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Kinderen uit de krottenwijken  

hebben recht op een toekomst 

 in hun geboorteland! 

Muchas Gracias 
Jaarverslag 2017  

 Stichting ”Jetty van Aalsum”  

Fundación Guarderia “San Francisco”  

Hogar nuestra señora de las Nieves 
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Geachte donateurs, stipers, besturen van kerken en 
organisaties. 
 
Tegen de tijd dat u dit jaarverslag ontvangt ben ik onderweg naar 
of al in Pereira.   
Vorig jaar zat er bij het jaarverslag een brief en in die brief heb ik 
u gevraagd een bijdrage te leveren aan een felicitatieboek voor 
Jetty die 19 mei 80 hoopt te worden. 
Ik heb een aantal prachtige reacties, felicitaties en foto’s 
ontvangen. Geweldig. Hartelijk dank voor uw prachtige bijdrages!
Met dit alles ben ik aan de slag gegaan en heb een boek kunnen 
maken met 100 bladzijden dat ik Jetty op haar verjaardag ga 
aanbieden. Er staan prachtige oude foto’s in, ontroerende 
herinneringen en vele prachtige foto’s. 
Als ik weer thuis ben ga ik het digitaal zetten. Kunt u 
meegenieten. 
Ook heeft de jubleumactie  € 2.000,— opgebracht! Muchas 
gracias! 
 
Het afgelopen jaar zijn er twee opgaves voor financiele adoptie 
binnengekomen. En er zijn er ook een paar gestopt. 
De laatste financiele adoptie is weer een hele schrijnende 
situatie...jonge moeder die verslaafd is laat haar kindje achter bij 
de grootouders die zelf amper het hoofd boven water kunnen 
houden. 
Gelukkig hebben we een financieel adoptieouder kunnen vinden 
en proberen we ook deze mensen een klein beetje op weg te 
helpen naar een menswaardige toekomst.      
En zo zien we maar weer dat onze kleinschalige hulp toch groots 
kan zijn. Dat we nog steeds iets kunnen betekenen in de 
krottenwijken van Pereira.  
 
We gaan door, al bijna dertig jaar in actie. 
Dertig jaar, onze kinderen zijn er mee opgegroeid en nu leven 
onze kleinkinderen mee. 
We kunnen niet in de toekomst kijken en dat is maar goed ook.  
Ik ga in ieder geval weer eens kijken en overleggen in Colombia. 
U hoort van mij via social media of in het volgende verslag. 
 
Ja nog een klein dingetje over social media. Via facebook komen 
de prachtigste verhalen binnen. Van mensen die vroeger op de 
Guarderia hebben gezeten of zelfs nog toen er alleen maar een 
uitdeelpost was voor voedsel. Een van de mannen herinnert zich: 
 
“en toen kwam er een engel die God gezonden had en zij gaf ons 
bruine Hollandse rijst....ik ruik nog steeds de geur, mmmmmm..” 
 
Een hartelijke groet, Akke Steneker-Zwaga  
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Verslag van Jetty van Aalsum en Dora Lilian Ocampo 
GUARDERÍA SAN FRANCISCO 2017 

Januari 

Tussen 16 december en januari is er hard gewerkt aan de 
vernieuwing van het dak en het plafond in de eetzaal, 
opslagplaats van het voedsel en de keuken. Ook moest de 
riolering van dit gedeelte vernieuwd worden en de vloer worden 
betegeld. Met drie nieuwe ramen in de eetzaal voor ventiliatie en 
op alle eettafels voor de kinderen kwam nieuwe formica. 

Op 25januari was de verbouwing klaar. Deze verbouwing kon 
worden uitgevoerd met de donatie van de stichting “Jetty van 
Aalsum” uit Nederland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benjamin Velasquez doneerde een nieuwe koelkast.  
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Mariana Alejandra Ramirez vroeg zwangerschapsverlof aan. Haar 
plaatsvervangster was Catalina Rios, zij begon in februari met de 
groep kinderen van twee jaar.  

De studie kinderen welke op school en voort gezet onderwijs gin-
gen, kwamen voor hun contact met de pleegouders in Nederland 
en brachten brieven en foto’s mee. Het viel op dat verschillende 
schoolkinderen lagere punten behaalden daar ze te veel tijd be-
steden aan hun telefoon, ze kregen de opdracht mee om meer 
tijd te besteden aan de studie.  

Op 23 Januari 
startte het perso-
neel met enthousi-
asme aan het nieu-
we jaar met 120 
kinderen in de leef-
tijd van 2 tot 5 
jaar.  

