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Geachte donateurs, stipers, besturen van kerken en 
organisaties. 
 
Deze keer wil ik U in mijn inleiding meenemen naar Pereira, naar 
een brief van een dankbare familie. De brief spreekt voor zich. En 
daar uit blijkt maar weer dat we met een klein beetje hulp kin-
deren en hun families een KANS kunnen geven op een betere toe-
komst. Door onze pagina op facebook komen er steeds meer con-
tacten met mensen die vroeger op de Guarderia hebben gezeten. 
Heel bijzonder!  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Pereira, 15 februari 2017. 

“Teruggaande in de tijd van voorheen waar de dankbare herinne-
ringen naar boven komen toen wij in de wijk San Francisco woon-
den. Dat wil zeggen wij als familie Cardona Garcia. 

Vader moeder en 6 kinderen. Wij ontvingen de hulp en steun van 
de personen die daar werkten, ontvingen voedsel, recreatie en on-
derwijs. Gedurende onze opvang op de Guarderia, later toen wij 
naar school moesten, kregen wij de financiële hulp van onze pleeg-
ouders uit Nederland tot dat wij de school verlieten. 

Wij zijn zo dankbaar voor alles wat wij ontvingen, zoals voedsel en 
studie, dat alles was mogelijk door de verzorging van Jetty van 
Aalsum, welke met de steun van vrienden en families uit Nederland 
dit mogelijk maakten. Wij konden genieten van een menselijker 
leven. Zo groeiden wij op, vader, moeder, kinderen en de buren. 
Vandaag zijn wij gezonde en sterke personen. 

Opgegroeid met liefde en verzorging en met heimwee terug ziende 
aan deze tijd maar met een enorme dankbaarheid voor alles wat 
wij hebben beleefd en ontvangen. Daarom dan lief Nederland wel-
ke met toewijding en veel liefde ons hebben geholpen in een moei-
lijke tijd, zijn wij ons hele leven lang dankbaar aan allen welke ons 
leven hebben veranderd in gezondheid en liefde. 

Ook speciaal veel dank voor onze pleegouders welke elk jaar ons 
de mogelijkheid gaven om naar school te gaan. Alleen nog dit: dat 
GOD u zegene met liefde van de familie Cardona Garcia.  

N.B. Op de achterzijde van dit verslag enkele foto’s uit 1970 en 
2017 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
Een hartelijke groet, Akke Steneker-Zwaga  
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GUARDERÍA SAN FRANCISCO 

Met plezier en dank presenteren wij de jaarlijkse informa-
tie ,het werk in team verband om  de kinderen een 
gelukkig verblijf te bieden en op groeien en ontwikkelen in 
een gezellige sfeer. 

JANUARI 

Lokale reparatie en onderhoud van het gebouw. 

De Guardería met het doel om een goede opvang te bieden 
maakte een contract met een aannemer welke er voor zorgde dat 
alle afdelingen een uitstekende en aangepaste ruimte voor de 
kinderen moet zijn. Om zo op de beste manier de kinderen te 
kunnen verzorgen in het jaar 2016. 

School kinderen met een pleegouder in  Nederland  

Al deze kinderen worden opgeroepen elk jaar om de financiele 
donatie te ontvangen voor hun studie. Voor velen was dit een 
plezier en ontvingen felicitaties voor de goede behaalde cijfers en 
de prachtige diploma's voor een goed gedrag, ook enkelen wer-
den aangespoord om meer tijd te zoe-
ken voor hun studie en beter hun best 
te doen en verantwoordelijk te zijn. 

Op 25 januarie ontving de Guardería 
het personeel welke hun diensten aan 
bieden voor de aangewezen taken. 
Iedereen was blij en beloofde te 
werken met liefde en aandacht nadat 
ze hadden genoten van een verdiende 
vacantie 

26, 27 en 28 januari waren bestemd 
voor de inschrijvingen van de kinderen  
op de Guardería voor dit jaar. 

