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Beste vrienden van stichting Straatkinderen Medellín,
De afgelopen drie jaar heeft Impulsis (overheidsinstelling) jaarlijks een mooie donatie
gegeven, maar omdat de hulp naar Colombia wordt verminderd is dit inmiddels gestopt.
Gelukkig hebben we altijd goed contact gehad met Impulsis en voor 2016 en 2017 zal de
hulp worden voortgezet door Kerk in Actie. Heel goed nieuws!
Ondertussen streeft de stichting naar het verkrijgen van hulp in eigen land (overheid en
bedrijfsleven) en eigen inkomsten om minder afhankelijk te worden van donaties. Hierover
ongetwijfeld binnenkort meer.

Enkele weken geleden heeft de Nederlandse Lies Petersen de werkzaamheden van de
stichting bezocht en opnamen gemaakt. Binnenkort kunnen we twee video’s verwachten; het
project Studie en Werk en het recreatieproject CoCo. Bij deze alvast hartelijk dank, Lies.
Deze maand is het WK voetbal adoptiekids
georganiseerd en wederom stonden Ron en
Ivonne, ondersteund door vrijwilligster Sabine
met een stand op het evenement. Heel veel
kinderen (erg veel geadopteerde
Colombiaanse kinderen) hebben genoten van
het evenement en heeft de stichting
Straatkinderen Medellin zich goed geprofileerd
met boeken, CD´s en artesanias. Ron, Ivonne
en Sabine, MUCHAS GRACIAS!
Momenteel wordt elke dinsdagavond op de
televisiezender EO het programma ‘vreemde tralies’
uitgezonden. Binnenkort komt Medellín aan bod, waarbij
ik als vrijwilliger de gevangene Ardiona bezoek en ook het
werk van de stichting wordt gefilmd. Zodra ik meer weet
zal ik het jullie zeker laten weten. Hiernaast een foto van
de filmploeg met presentator Arjan Erkel.

Met Wilmar als coördinador van het voetbalproject en Patricia die zich bezighoudt met o.a.
het project Studie en Werk en bijeenkomsten met familie in samenwerking met de
voetbaltrainers Alex, Fredy, Juan Diego en Felipe is het interne voetbaltoernooi regelmatig
georganiseerd. Hierdoor is meer verbondenheid ontstaan en is het initiatief ontstaan om elke
drie maanden op lokatie de verjaardagen te vieren van de kinderen die de afgelopen drie
maanden jarig waren. Met versiering, frisdrank en taart, iets dat veel kinderen thuis of in het
tehuis niet krijgen. De familie groeit!
Projecten
Sport – La Naranja Mecánica
In mei speelden de meiden van het voetbalproject La Naranja Mecánica hun eerste officiële
wedstrijd dit jaar. Een fantastisch resultaat van de stichting. Een grote groep enthousiaste
meiden trainen twee keer per week en hebben inmiddels al aan verschillende
voetbaltoernooien meegedaan.

Drie van 'onze' meiden van La Naranja Mecánica zijn geselecteerd voor het team Atletico
Nacional (grootste club in Medellin) om Pony Futbol te spelen, een zeer gerenommeerd

toernooi. Veel succes DANIELA MAZO SIERRA, TANIA JESLIN ALZATE PEÑA en YISETH
VANESSA GOEZ !
Intern voetbaltoernooi
De stichting heeft als doel een eigen competitie op te zetten. Er voetballen momenteel meer
dan 200 kinderen bij de stichting en niet iedereen kan meedoen in de verschillende
voetbaltoernooien. Daarnaast moeten ze dit verdienen, onder andere door zich te laten zien
tijdens het interne voetbaltoernooi. Er worden regelmatig wedstrijden georganiseerd tussen
de verschillende lokaties en verschillende leeftijdsgroepen en is enorm goed ontvangen door
de kinderen. Hieronder foto’s van een evenement waarbij alle lokaties gezamenlijk hebben
gevoetbald.

Cultuur – muziekproject Sararé
De afgelopen maanden hebben we twee (uitgebreide) projecten geschreven en bij de
overheid ingediend. Het is nu afwachten of we tussen de winnaars zitten, zodat we een
bedrag krijgen voor het muziekproject Sararé. Ondertussen loopt het project nog gewoon
door en worden er af en toe presentaties gehouden, zo ook tijdens het interne
voetbaltoernooi van de stichting.