Op 24 Januari is de 
zoon van Mariana 
Ramirez geboren 
welke met de naam 
Jeronimo door het leven zal gaan. 

Dan kregen wij bezoek van Olga Garcia 
welke op de Guardería heeft gewerkt in 
de keuken tot dat ze kon genieten van 
haar pensioen ze heeft in de tijd 
gewoond in de wijk bij de Guardería, 
Haar zoon is minder valide en nu wonen 
ze samen in een huis welke de regering 
hun heeft toegezegd.  

Februari 

Er is wederom een 
ongevallenverzekering afgesloten voor 
alle kinderen van de Guarderia. 
Bijeenkomst in AUDIFARMA, waaraan 
Pablo Emilio Velasquez en Dora Lilia 
Ocampo deelnamen. Aan alle deelnemers 
vertoonden ze de inhoud van hun 
werkzaamheden welke zij gedurende het 
jaar verrichtten, dit gebeurde met dia’s. 
Aan deze bijeenkomst namen 
verschillende instituten deel welke steun 
ontvangen van Audifarma. Gelijk is er 
gebruik gemaakt om onze dank over te brengen voor deze 
geweldige hulp en hopende op voortzetting van donatie. 
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Begin februari kwamen de kinderen weer op de Guarderia. Ze 
pasten zich snel aan zonder moeilijkheden. Dit jaar kregen alle 
kinderen een nieuwe schort, enkele buren hielpen mee aan de 
confectie ervan. Voor sommige kleintjes van twee jaar welke voor 
het eerst de dag moesten doorbrengen zonder  hun moeder en 
vader was het wel even moeilijk. 

Op 10 februari overleed in Holland de oudste broer van Jetty, het 
personeel bracht de condoleance over aan de familie en er is een 
en eucharistie tot zijn herinnering opgedragen, de familie was 
dankbaar voor deze steun.  

Op 18 februari is een jongetje te hard te werk gegaan tegen een 
meisje in de groep van Gloria Stella, toen de grootouders er van 
op de hoogte werden gesteld, maakten ze een schandaal tegen 
de Guarderia. Maar later kwam de moeder welke schriftelijk haar 
verontschuldiging indiende. Welke is aangenomen dat de 
grootouders niet meer op de guardería komen om problemen te 
voorkomen.  

Voor de vrijwilligsters welke mee helpen bij het middag eten van 
de kinderen zijn er schorten gekocht. Een 25 personen en families 
uit de stad geven een financiele steun aan de guardería voor het 
verzorgen van de kinderen, al verschillende jaren hebben wij op 
deze hulp kunnen rekenen. 

28 februari is er de eerste bijeenkomst voor de ouders gehouden  
waarin ze konden kennismaken met met het functioneren van de 
Guardería en werden ze op de hoogte gebracht van de regels, ook 
kregen ze een rondleiding. De ouders en familieleden lieten 
merken dat ze gelukkig en tevreden waren met de verzorging en 
voedsel welke de kinderen ontvangen. Ze konden kennis maken 
en lezen wat het dagelijkse menu is voor hun kinderen.  

Maart   

3:De kinderen werden gemotiveerd om naar de parochie te gaan 
waar ze het as kruisje ontvingen. La cuaresma es un tiempo 
para orar, reflexionar y mejorar 
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Gedurende het jaar werden de kinderen 
gecontroleerd op gewicht en lengte en voor 
sommige kinderen was het nodig om een 
complementatie in de voeding met Colombiarina te 
verzorgen.  

 

 

Dan hebben de juffen en Fabiola een 
zangboekje samengesteld met kin-
derliedjes.  

Op 22 Maart is Jetty uitgenodigd door Comfamiliar: in hun 28 jaar 
van activiteiten en waar alle “vrouwen van het jaar” ook bij hoor-
den, het was een eenvoudige huldiging met bloemen en presen-
taties van alle “vrouwen van het jaar” en hun werkzaamheden. 

25 maart was het feest van de aankondiging van de engel aan 
Maria dat zij moeder zal worden. Er is gebeden voor alle moeders 
die in verwachting zijn.  

April 

Het is een traditie in de Goede week om met de kinderen het le-
ven van Jezus Christus uit te beelden. Belangrijk is het om de 
kinderen te leren mee te leven, te delen en anderen te helpen. En 
het delen van het brood wat het mysterie inhoudt van de 
eucharistie. Om te delen met wat we hebben is er door de 
families van de kinderen voedsel verzameld en uitgedeeld aan die 
personen welke niet voldoende hebben. Een christelijke 
solidariteit zelfs de kinderen die weinig hebben hielpen mee. 