FEBRUARI  

Op 1 februari ontvingen wij met veel plezier de kinderen, eerst 
voor halve dagen als periode van aanpassing. Onze wens is dat 
deze kinderen hun dagen vullen met plezier en een goede verzor-
ging krijgen. Ons doel is dat deze engeltjes gelukkig zijn met de 
condities welke wij ze kunnen bieden: een goede voeding voor 
hun ontwikkeling een humane en spirituele opvoeding met herstel 
van de waarden welke elke dag ver te zoeken zijn. In een land 
waar het leven voor de vrouw en de meisjes gevaarlijk is.In deze 
maand vierden wij de verjaardagen van verschillende 
medewerksters, elk ontving een presentjes met dank aan GOD 
voor hun leven en voor de diensten en hulp welke wij van ze 
ontvangen. 
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Op 10 februari brachten wij met geloof en hoop de kinderen naar 
de parochie kerk, waar de pater met veel liefde de kinderen ont-
ving en uitlegde wat het Askruisje voor ze kan betekenen en dat 
ze engeltjes van GOD zijn. 

De 24e en 25e was het tijd voor de eerste ouder bijeenkomst  
met als doel dat de familie de richtlijnen leerden kennen van de 
Guardería. En werd de aandacht gelegd op het beschermen van 
hun kinderen met een verzekering bij ongevallen. Tot slot kon 
iedereen de Guardería bekijken en kennismaken met de klas en 
de juffen. Op de gezichten van de familie was dankbaarheid en 
liefde te lezen voor alles wat de Guardería aan de kinderen kan 
bieden. De Guardería is geïnteresseerd in de formatie en onder-
wijs van de medewerksters en  de verzorgsters kregen  de moge-
lijkheid om een cursus te volgen waarin de aandacht werd gelegd 
op de moeilijkheden in de opvoeding van de kinderen. 

Nora Paniagua welke in de keuken werkt begon de cursus Chef in 
verschillende menu's van voorbereiding van het voedsel.  

 

 

Op 26e van de 
maand  vierden wij de verjaardag van de kinderen waarbij een 
groep van vrijwilligers de recreatie verzorgde de kinderen 
genoten enorm van de poppenkast.  

MAART 

Op  1 maart organiseerden wij de eerste vergadering met de ver-
antwoordelijken van elke groep voor een evaluatie van de eerste 
maanden. De medewerksters vertellen dat alles naar wens gaat 
en er geen opvallende moeilijkheden zich hebben voorgedaan in 
de groepen. Wel dat er enige kinderen zijn die problemen hebben 
met de aanpassing in groepsverband maar verder is iedereen  blij 
en gelukkig. Er is begonnen met de kinderen te controleren in de 
groei en de lichamelijke  ontwikkeling met gewicht en lengte 
controle. Het contact met de natuur is belangrijk voor de 
kinderen en op deze manier ontwikkelen en beschermen ze de 
natuur met liefde en zorg. 
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Op 8 maart de internationale dag van de vrouw welke in Colom-
bia  de aandacht geeft aan alle vrouwen en meisjes voor wie op 
deze dag respect en liefde wordt gevraagd. De jongens gaven aan 
de meisjes een omhelzing en een snoepje. 

Als voorbereiding op de goede week verzorgde de Guardería met 
de kinderen en de families een inzameling van voedsel voor de 
allerarmsten uit de wijk en voor de zieken en ouderen. Dit als 
bedoeling dat ze leren om te delen  met wat ze hebben en om 
solidair te zijn met de personen welke hulp nodig hebben. 

In de dagen vooraf gaande aan de Goede week zagen de kin-
deren video's over de vrienden van Jezus en genoten ze van de 
wonderen van Jezus. Daarna gingen de kinderen de dag van 
Palmzondag en het laatste avondmaal en de opstanding uitbeel-
den. 

Op 18 Maart de dag 
van de heilige Jozef, Jozef is een rolmodel als vader en echtge-
noot en een volmaakt christen.   

Ook op deze dag presenteerden de kinderen het feest van de  
aankondiging van de Engel aan Maria met de onbevlekte ontvan-
genis van de zoon van God. Op 19 maart was er de promotie van 
de half jaarlijkse bazaar met de verkoop van kleertjes en schoe-
nen enz. Bij deze activiteit kregen wij de assistentie van de groep 
San Miguel en ontvingen wij een aantal extra dozen met kleertjes 
van uit Nederland welke door Ak-
ke waren op gestuurd.  

