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Beste vrienden van stichting Straatkinderen Medellín,  

We zijn het jaar goed begonnen en hebben ons gevestigd aan de rand van het voetbalveld 
van Carambolas in onze eigen accommodatie. Een ruimte van ongeveer 80 m2 met vier 
ruimtes en een groot balkon om onze actitviteiten voort te zetten en uit te breiden. Er is een 
ruimte met computers, een ruimte met bibliotheek, lesruimte en de administratie.  

 
De verhuizing van de spullen van de stichting 
was erg speciaal, in een Chevrolet uit 1959. 

Yisela, een 21-jarige vrouw, werkt full-time 
op kantoor. Zij komt uit het tehuis Jardin de 
Amor en heeft jarenlang deel uitgemaakt 
van het muziek- en voetbalproject. 
Inmiddels is ze afgestudeerd als assistent-
onderwijzeres en heeft ambities om verder 
te studeren. Ze is verantwoordelijk voor 
alle activiteiten op kantoor en de 
administratie.  

 

 
Regelmatig komen toeristen op reis door Colombia 
langs Medellín en kunnen het werk van de stichting 
van dichtbij zien. We bezoeken het tehuis El Patio of 
organiseren een voetbalactiviteit in het centrum van 
de stad. De toeristen van de organisaties Sawadee, 
Koning Aap en Studiosos (Duitse organisatie) geven 
dan een donatie om ons werk met de kinderen te 
kunnen voortzetten. 

 

 

 

 
 



 

De kinderen van de ochtendtraining op maandag in de wijk Carambolas worden soms 
geconfronteerd met vuilnis op en rond het veld in Carambolas van het afgelopen weekend. 
Samen met trainer Fredy wordt het schoongemaakt, een mooi initiatief. 
 

  
 
De medewerkers van de stichting 
Straatkinderen Medellin zijn in samenwerking 
met Jasper en Ivy van de stichting Che Amigo 
begonnen met het implementeren van 
'leiderschap in de wijk' voor de jongeren. Naast 
de activiteiten willen we dat de kinderen 
leiderschap ontwikkelen en daardoor beter zijn 
voorbereid op de toekomst. Ze vergroten hun 
zelfvertrouwen, communicatie met anderen en 
worden aan het denken gezet over hun 
toekomst. 

 
 

 

Soms krijgt de stichting schoolspullen om te gebruiken voor 
activiteiten met de kinderen. Nu helemaal erg welkom, met 
onze eigen accommodatie naast het voetbalveld in 
Carambolas. 
Super bedankt Tineke Schuttenhelm. 

 

 

De organisatie van het 
internationale 
voetbaltoernooi in Uitgeest 
heeft wederom hesjes en 
hoedjes gedoneerd aan de 
stichting Straatkinderen 
Medellin. De kinderen zijn 
er enorm blij mee, muchas 
gracias!  



 

Ouderparticipatie 

Ook dit jaar zijn er weer bijeenkomsten voor de ouders georganiseerd. Elke bijeenkomst 
heeft een thema die relatie heeft met de ouders en de opvoeding van de kinderen.  
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 



Muziekproject Sararé 

De muziekleraar Dario is ook dit jaar weer begonnen met de muzieklessen in de 
verschillende tehuizen. Hieronder foto’s van de kinderen uit het tehuis El Patio.  

  

  

 

Even voorstellen... 

Deniz Bingol werkt momenteel als vrijwilliger met de kinderen van de stichting. Hij assisteert 
tijdens de voetbaltrainingen, de muzieklessen met Dario, geeft Engelse les met vrijwilliger 
Chiem en helpt de kinderen met huiswerk. Hieronder de altijd vrolijke Deniz aan het woord.  
 

Hallo allemaal! 

Ik ben Deniz Bingol, 27 jaar en ik kom uit Nederland. Ik ben geboren in Zevenaar, een kleine 
gemeente naast de Duitse grens en daar woon ik nog steeds. Ik studeer Sociaal Werk in 
Utrecht, en ben nu stagiair/vrijwilliger bij stichting straatkinderen Medellin. Hier ben ik actief 
sinds november, en ik kom er elke keer weer met heel veel zin om met de kinderen samen te 
werken. De komende tijden zal ik er ook veel voor doen zodat deze kinderen ook met plezier 
komen en zal me inzetten voor een betere toekomst voor hen. Ook als ik terug ben in 
Nederland, want ik wil dan nog steeds actief zijn voor de stichting.  



 

Mijn grootste hobby is 
voetbal, ik ben al 
ongeveer 22 jaar actief 
met voetballen, ik heb 
in verschillende 
amateurclubs 
gevoetbald. Voetbal 
doe ik nog steeds met 
al mijn passie, emotie 
en energie. Dit sport 
heeft veel bijgedragen 
in wie ik ben. Daarnaast 
ben ik geïnteresseerd in 
reizen, nieuwe culturen 
kennen, nieuwe 
mensen kennen, 
geschiedenis, eten, en 
films/documentaires 
kijken. 

 
De reden waarom ik heb gekozen om een stage in Medellin te lopen is omdat ik vorig jaar 
hier op vakantie was, en verliefd werd op dit prachtige stad, land, cultuur en natuurlijk de 
lieve mensen. Na mijn studie wil ik ook hier gaan wonen, en zal er alles aan doen om dit te 
realiseren. 

Waar de stichting voor staat, met haar activiteiten paste ook goed mij bij studie en 
persoonlijkheid, waar ik met open armen werd ontvangen. Dankje wel Stichting 
Straatkinderen Medellin, Dankje wel Medellin, Dankje wel Carambolas, voor deze mooie tijd 
met deze kinderen.  

Deniz Bingol 

 
 

 