Bazar 

Het is een genoegen te zien hoe de mensen uit onze wijken en 
omgeving gebruik maken van de mogelijkheid om op een 
goedkope manier iets nieuws te krijgen en zo mee helpen aan 
een opbrengst ten goede voor de Guardería. Deze bazar houden 
we twee maal per jaar.  
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In de groei en ontwikkeling van de kinderen kunnen we zien dat  
een goede voeding mee helpt aan een optimale gezondheid. Wij 
kunnen rekenen op vrijwilligsters welke de kinderen helpen om in 
een gezellige sfeer hun maaltijd te gebruiken. Het is een grote 
zegen de financiële hulp welke wij ontvangen van AUDIFARMA voor 
de koop van  het voedsel voor de kinderen. 

De dag van het feest voor de kinderen kwamen de  
vertegenwoordigsters van het merk TOTTO met voor alle kinderen 
een rugzak met school benodigdheden, dit gaf aan iedereen veel 
plezier en geluk de kinderen uitten hun dankbaarheid met  een 
oprechte glimlach. Activiteiten uitgevoerd in de week voor het kind 
tussen 26 tot 29 April. Deze activiteiten brengen veel gezelligheid  
mee en bovendien leren ze omgaan met en accepteren van een 
andere persoon, er is tot het uiterste genoten. De “juffen“ verkle-
den zich in bekende filmfiguren tot vermaak van de kinderen. Op 
de laatste dag was er een poppenkast met levensgrote poppen en  
een verhaal welke de liefde en respect voor de natuur naar voren 
bracht. Ook dit viel erg in de smaak bij de kinderen. 

Mei 

10 mei kwam er een psy-
chologiestudente een activi-
teit doen met de kinderen, 
de kinderen genoten van 
haar bezoek.  

Met de steun van Jetty en 
de hulp van Mariana en de 
juffen zijn er bloemstukjes 
gemaakt voor moederdag. 
Alle moeders kwamen op de 
uitnodiging en ontvingen 
een hulde.  

15 mei is de dag voor de onderwijzers. Het werk van een onderwij-
zer is belangrijk en maakt dat de kinderen in harmonie opgroeien. 

Op 19 mei is er met veel vreugde en liefde de verjaardag van Jetty 
gevierd. Het personeel de kinderen en de ouders zijn dankbaar 
voor het leven van Jetty welke haar leven heeft in gezet voor de 
kinderen en hun families.  

Met het eeuwfeest van de verschijning van Maria in Fatima  kocht 
de Guardería een beeld met deze uitbeelding.  

Juni 

Het lezen van boekjes met plaatjes wordt gestimuleerd door de 
juffen en het luisteren naar de verhalen ontwikkeld hun fantasie. 
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De Guarderia moet voldoen aan veiligheidseisen net als in Neder-
land. Dora Lilia Marin onze coördinator volgde een cursus welke 
werd gegeven door Comfamiliar.  

Angela Maria volgde een cursus in braille.  

Dan staat in de verkoop, de voorheen gebruikte werkplaats welke 
is gevestigd aan de rivier Otún en al jaren niet gebruikt wordt en 
leeg staat. De gelden zullen nodig voor het werk op de Guarderia. 

Met foto’s vanaf 1970 zijn er twee muurstukken gemaakt  welke 
in het kort uitbeelden hoe de Guarderia “San Francisco” is 
ontstaan, met foto’s van personen uit de wijken en de construktie 
en van de kapel de Resureccion.    

Muziekles Op 15 Juni 
kwam German Aurelio met 
een voorstel om de 
kinderen muzieklessen te 
geven en lichamelijke 
expresie, wat ons wel 
aardig leek en is 
aangenomen. Hij is per 1 
juni begonnen. 

Aan de kinderen is de 
geschiedenis van het Heilig 
Hart van Jezus  uitgelegd 
en een van de kinderen 
leerde de beloftes welke Hij 
ons gaf en beelde deze uit. Welke een dagelijks gebed is gewor-
den op de Guarderia: Heilig hart van Jezus wij vertrouwen op U! 

Op 30 Juni hielden we een ouderbijeenkomst met als thema:  
“Hoe help ik mee aan een gezonde ontwikkeling van mijn kind.” Er 
was veel belangstelling van de ouders.  

Van 4 tot 10 Juni was er 
een korte vakantie voor de 
kinderen en het personeel, 
om met nieuwe energie 
terug te komen.  