Consuelo Lopez een vrijwilligster 
ontwerpt enkele malen per jaar  
met de kinderen werkjes waarin 
ze leren om samen te leven en 
sensibiliteit te ontwikkelen. De 
dagen van de Goedeweek kreeg 
iedereen vrijaf om uit te rusten 
en te ontspannen en om de 
kerkelijke en godsdienstige 
feesten  mee te maken.  
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APRIL 

Op 7 April is de werelddag voor de gezondheid en maakten de 
kinderen een gebedje voor de ziekenverzorgers en de personen  
welke in de ziekenhuizen werken. De kinderen zagen een video 
over een gezonde stijl van leven en brachten dit ten tonele met 
tekeningen en zang. 

Op 20 april organiseerde het personeel de dag van de aarde, het 
water en ook de dag van de taal. Alles op een creatieve manier 
waardoor de kinderen een idee kregen hoe ze kunnen helpen de 
aarde te beschermen en het water wat een vitaal levensmiddel is 
te gebruiken en niet te misbruiken.  Wat de dag van de taal 
betreft voerden ze gedichtjes op en probeerden ze de moeilijk uit 
te spreken woorden te herhalen. Maar vooral begrepen ze de taal 
van het land Spaans met de rijkdom van woorden welke het 
Spaans heeft en begrepen ze dat er in de wereld verschillende 
talen gebruikt worden. 

Wat mooi zal het zijn dat wereld meer de taal 

van de liefde spreekt. 

In de week van 25 tot 29 april is het de week voor het kind. Met 
dit onderwerp verzorgden de juffen een gevarieerd programma  
met spel en wedstrijden en het hoogtepunt was de poppenkast en 
tot slot ontving iedereen een cadeautje. 

MEI                 MOEDERDAG 

De Guardería organiseerde voor 
deze dag een aantal liedjes welke 
voor hun moeder of grootmoeder 
werden gezongen en elke moeder 
ontving liefde en abrazos en en 
bloemetje. 

19 mei de verjaardag van Jetty 

Jetty ontving een ovatie van de 
kinderen en het personeel op deze 
dag en een vergroting van de foto 
welke ze eens als vrouw van het 
jaar ontving in de stad Pereira. En 
Jetty werd uitgenodigd  voor een 
heerlijke en speciale maaltijd op de 
Guardería. Zij  ontving bloemen en 
gebak.    
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JUNI 
Het Heilig Hart van Jezus is de patroonheilige van het land 
Colombia waar wij elke dag ons vertrouwen in stellen voor de zorg 
dat er steeds mensen zijn die soldair zijn met de Guardería en 
zullen helpen om door te gaan met deze nobele taak voor de 
communiteit. 
Op 24 juni organiseerden wij een bijeenkomst met de ouders van 
de kinderen. Over waarden en normen voor de kinderen. Ouders 
beloofden deze waarden en normen ook thuis te handhaven. 
Verder ontvingen de ouders een schriftelijke informatie over de 
ontwikkeling van hun kinderen. 
Tot deze datum toe is er aan de kinderen geleerd en uitgelegd door 
middel van spelen en activiteiten b.v het uitten van solidariteit en 
de gevoelens van wat ze beleven. Het samenwonen en leven met 
andere kinderen en de volwassenen. Het meemaken van culturele 
en kerkelijke feesten. liedjes en gebeden, gedichten, spelen, de 
cijfers en letters en kleuren, figuren enz. Het vertellen van een 
belevenis. 
JULI 

Elke dinsdag komt 
Fabiola met haar 
acordeon en leert ze de 
kinderen  liedjes zingen 
wat voor allen een 
gezellige en vrolijke  
lessen zijn!  
Het was een opdracht 
voor de kinderen om in 
de kleuren van het Co-
lombiaanse voetbalelf-
tal op de Guarderia te 
komen  toen er werd 
gespeeld in de Ameri-
kaanse cup. Al werd er 
niet gewonnen iedereen 
genoot.  

