gebak en namen we afscheid van hem daar hij terug reisde naar
Nederland op de 15e .

In December werd er afscheid genomen van de oudsten van de
Guarderia. Namens de ouders werd er een dankwoord gedaan en
een vader vertelde dat de Guarderia San Francisco wel het beste
en de mooiste kinderdagverblijf in de stad Pereira was!
We namen afscheid van
juf Yeimi die verder
gaat met haar studie en
we wensen haar veel
succes.
En op 19 December begon de Kerstvakantie en
kregen alle kinderen
een kerstcadeautje en
alle personeel een mand
met lekkers mee naar
huis.
Een dankbaar bestuur voor de geweldige samenwerking in dit
jaar 2018! En dankbaar personeel en dankbare vrijwilligers.
Tot ziens in 2019!
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Jaaroverzicht activiteiten Stichting


MINI markt



Projecthulp



Jubileumactie en bezoek van bestuurslid Akke
aan de Guarderia.

In het plaatselijke verzorgingshuis is het altijd prima vertoeven
om er met een kraam te staan. Volop gezelligheid en je staat
warm en droog en een natje en droogje op zijn tijd. De loterij die
we hielden was weer een succes. We hadden twee borden met
lootjes en er bleven er maar een paar achter in het bord. Opbrengst € 391,00
De Stichting “Jetty van Aalsum” heeft de Guarderia, de financieel
adoptiekinderen en de Hogar met € 47.000,— kunnen steunen in
2018. Een volledig financieel overzicht kunt u vinden op onze
website: www.jettyvanaalsum.com

U heeft al het een en ander kunnen
lezen en nu nog even een opsomming
aan donaties: van de collega’s van
Akke kwam een leuke donatie en kon zij
5 fietsjes voor de Guarderia kopen.
De jubileum actie bracht
€ 2000,— op en daarvan heeft Jetty een
I pad gekregen.
De rest gebruikt Jetty naar eigen inzicht.
Ook is Akke bij Ruby geweest en kon
haar blij maken met € 1.000,—. Ruby
wordt een dag ouder en heeft er veel
werk van om de eindjes aan elkaar te
knopen. Er wonen nog 45 bejaarde dames. En zij krijgen een goede verzorging. Er is nog steeds een wondere uitwisseling van goederen en eten tussen
de Hogar en de Guarderia.
17



Kledinginzameling en verzending:



Vergaderingen



Dank

Er zijn weer een aantal dozen verzonden en Frits van Aalsum betaalde de verzendkosten! Dank daarvoor.
Het bestuur heeft het besluit wat er genomen is in Pereira, om
het programma van de financiele adoptie te wijzigen, meegenomen en daar gaan we in 2019 mee aan de slag. Alle financieel
adoptieouders krijgen persoonlijk bericht. En we hadden een
vergadering met een gebakje omdat de Stichting 30 jaar bestond!

Het bestuur dankt u allen weer voor alle donaties en giften. Zo
kunnen wij de mensen in Pereira de steun geven om hun belangrijke werk onder de armen voort te zetten. Wij hopen dat we ook
dit jaar weer op u mogen rekenen!
In het bijzonder noemen we voor 2018:

Gemeente de Fryske Marren
RK Caritas Sint Nicolaasga
KVG Sint Nicolaasga
Stefanus Gemeente Westerbork
Colombia Werkgroep Ameland
Diaconie Hervormde Gemeente Didam
Metselbedrijf B.Postma
Mw. Nijholt - Straatsma
Maatschap P.H & T.P.
Frits van Aalsum
Diaconie Hervormde Gemeente Sloten
Familie Steneker verkocht enkele apparaten
Minimarkt Doniahiem
Stichting Emmaüs
Collecte begrafenis Pater Eduard
Oosterwolde C. v.d. PG ca Fryslân

Muchas Gracias!
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ALGEMENE INFORMATIE
STICHTING JETTY VAN AALSUM


A.N.B.I.
De Stichting “Jetty van Aalsum” heeft officieel de status van een
ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat uw
giften aftrekbaar zijn bij de belasting mits de voorwaarde dat uw
totaal aan giften boven de 1 % van uw inkomen zijn.
Zie: www.belastingdienst.nl/ giften



Periodiek schenken



Belasting:



Jaarlijkse Incasso



Jakobs Douwe Egberts 1 + 1 PLAN



Financiele adoptie

Meer schenken met dezelfde donatie, dat kan in de vorm van periodiek schenken. U kunt belastingvoordeel halen uit uw donatie.
U hoeft dit niet meer vast te leggen bij de notaris. Het kan met
een formulier dat u kunt vinden op onze website.
De overeenkomst vult u tweemaal in. Een voor u zelf en een voor
onze Stichting. Deze ondertekenen we en dan bewaren we elk
een exemplaar. U hoeft verder niets te doen en op uw belasting
formulier kunt u vermelden dat het om een periodieke schenking
gaat.
Transactienummer. In te vullen bij een periodieke schenking
welke onderhands is vastgelegd.
Het invullen van een 0 is voldoende.
Het RSIN nummer is: 816176061

Heeft u ons gemachtigd uw jaardonatie af te laten schrijven dan
doen we dat in 2019 in de maand juni.
Werknemers van de D.E. die een bedrag schenken aan de Stichting komen in aanmerking voor verdubbeling van dat bedrag middels het 1+1 plan. Aanmeldingsformulieren kunt u aanvragen bij
het secretariaat, tel: 030-2977077.
Geadviseerd wordt om het digitaal aan te vragen want er is in de
afgelopen jaren wat mis gegaan! Meer info is op te vragen bij het
bestuur!

"Onderwijs is het machtigste
wapen dat je kan gebruiken
om de wereld te veranderen."
Nelson Mandela

Aanvraag voor financiele adoptie kan via de mail:
info@jettyvanaalsum.com of
via het contactformulier van de
website. Kosten: € 22,50 per
maand.
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Goed gevoede kinderen
zijn gelukkig,
vrolijk
en gezond!
www.jettyvanaalsum.com

Logo Flyer print
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