Op 10 Juni ontvingen wij 
diverse boeken van een 
familie uit Bogota omdat 
zij gingen verhuizen naar 
Spanje. De boeken zijn in 
zeer goede conditie en er 
wordt met plezier gebruik 
van gemaakt. 
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Augustus 

Voor de stads feesten in deze 
maand organiseerden de juf-
fen een speciaal programma 
voor de families van de kin-
deren, met dans en zang 
voorstellingen. De nieuwe rok-
ken voor de juffen zijn ge-
maakt op de Guardería door 
Beatriz en de zonnebloemen 
deden dienst als decoraties 
welke gemaakt werden door 
de ouders van de kinderen. De 
gehele verzorging en opstel-
ling met versieringen werd 
verzorgd door Mariana.   

Het verhaal van Sandra: 
Sandra is een vrouw welke in 
de wijk achter de Guardería 
woont, met een zoon van 10 
jaar waarvan de vader is over-
leden toen hij in de gevange-
nis verbleef. Ook heeft Sandra 
een baby van bijna twee jaar. 
Ze ontvangen hulp van de 
Guardería. Sandra verkoopt wierookstokjes. Volgens zeggen toen 
Sandra samenwoonde met haar man kreeg zij haar huis als gevan-
genis om op haar kinderen te passen, maar daar hield ze zich niet 
aan en werd gepakt en nu in de gevangenis gezet voor verschillen-
de jaren. Toen kwamen er twee dochters van haar opdagen waar 
wij geen idee van hadden en welke nu op de twee minderjarige 
kinderen  passen. Wij gaan verder met ze te helpen, de jongen 
van 10 jaar gaat nu naar school. 

Op de Guardería staan een aantal encyclopedieën voor de studie,  
deze boeken hebben wij als donatie gegeven  aan de buurtschool 
naast de Guardería en aan de bibliotheek van het college Anunci-
acion.  

September 

8 September de DAG van De VREDE En bovendien de week van 
het bezoek van de paus Franciscus, de juffen organiseerden  met 
hun kinderen  een speciaal programma en verkleden een van de 
jongens als Paus er is gezongen en gebeden voor de vrede in het 
land Colombia. Yeimi een van de juffen  was de vertegenwoordig-
ster van ons en reisde met haar universiteit naar Medellin waar ze 
aanwezig was bij het ontvangst van de Paus. 
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Mariana is onze creatieve vrijwilligsters en zij maakt vele 
knutselwerken met de kinderen. Efraïn Velasquez die vele jaren  
de instrukteur was op de werkplaats van de metaal bewerking 
vierde zijn verjaardag welke wij hem aanboden met een 
eucharistie en is er geproost  voor nog vele jaren in goede 
gezondheid er waren enkele ex- leerlingen en vele personen uit de 
wijk bij aanwezig.  

Catalina de dochter van Amparo Ramirez lid van het bestuur van 
de Guardería bood als donatie aan enveloppen met geld welke ze 
ontving op haar trouwdag voor het welzijn van de kinderen aan 
haar heel veel dank voor deze mooie gift en wensen haar veel 
zegen en geluk toe. 

15 september de dag van de vriendschap, weer maakten de 
kinderen voor thuis een mooie kaart met een hart vol van liefde 
en iedereen bracht snoep mee voor een vriendje om uit te delen. 
Met het personeel is deze dag gezellig door gebracht en iedereen 
ontving een herdenking Jetty las een vriendschappelijk gedicht 
voor alle vrienden en vriendinnen welke de woorden begonnen 
met een T. welke met de vriendschap te maken hadden. 

Op 20 september startte de coördinator samen met het personeel 
huisbezoeken af te leggen bij die families die een aanvraag had-
den ingediend voor een plaatsje op de Guarderia voor het jaar 
2018 voor hun kind. Er waren speciale gevallen bij welke in een 
uiterste armoede verkeren en voor de Guarderia een eerste plaats 
verdienen om onze hulp te bieden. 

Bij de foto: 

Deze jongens  gaan nu 
naar school maar 
voorheen waren ze drie 
jaar op de guarderia en 
komen langs om Jetty 
te groeten  uit 
dankbaarheid voor wat 
ze daar hebben beleefd 
en meegemaakt.  