 
BEZOEK VAN FRITS DE BROER 
VAN JETTY 
Frits bracht voor alle kinderen 
een knuffel mee de kinderen 
zochten uit wat ze maar het 
mooiste vonden er was voldoen-
de zelfs voor het personeel. Dit 
was een lieve en welkome ver-
rassing.  
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Vrijdag 22 juli een speciaal programma, de viering van de bevrij-
ding van Colombia. De kinderen die zich wel heel sociaal gedroe-
gen ontvingen  een lintje. Zelfs Frits en al het personeel werd ge-
huldigd. Frits werd op deze dag welkom geheten en de kinderen 
brachten van thuis fruit van Colombia mee en daarmee kreeg Frits 
een flinke mand vol lekkers waar hij de vakantiedagen van kon 
genieten. De dag van de grootouders is gevierd op 26 juli. De dag 
van de ouders van Maria dus de dag van de grootouders van Jezus 
dit is gevierd met een film. Het is voor de kinderen een grote dag 
daar velen bij de grootouders wonen en deze personen vaak op 
leeftijd veel voor de kinderen betekenen  Er is een mooie kaart 
voor ze gekleurd als dank voor de zorg en liefde welke ze van de 
grootouders ontvangen.  
 
AUGUSTUS 
Op 1 augustus was het feest voor de kinderen welke hun verjaar-
dag vierden op de Guardería en ook de verjaardag van Frits werd 
gevierd met zang van de kinderen, taart en frisdrank en cadeau-
tjes. Iedereen kreeg een foto mee als herinnering. Frits kreeg een 
heerlijke maaltijd, genoot en 
was onder de indruk van zo-
veel aandacht en liefs. 
  
Ook kwam er bezoek van een 
Nederlandse familie die op 
zoek was naar de biologische 
moeder van hun zoon. Zij 
deelden snoep en boekjes uit  
aan de kinderen. 
Op 3 augustus kwam de 
pater welke de pastor is van 
de kapel, dicht bij de 
guardería, om de eucharistíe 
samen met de kinderen te 
vieren. De kinderen hadden 
veel aandacht  en de pater 
heeft dan ook een speciaal 
charisma voor de kinderen . 

De zuster CLARA welke een 
internaat verzorgd voor 
meisjes, bood enkele plaatsen 
aan voor de families die deze 
nodig hebben en die  zijn er 
zeker in de wijken . 

Op 7 augustus nodigde Frits het personeel uit voor een dagje uit  
naar het park in Quindio waar we genoten. Frits was dankbaar 
voor alles wat hij in deze vakantie beleefde met ons .  
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Op 16 augustus namen wij afscheid 
van Frits die terugging naar 
Nederland. Hij heeft genoten met zijn 
zus Jetty en alle medewerkers van de 
Guardería. Aan hem veel dank voor 
dit bezoek. 
Op de 23e organiseerden Dora LILIA 
en Gloria Stella een presentatie van 
het geleerde in de EHBO cursus. Zij 
hebben het EHBO diploma behaald. 
Deze cursus is van groot belang op 
de Guarderia en eventueel bij 
natuurrampen.  

Met veel enthousiasme en vreugde 
werden de stadsfeesten gevierd op de Guardería. Het was een 
cultureel programa waar de kinderen  folkloristische dansen en 

Colombiaanse liedjes 
vertoonden. Dit alles is 
ingestudeerd met de 
juffen van elke groep 
welke dan ook het 
applaus ontvingen uit 
dankbaarheid voor wat 
de kinderen naar voren 
brachten. 

SEPTEMBER 
Een vertegenwoordigster 
van de Voedsel Bank 
bracht ons een bezoek. 
Het doel was om te 
kijken op welke manier 
de Guardería nog meer 

profijt kan hebben van de voedselbank en welke andere produkten 
er gebruikt kunnen worden voor de maaltijden van de kinderen.  
De dag van de vriendschap is op 16 September en ook dit werd 
georganiseerd door het personeel en de vrijwilligers eerst met een 
gebed een toen een glaasje en een 
dinamisch spel waarin iedereen iets 
over de aanwezige vriend vertelde. 
De guardería gaf aan alle aanwezigen 
een cadeautje.  Leve de vriendschap 
op het werk. Op 16 september kwam 
de groep San Miguel en begon met 16 
kinderen mandelas te kleuren. Met de 
bedoeling dat door het kleuren de 
kinderen rustiger en 
geconcentreerder leven.  
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OKTOBER FEEST VAN ONZE PATROON HEILIGE 

SAN FRANCISCO 

Op 4 oktober begon dit feest met een eucharistieviering in de 
Guardería waar de kinderen en het personeel actief mee hielpen. 
Ook deze dag kreeg Jetty van vele kinderen  bloemen  uit dank 
voor het werk wat ze verricht als persoon die heel haar leven 
daaraan heeft opgedragen. 