 

Oktober  

Bibiana Restrepo bracht 
een bezoek aan de 

Guardería als vertegen woordigster van de groep San Miguel. Zij 
ging in Pereira op zoek naar  pleegouders voor die kinderen 
waarvan de familie niet in staat is om financieel  te zorgen voor 
een plaatsje op de Guardería voor het jaar 2018.  
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Feest van San Franciscus, de patroon heilige van de Guardería San 
Francisco. Op deze dag is er een eucharistie gevierd in de kerk met 
alle kinderen die zongen en eenvoudige woordjes spraken het was 
een hele onderneming welke zeer goed uit viel. Ook de ouders en 
families van de kinderen en veel personen uit de wijken waren 
aanwezig. De kinderen brachten witte bloemen mee voor de Guar-
dería en daarmee door uitten ze zich aan Jetty met felicitaties 
want Jetty heeft haar hart en ziel gegeven aan dit levenswerk in 
de sfeer van San Franciscus. Op de Guardería ging het feest door 
met zang en voordracht samen met de juffen en de muziek leraar.   

Het Rode Kruis maakte een evacuatieplan en een plattegrond van 
de Guarderia. Ook het personeel kreeg een gezondheidstest, uitge-
voerd door een arts. 

Van 9 tot 12 oktober openden wij de inschrijvingen van de 
kinderen voor het jaar 2018 

12 oktober de dag van de ontdekking van Amerika en de dag van 
de  de kinderen leerden om ieder persoon te aanvaarden maakt 
niet uit welke huidskleur ze hebben, ook werden er dansen en 
zang uit gevoerd.  

Het was de verjaardag van PABLO welke een mand vruchten 
kreeg. 

Van 24 tot 31 oktober  hielden wij een cultureel feest, elke groep 
kon zich verkleden er zijn foto’s gemaakt ze ontvingen snoep en 
ook namen ze deel aan wedstrijden.  

Een van deze dagen kwam er  een kennis welke de kinderen trak-
teerden op iets lekkers en deelde aan iedereen een verrassing uit 
iedereen was heel erg blij en gelukkig. Op de laatste dag van het 
feest konden ze genieten  van een poppen kast voorstelling waar 
ook de kinderen aan deel namen en in de middag was het dansen 
met als afscheid een cadeautje.  

Deze dag wordt gevierd op de Guarderia 
om te voorkomen dat de kinderen de 
straat op gaan om snoep te vragen en 
om ze te beschermen tegen problemen. 

27 oktober kwam er bezoek van een 
vertegenwoordigsters van Herbalife om 
te vertellen dat de Guardería kon 
rekenen op hun hulp, ze wilden wel 
helpen de speeltuin te verven en de 
daarbij behorende muren.  Een gedeelte 
van de muur rond de speeltuin krijgt 
een kunstwerk gemaakt van verzamelde 
plasticdoppen. 
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November 

Gedurende de eerste 14 dagen 
kwamen de moeders langs om 
hun kinderen in te schrijven. Op 
de foto de moeders om de nodige 
informatie en documenten in te 
vullen welke daar voor nodig zijn.  

In heel het land werden oefenin-
gen gehouden voor b.v. als er een 
aardbeving zich voor zal doen, 
voorheen ontving alleen het per-
soneel instructies hoe te werken 
en waar zich te groeperen in tijd 
van nood. Nu werden samen met 
de kinderen de instructies uitge-
voerd. Alles was goed ingestu-
deerd en de oefening was een 
succes.  

Elke twee maand is het verjaar-
dagsfeest voor de kinderen met 
het doel dat ze zich belangrijk 
voelen  in het leven hun leven is 
voor ons belangrijk 

Dora Lilia Ocampo is naar een 
bijeenkomst van het secretariaat 
van onderwijs geweest wat werd 
gehouden op de universiteit. 
Ontwikkeling en studie over het 
opgroeiende kind.  

Van donatie van  Catalina en haar 
man hebben wij een luidspreker 
met microfoon die geschikt is bij 
feesten en bij eenkomsten en 
vergaderingen enz. Gekocht. 

December 

Jetty overhandigde aan het 
personeel een chocoladeletter 
welke via Akke was opgestuurd 
uit naam van het bestuur van de 
stichting. Ook Frits mijn broer 
maakte gebruik van het pakje en 
stuurde voor iedereen een 
kleinigheid dit alles werd erg op 
prijs gesteld waarvoor veel dank. 
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Elk jaar met de kerst en nieuwjaar ontvangen wij van Thecla en 
prachtige kaart met een brief in het Spaans geschreven met de 
beste wensen voor het nieuwe jaar. 

1 december werd er een expositie gehouden van de handwerkjes 
gemaakt van wegwerp materiaal. Met deze activiteit willen wij 
dat de ouders en familie van de kinderen meewerken om samen 
een werkstukje te maken. natuurlijk werken ook de juffen mee 
en zo kon ieder kind een hand werkje maken en ver tonen aan 
het vele bezoek welke er was ,iedereen  was trots op het werk 
van de kinderen  

Dan was er wel een special werkstukje gemaakt welke voorstelde 
San Franciscus dat de liefde en het horen bij de guarderia naar 
voren bracht. 

Tijdens de expositie verkochten wij worst en frisdrank en de op-
brengst was  bestemd voor het Kerstfeest van de kinderen. 

Gedurende de negendaagse Kerstnovene, de voorbereiding met 
de kinderen op het Kerstfeest konden wij rekenen op de hulp van 
vrienden en kennissen  en de groep San Miguel  waar Bibiana  de 
leidster van is ze een een geweldige vrouw welke door haar 
enthousiasme vele harten er toe krijgt een handje mee te helpen 
met de kinderen die deze hulp nodig hebben. Er werden 
kadootjes uit gedeeld en veel lekkere dingen. 
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7 december werd er aan de ouders gevraagd om  thuis mee te 
helpen aan het maken van de lampionnetjes voor het feest van 
Maria.  Op 8 december waren er dan ook prachtige lampionnetjes 
bij die met zorg en liefde werden gemaakt. Er werd gebeden en 
gezongen daar Maria het licht is van de wereld 

Ook is er gedacht aan de verjaardag van Dora Lilia met dank aan 
God voor haar leven. 

Dit jaar voor de kerststal zijn er nieuwe figuren gekocht welke 
Mariana met haar creativiteit geverfd heeft en ook maakte ze 
verschillende huizen er bij. 

Op 13 december kregen wij bezoek van een weduwe welke ach-
terbleef met verschillende kinderen al weer jaren geleden. In die 
tijd is ze geholpen door Jetty terwijl deze moeder verschillende 
jaren in het ziekenhuis opgenomen is geweest. De buren van de 
Guarderia hielpen mee en verzorgden de allerkleinste kinderen. 
Toen de moeder gezond werd verklaard kon ze al haar 5 kinderen 
weer  bij zich nemen in een nieuw huisje welke Jetty haar kon 
geven. Nu de kinderen na jaren groot en volwassen zijn kwamen 
ze hun dank uitten voor alles wat ze in het leven ontvingen  van 
de Guardería. Deze familie heeft een nieuwe toekomst !  

Ook de familie van de Kallewaard en de dames van de  gebeds 
groepen verwenden de kinderen een middag. 

De familie van Martin Velasquez met zoon kwam langs en gaven 
aan Juan Jose een kindje van de Guardería en zijn moeder een 
warm omhelzing en kadootjes. 

De kinderen lieten de ouders versteld staan omdat ze alle kerst-
liedjes uit hun hoofd hadden geleerd. 

De familie Ramirez zorgde er als elk jaar voor dat elk kind een 
mooie deken mee naar huis kon nemen om daar van te genieten 
in de koudere nachten.  

   



16 

NAVIDAD ES SENTIR LA ALEGRÍA DE TENER LA 
PRESENCIA 

DE JESÚS NIÑO EN CADA CORAZÓN. 

In de tijd voor de Kerst konden wij weer zo als gewoonte een 20 
tal personen  op hoge leeftijd en/of  zieken uitnodigen uit de 
dichtstbijzijnde wijken. We organiseerden een lekkere maaltijd 
en gaven ze wat persoonlijke cadeautjes,  zoals zeep enz. en van 
de Guardería kregen ze een sjaal of deken mee naar huis, ook 
hierbij ontvingen wij de hulp van de groep San Miguel.  

SLUITINGSBIJEENKOMST   

Met veel vreugde konden wij het jaar 2017 sluiten en afscheid 
nemen van de  kinderen welke bij de guardería zijn aan gesloten 
Daarbij waren er 50 kinderen welke voorgoed  afscheid namen 
voor velen was het moeilijk na drie of twee jaar ook de ouders 
vroegen om verder door te gaan met  de lagere school jaren. 
maar daar zijn wij niet op ingesteld en voor de kinderen begint 
er nu een volgende stap in hun leven . 

Wij  wensen  hun het aller beste toe ,en dat ze in praktijk kunnen 
brengen  wat ze bij ons hebben ontvangen, liefde en respect 
voor de ander. 