Op 10 oktober is begonnen met de inschrijving van de nieuwe kin-
deren voor het jaar 2017. Enkele dagen daarvoor is begonnen met 
huisbezoeken in de wijken. Op 15 oktober organiseerden wij de 
half jaarlijkse bazaar met kleding voor alle leeftijden. Het was 
weer een speciale activiteit welke door de mensen zeer op prijs 
werd gesteld en er waren dan ook vrouwen en kinderen die ‘s 
morgens om 5 uur al in de rij stonden. 

Wij geven hierbij ons dank aan alle personen welke het mogelijk 
maken deze bazaar te organiseren en iedereen van de donatie kan 
genieten de mensen uit Nederland en velen brachten ook uit de 
stad dozen vol kleren. Dit alles voor de mensen uit de wijken 
welke bijna nooit de mogelijkheid hebben om iets nieuws te 
kopen. Ook was er een stand met speelgoed en artikelen voor huis 
en keuken. 

NOVEMBER 

De kinderen werden uitgenodigd bij de lagere school welke naast 
de Guardería staat om een expositie van handwerken te zien 
gemaakt door de leerlingen van deze school. Er werd met veel 
belangstelling gekeken en genoten van alles en van de 
uitnodiging.  

Op 29 November is er een eucharistie opgedragen om dank aan 
God te brengen voor alles wat wij hebben beleefd in dit jaar en 
ook werd er gebeden voor de zieken in alle families en nu speciaal 
ook voor de broers van Jetty welke ziek zijn. 

DECEMBER  

Op 2 december bracht Oscar Castaño ons een bezoek Oscar was 
een van de eerste kinderen welke was opgenomen in het jaar 
1970 en kreeg voor de ondervoeding een speciale verzorging en 
voedsel. Oscar is wel gegroeid en haalt de lengte van Jetty. De 
moeder van Oscar  leeft nog en is haar hele leven dankbaar voor 
de zorg welke aan haar zoon is besteed. Het is goed en mooi mee 
te maken dat Oscar elk jaar even langs komt  uit dank voor de 
ontvangen hulp. Mariana kreeg een eenvoudige Babyshower. 
gehouden door het personeel en de kinderen. Met een gebed aan 
Maria voor alle moeders  die een baby verwachten. Daarna was er 
een taart met de naam Jeronimo, de naam van de baby, deze was 
al bekend. 
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Op 8 december werden de lichtjes en lampionnetjes aangestoken 
voor Maria. 

Op 10 december werden 20 zwangere vrouwen uitgenodigd. De 
groep San Miguel organiseerde dit. Samen met 20 kinderen uit de 
wijk welke allen een prachtig cadeautje ontvingen en pudding met 
oliebollen. Met ook een uitleg wat de Kerst betekend en men werd 
aangespoord om veel liefde en hulp te geven aan wie dat nodig 
heeft. Een kerstmaaltijd was er speciaal voor 20 personen op hoge 
leeftijd en zonder familie, ook zij ontvingen cadeautjes en lekkers. 
De families van de kinderen verzorgden een pak voedsel met rijst 
en bonen eieren etc. 

Ook was er door de groep San Miguel een trio uitgenodigd welke 
voor gezellige muziek zorgde waar de oudjes geweldig van 
genoten en meezongen en dansten, voor wie goed ter been was. 
Allen uitten hun dankbaarheid voor deze geweldige dag en zo 
ontvingen ze een mooie Kerst om nooit te vergeten. 

De Kerst voor de kinderen was heel gezellig en alle kinderen waren 
over gelukkig met het feest en de cadeautjes welke ze ontvingen  
van de aanwezige personen en groepen.  

De afsluiting van het jaar was op 16 december, ouders en de fami-
lieleden waren uitgenodigd.  Een dankwoord van enkele ouders uit 
naam van alle aanwezigen was hartelijk en dankbaar voor alles 
wat er in dit jaar voor de 120 kinderen is gedaan.  