Op 21 december nam het personeel afscheid van elkaar en van 
de Guarderia. We konden in dankbaarheid terug zien op een 
mooi jaar. In een restaurant buiten de stad hebben we genoten 
van een gezellig samen zijn met een heerlijk kerstmaal. Iedereen 
ontving ook een cadeautje en wat lekkers om mee naar huis te 
nemen om daar met de familie het kerstfeest te vieren. 
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MOEILIJKHEDEN  

In de maand mei besloot de fabriek Pentegrama na twee jaar 
hun donatie stop te zetten. Stof voor gordijnen en rollen zeildoek 
welke bestemd waren voor de families om hun huis te 
beschermen tegen de regen en de wind werd niet meer 
gedoneerd. Het stop zetten van de donatie kwam omdat er 
mensen waren die veel inkochten en het doorverkochten op de 
markt in de stad, wat weer een strop opleverde voor de fabriek. 
Het was ook voor ons een strop want de inkomsten van de 
wekelijkse verkoop daarvan was een aardig centje voor de 
Guardería. 

Wij hopen verder te gaan met inzameling en verkoop van tweede 
hands kleren om het gat te vullen welke wij niet meer ontvan-
gen. 

DONATIES 

Akke en Frits stuurden dozen vol op met prachtige kleren en 
knuffeldieren. Ook uit USA kwamen er drie dozen met gebruikte 
kleren welke werden op gestuurd door een kennis van Fabiola. 
Van Bibiana de groep San Miguel  pakken kleren.   

Een fiets welke Clara Velez gaf  om te worden verkocht, welke tot 
dienst is geworden voor een jonge uit de wijk welke deze nodig  
had voor het werk.  

Met veel dank ontvangen wij elke maand een donatie van 
voedsel voor de kinderen verzorgd door Elvira Grajales en 
familie. 

Bibiana de leidster van de groep San Miguel bood aan om te gaan 
zoeken voor pleegouders in haar groep van medewerkers om zo 
de armste kinderen op de Guardería te kunnen helpen voor een 
plaatsje en verzorging. 

Op de zelfde manier konden wij rekenen  op een groep pleegou-
ders van de gebedsgroepen welke Fabiola verzorgd en deze do-
natie is voor de verzorging van de kinderen. 

De groep Herbalife hielp de speeltuin op te knappen met een ge-

zellig kleurtje. 

HOOP 

Natuurlijk blijven wij hopen op de hulp van de stichting “Jetty 
van Aalsum” want zonder deze steun kunnen wij niet verder gaan 
met de opvang van de kinderen welke in de wijken op groeien, 
vooral nu er zo veel geboorten voor komen bij de adolescenten!  
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Jaaroverzicht activiteiten Stichting  
  

 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 bleven er maar een paar achter in het bord. Op-
brengst € 330,00 

 Projecthulp 
De Stichting “Jetty van Aalsum” heeft de Guarderia, de financieel 
adoptiekinderen en de Hogar met € 50.750,— kunnen steunen in 
2017.  
Een volledig financieel overzicht kunt vinden op onze website: 
www.jettyvanaalsum.com  
 
 

 Jubileumactie 
De opbrengst van de acceptgiroactie van vorig jaar speciaal voor 
het jubileumjaar  was € 2.000,— . 

 Kledinginzameling en verzending: 
In 2017 zijn er 8 zendingen met in totaal 160 kilogram kleding, 
naar Colombia gegaan.  Van Frits van Aalsum kregen we veel 
kleding en knuffels en een mooie donatie voor de verzending van 
de kleding. We zijn al op onderzoek geweest of we d kleding ook 
voordeliger kunnen versturen maar met deze hoeveelheid is er 
geen andere goedkopere optie. 
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  Vrienden van Theresia 
In het Theresiahuis in Joure werkt een van onze bestuursleden, 
Attje Kunst. In de week van 16 t/m 19 mei organiseerden Vrien-
den van Theresia allerhande activiteiten. Een van deze activiteiten 
was een Oecumenische Viering. Tijdens deze viering heeft Attje 
het een en ander verteld over de Stichting en haar projecten in 
Colombia. 
Het onderwerp in deze viering was ”Geloven in vriendschap”! 
Een bedrag van € 300,— mochten we in ontvangst nemen. 