Dit is de foto van de kinderen die afscheid namen en een stap 
verder gaan doen in hun leven en wel om te beginnen aan de 
school studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINDE VAN ONS JAARVERSLAG 2016 

GEMAAKT SAMEN MET HET PERSONEEL,  DORA LILIA  EN JETTY  

 GUARDERIA SAN FRANCISCO 
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Jaaroverzicht activiteiten Stichting   
 

 Stichting Emmaüs Koudum: 
Een kringloop winkel in Koudum die de inkomsten besteed aan goede 
doelen. Zij halen spullen op bij u thuis, zij verkopen deze spullen en 
tegen een kleine vergoeding brengen ze ook nog de door u gekochte 
dingen bij u thuis. 
Adres: Onderweg 6, in Koudum. Tel: 0514-523343 
Openingstijden: Dinsdag en donderdag  9.30—15.00 uur en de eer-
ste zaterdag van de maand van 9.30—15.00 uur 
Ophaalgebied Zuidwest Friesland. Zij werken allen met vrijwilligers.   
Van hen kregen we het afgelopen jaar een mooie bijdrage! 

 MINI markt  
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 ble-
ven maar een paar achter in het bord. Opbrengst € 400.—. 

 HELP HET DAK LEKT  
was vorig jaar de “noodkreet” op de acceptgiro. En u heeft massaal 
gegeven voor het lekke dak.  Samen met de acceptgiroactie en an-
dere giften, waarbij Frits ook nog in actie is geweest,  hadden we  
€ 15.831,40 bij elkaar voor de reparatie. En dat was maar goed ook 
want de reparatie viel aanzienlijk duurder uit dan de € 6.500,— die 
er was begroot. Het was niet alleen het dak maar het bleek dat er 
ook nog dat de riolering aangepakt moest worden. Eind december 
2016 is er begonnen met de grote klus en begin februari 2017 kon-
den de kinderen weer worden ontvangen in een keurig dagverblijf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Projecthulp 
De Stichting “Jetty van Aalsum” heeft de Guarderia, de financieel 
adoptiekinderen en de Hogar met € 63.500,— kunnen 
steunen in 2016.  
Een volledig financieel overzicht kunt vinden op onze 
website: www.jettyvanaalsum.com  



14 

 Kledinginzameling en verzending: 
In 2016 zijn er 5 zendingen met in totaal 200 kilogram kleding, 
naar Colombia gegaan.   

 Henk en Kees.  
Een reis met een missie door Henk Bosveld en Kees Franken.  
“Omdat we de kans kregen om als compenion mee te vliegen met 
een bevriende stewardess, vroegen wij haar ons mee te nemen 
op de KLM-vlucht naar Bogota en Cali. Via Akke Steneker van de 
“Stichting Jetty van Aalsum” uit Sint-Nicolaasga legden we con-
tact met Jetty van Aalsum. Na het verhaal van Kees te hebben 
gehoord, was zij bereid ons in Pereira te ontvangen.  
Vol verwachting stapten wij op 18 februari 2016 in het vliegtuig, 
dat ons naar een jeugdherinnering van Kees zou brengen, maar 
ook naar een zeer spannend land. We hebben een dag in prachtig 
Bogota rond gekeken en daarna vloog de KLM-crew verder door 
naar Cali. Wij hadden ondertussen tickets gekocht voor het toe-
stel dat ons naar Pereira zou vervoeren. Wat zou deze ontmoe-
ting ons gaan brengen? Via Google Earth Streetview hadden we 
al door de straat van de Guarderia Infantil San Francisco rondge-
lopen. En dat was reuze handig, want eenmaal in Pereira bracht 
de taxichauffeur ons via ons hotel naar het tehuis en daar her-
kenden wij, waar de chauffeur heen moest rijden. Hij zette ons 
voor de deur af…..” (het hele artikel kunt u lezen op de website) 

 Wereldkinderen regio Utrecht Zeist 
Door een alerte donateur (dank aan de familie Kramer!) 
kwamen we er achter dat Wereldkinderen nog donaties binnen 
kreeg voor de Stichting “Jetty van Aalsum” maar dit per abuis-
sinds 2010 niet meer overmaakten naar de Stichting “Jetty van 
Aalsum”. Na enig speurwerk en mails naar Wereldkinderen is de 
zaak opgelost. Het hele bedrag a € 9.400,— werd overgemaakt 
naar de Stichting “Jetty van Aalsum”. De donateurs, waar WK een 
adres van had, hebben een schrijven gekregen om de mogelijk-
heid hun donatie naar het bankrek.nr. van de Stichting Jetty van 
Aalsum over te maken. Zo is het geld weer terecht, daar waar 
het hoort te zijn!  

  Frits van Aalsum brengt 
een bezoek aan zijn zus 
Jetty! 

In juli / augustus heeft Frits de tijd 
gevonden en genomen om naar 
Colombia af te reizen voor een bezoek 
aan zijn zus. De knuffels die hij wilde 
uitdelen werden al vantevoren in grote 
dozen verzonden. Frits heeft genoten. 
Van de kinderen en het personeel op 
de Guarderia, van zijn familie, van het 
land en haar bewoners. Vol verhalen 
is hij teruggekomen. Op onze website 
kunt u een uitgebreider verslag lezen. 
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 Rootsreis Familie Scholtens-Nap uit Lelystad 
 
31 jaar na onze 1e kennismaking met Jetty  i.v.m. de adoptie van onze 
zoon, zijn wij eind juli 2016 opnieuw in  Colombia en op de Guarderia 
geweest.  

Deze keer met onze zoon, zijn vriendin en onze dochter. Het was een 
overweldigend weerzien met Jetty en alle mensen die daar werken.  Wat 
een enorme betrokkenheid en liefde voor de kinderen!                                                                         
Naast de ontmoeting met ons financiële adoptiekind, stond de ontmoe-
ting van onze zoon met zijn biologische moeder en zus centraal. Dankzij 
de hulp van Jetty  is dit op de Guarderia een prachtige ontmoeting ge-
worden.                                                                                                                                        
Wij hebben enorm respect voor het werk van alle betrokkenen van de 
Guarderia. Het was erg bijzonder om dit werk met eigen ogen te kunnen 
zien en te merken dat de hulp uit Nederland nog steeds hard nodig is.   

Jaap, Hetty, Louis, Zehra en Mirjam Scholtens 

Selfie van Louis met de kinderen van de Guarderia.  
Ingezonden door Hetty Scholtens 

 
Echtpaar vieren beide hun 70e verjaardag! 
Ynse en Hinke Leenstra de Vreeze zijn beide 70 geworden vorig 
jaar. Als cadeau vroegen ze een gift voor de  Stichting “Jetty van 
Aalsum”.  De donatie werd € 580,—! 
Ook Mw. Nijholt - Straatsma schenkt elk jaar haar verjaardag geld 
aan de Stichting. En zo zijn er elk jaar weer bijzondere giften! 



16 

 Financiële adoptie: 
Het aantal kinderen wat in 2016 ondersteuning kreeg om naar de 
Guarderia, de lagere en middelbare school te kunnen waren er 
68.  
Er staat nu 1 meisje op de lijst van 12 jaar. Ze wil graag naar de 
middelbare school. Hieronder haar brief: 

M ijn naam is Erisbey Ibarguen  en ben 12 jaar . Als klein 
kind kwam ik op de Guarderia voor 3 jaar. Samen met 
mijn oma verkochten we toen vruchten vanuit een oude 

kinderwagen. 

D aarna namen ze me mee naar 
Bogota voor 6 jaar en nu kom 
ik terug om te wonen in Perei-

ra. Ik kwam in de 1e klas voortgezet 
onderwijs of wel bachillerato. Ik zou 
zeer dankbaar zijn als ik weer gehol-
pen kan worden voor mijn studie. 

D at God u zegene met veel 
groeten ERISBEY IBARGUEN   

 

Zou u of kent u iemand die Erisby wil 
helpen stuur dan een mail naar  
info@jettyvanaalsum.com! 
We sturen U alle informatie en gege-
vens.  
 
Financiele adoptie is: 
€ 22,50 per maand 
€ 67,50 per kwartaal of  
€ 270,— per jaar.  
 