 Lentemarkt 2017  
Op 21 mei was het zover….de derde lentemarkt voor Colombia! 
Wat was het prachtig weer, wat waren er veel standhouders, wat 
waren er veel bezoekers en wat was het gezellig.  
De dansers van Aires Colombianos gaven wel een heel bijzonder  
Colombiaans tintje aan de markt.  
Fantastisch hoe Grietsje Broersma en Ronneke Kuiper zich hebben 
ingezet om de markt tot een groot succes te 
maken. Ze nodigden vele ondernemers uit 
om hun waar te verkopen. En al die onder-
nemers leveren iets in voor de loterij.  Ook 
werden er soep, koffie, thee en versnape-
ringen verkocht.  
De opbrengst was dan ook geweldig. We 
mochten een cheque van € 3.674,79 in ont-
vangst nemen.  
Bijdrage in de onkosten ontvingen we van 
het Siep Jellesmafonds uit Sint Nicolaasga. 
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Feest 200-JAAR Hein Cras en Coby Meyboom 

Met een prachtige brief maakten  Hein en Coby hun gas-

ten warm voor het project.  
“Jetty van Aalsum is een van de Colombia-gangers waarmee ik destijds naar 

Colombia vertrok. Na afloop van het project koos Jetty ervoor in Colombia te blij-

ven en door te gaan met haar eigen ontwikkelingsproject, de opvang en begeleiding 

van kinderen  uit krottenwijken.  

Ter ondersteuning van het werk van Jetty is in Nederland de stichting “Jetty van 

Aalsum” opgericht om fondsen in te zamelen en bekendheid te geven aan  Jetty en 

haar projecten. 

 

Jetty wil  ‘haar kinderen’, die opgroeien aan de rand van de samenleving, een 

Kans  bieden op een betere toekomst in hun eigen land. Ook biedt  een vertrouw-

de en goede opvang van deze kinderen de ouders of verzorgers de Kans om bui-

tenshuis te werken en zo hun economische positie te verbeteren. 

Jetty, nu bijna tachtig, is nog steeds de stuwende kracht achter dit project.  Bijna 

dagelijks is ze bij ‘haar kinderen’ in het kinderdagverblijf. 

Het bestuur van de Stichting Jetty van Aalsum doet haar werk op vrijwillige 

basis. Er bestaat een nauw contact met Jetty. 

 

Hartelijke groet, Hein en Coby  

Met een prachtige gift van € 590,— sponsorden zij het project! 

 
 
 
 
 

Het is beter 

te geven dan 

te nemen. 
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KBO stad Groningen: Mw. Kortman-Graafsma zorgde voor 
een prachtige donatie van € 850,— van de KBO uit Groningen. 
 
****************************************** 
 
Hogar Nuestra Señora de las Nieves gesponsord met 
€ 1000,— 
  
Zr. Rubby rust even uit 
nadat ze zich “de benen 
onder het lijf vandaan” 
heeft gelopen om geld  
binnen te halen om de 
vrouwen op leeftijd onder-
dak en zorg te bieden.  
Zij is dan ook zeer blij met 
de donatie uit Nederland. 
Het blijft een strijd!  
 

 
 
 
 
 
 
 
Guarderia werd ge-
sponsord met  
€ 49.750,00 
 
 
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 Mi-
guel groep die hun assistentie bieden.  
En zo blijven we wensen dat eens de hulp uit Nederland niet 
meer nodig is. Maar vooreerst rekenen we op U! 
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Gemeente de Fryske Marren 

RK Caritas Sint Nicolaasga 

KVG Sint Nicolaasga 

Diaconie Hervormde Gemeente Westerbork 

Colombia Werkgroep Ameland 

Diaconie Hervormde Gemeente Didam 

Metselbedrijf B.Postma 

Mw. Nijholt -  Straatsma 

Feest Familie Cras  - Meyboom 

Mw. Zwanikken van der Poel 

Maatschap P.H & T.P. 

Tjitte de Wolff B.V. 

Vrienden van Theresia 

Siep Jellesmafonds 

Frits van Aalsum 

KBO stad Groningen 

Diaconie Hervormde Gemeente  

Sloten 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOOR JOUW,  

DAAR JE  

JE HART AAN ONS HEBT  

GEGEVEN 

Bijzondere SPONSORS 2017 
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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 bo-
ven 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 exemplaar. 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 2018 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. 
 

 Financiele adoptie 
Aanvraag voor financiele adoptie kan via de mail:  
info@jettyvanaalsum.com of via het contactformulier van de web-
site.  Kosten: € 22,50 per maand.  
 
 
 
 
 
 

"Onderwijs is het machtigste 

wapen dat je kan gebruiken 

om de wereld te veranderen." 

Nelson Mandela 
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Logo Flyer print 

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

Samen bouwen aan  

een menswaardig bestaan! 

www.jettyvanaalsum.com 