 
 

"Onderwijs is het machtigste 

wapen dat je kan gebruiken 

om de wereld te veranderen." 

Nelson Mandela 
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Hogar Nuestra Señora's de las Nieves gesponsord met  
€ 1000,— 
  
Ook in 2016 werden vele activiteiten ondernomen om de kwaliteit van 

leven van oma's te verbeteren.  

En net als in Nederland zijn 

de vrijwilligers ook in  

COLOMBIA niet weg te den-

ken uit de maatschappij.  

Op de Guarderia maar ook op 

de Hogar kunnen ze er niet 

zonder.  

En nog een nieuwtje, er is in-

middels een lift gemaakt op 

die steile trap. De zusters hoe-

ven nu niet meer met kabels 

en katrollen maar er gaat een 

elektrische  traplift op en neer. Enkele studenten hebben dit als een 

project aangepakt.  

Lieve mensen in Nederland ontvang mijn hartelijke groeten en onze 

dankbaarheid en bewondering voor jullie hulp en grote werk  

ten behoeve van deze kwetsbare bevolking.                   

Liefs Zuster Rubby 
 
Volgt u ons al op Facebook en kijkt u wel eens op de website 
voor het laatste nieuws?  www.jettyvanaalsum.com 
 
Muchas Gracias 
 
Namens het personeel van de Guarderia, de kinderen en hun ou-
ders en het bestuur van de Stichting Jetty van Aalsum willen 
wij u allen hartelijk danken voor u financiële en morele steun.  
We zijn erg dankbaar dat wij met uw hulp de projecten draaien-
de kunnen houden. Er komt steeds meer hulp uit Pereira die ook 
financieel en of materieel een bijdrage 
geven aan de Guarderia. Met name ook een 
mooie groep van vrijwilligers al daar,  
San Miguel groep die hun assistentie bie-
den. En zo blijven we wensen dat eens de 
hulp uit Nederland niet meer nodig is. 
Maar voordat die “eens” er is gaan wij door  
en rekenen we op U! 
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Gemeente de Fryske Marren 

K.B.O. Sint Nicolaasga 

Emmaus Koudum 

RK Caritas Sint Nicolaasga 

KVG Sint Nicolaasga 

Diaconie Hervormde Gemeente Westerbork 

Colombia Werkgroep Ameland 

Diaconie Hervormde Gemeente Didam 

Metselbedrijf B.Postma 

Mw. Nijholt -  Straatsma 

Wereldkinderen regio Utrecht 

M. Steneker 

Ynse en Hinke Leenstra 

Collecte bruiloft Taco en Regina Piek 

Bijzondere SPONSORS 2016 

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 belas-
ting mits de voorwaarde dat uw totaal aan giften  boven de 1 % 
van uw inkomen zijn.  
Zie: www.belastingdienst.nl/ giften  
 

 Periodiek schenken 
Meer schenken met dezelfde donatie, dat kan in de vorm van pe-
riodiek 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. U hoeft verder niets te doen en op uw belasting formulier 
kunt u vermelden dat het om een periodieke schenking gaat.  
 

 Belasting: 
Transactienummer. In te vullen bij een periodieke schenking 
welke onderhands is vastgelegd. 
Het invullen van een 0 is voldoende. 
Het RSIN nummer is: 816176061 

 Jaarlijkse Incasso: 
Heeft u ons gemachtigd uw jaardonatie af te laten schrijven dan 
doen we dat in 2017 in de maand juli.   
 

 Jakobs Douwe Egberts 1 + 1 PLAN 
Werknemers van de D.E. die een bedrag schenken aan de Stich-
ting komen in aanmerking voor verdubbeling van dat bedrag mid-
dels het 1+1 plan. Aanmeldingsformulieren kunt u aanvragen bij 
het secretariaat,  tel: 030-2977077. 
 
Een spreuk van : 

Helder Camara 
 
 
 
 

Niemand is zo 

arm, dat hij niets 

kan geven of zo 

rijk, dat hij niets 

kan ontvangen. 
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Logo Flyer print 

Boven in de jaren ‘70   Onder de familie nu. ( zie inleiding)  

AL JAREN  STERK  

IN ONTWIKKELINGSWERK! 

www.jettyvanaalsum.com 


