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Beste belangstellende,

In deze eerste nieuwsbrief geven we graag recente informatie over een aantal van de
projecten waar True Blue steun aan geeft.
Om te beginnen zijn we blij met een nieuw doel: La Vecina, we steunen deze stichting
vanaf mei van dit jaar na een bezoek in maart en uitgebreide analyse.

La Vecina
Stichting La Vecina helpt kansarme kinderen in de Colombiaanse stad Cartagena, met
onderwijs en opvang. Dit geeft hen zicht op een betere toekomst.
Stichting La Vecina is in 2005 opgericht door Nathalie Rietman, met als primaire
doelstelling een positieve bijdrage te leveren aan de levensomstandigheden van
kansarme kinderen in de buitenwijken van Cartagena. De stichting zorgt voor de
financiële middelen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de uitvoering van de
projecten, die zij aangaat met haar Colombiaanse partnerorganisatie Fundación La
Vecina. In eerste instantie had dit betrekking op de realisatie van een
basisschoolprogramma dat, met klasjes van maximaal 15 kinderen, specifiek is gericht
op kansarme kinderen met een leerachterstand. De school is in maart 2007
daadwerkelijk van start gegaan met een groep van 15 kinderen en heeft nu, anno
2014, 97 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar in 7 leergangen. Komend jaar komt
ook het laatste jaar van de lagere school er nog bij!
De hulp die La Vecina biedt is door de jaren heen uitgebreid met psychosociale
ondersteuning, medische hulp en ouderondersteuning. Dit laatste is zeker niet
overbodig daar de kinderen een zeer armoedige, vaak bedreigende thuissituatie
ervaren, met alle problemen van dien. Ook het verstrekken van een ontbijt en één
warme maaltijd per dag behoort tot het vaste basisprogramma.

Van Cartagena, Colombia reizen we nog even door naar El Progreso, Honduras.
Daar steunen wij al sinds mei 2011 de werkzaamheden van Homeless Child bij met
name Proniño en inmiddels ook Bellas Princesas.

Onder de bezielende leiding van Bas Wiersma, werkt Homeless Child al sinds 2003
in Honduras. Bij Proniño wordt er opvang gegeven aan bijna 100 straatjongens , die
o.a. verdeeld in leeftijdsgroepen op 4 verschillende locaties (huizen) worden
opgevangen in de ruimste zin van het woord. Met behulp van psychologische,
pedagogische en medische begeleiding wordt getracht de jongens een nieuwe
toekomst te geven in een veilige omgeving en met interne en externe scholing. Door
alle inspanning zijn inmiddels al verschillende jongens in aanmerking gekomen voor
beurzen waardoor hun verdere scholing mogelijk is geworden.
Begin 2013 is er ook gestart met de opvang van straatmeisjes bij Bellas Princesas
en het eerste huis met 9 meisjes is een groot succes gebleken. Er wordt al nagedacht
over een tweede huis, maar omdat de meisjes erg veel begeleiding nodig hebben,
met name op het psychologische vlak, moet nog goed worden bekeken of dat mogelijk
is met de huidige crew.

In Bovenkarspel, Nederland houdt Stichting Nicole’s Huiskamer (SNH) zich bezig
met opvang, begeleiding en therapie van jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Het
betreft jongeren die in een situatie zitten waardoor het op school en/of thuis even niet
werkt. Ze kunnen vaak niet bij de reguliere jeugdzorg terecht, omdat hier ellenlange
wachtlijsten zijn en/of omdat er geen diagnose is van een officieel erkende instantie.
2014 staat in het teken van consolidatie en gemeentelijke erkenning. Na de verhuizing
naar een groter pand in 2013, is het aantal jongeren onder de vleugels van Nicole
bijna verdubbeld, tot 12 a 14 jongeren in zeer regelmatige opvang/begeleiding, en
eenzelfde aantal in een minder regelmatige regeling.
Het is nu zaak, net als bij een groeiend bedrijf, een volgende stap te maken;




verbetering organisatie en gedeeltelijke loskoppeling van Nicole
meer en beter delegeren
naast huidige informele erkenning, ook officiële gemeentelijke erkenning
verkrijgen. Dit zou de samenwerking met gemeente en zorginstanties
vergemakkelijken en verbeteren.

Om officieel erkend te worden is certificering noodzakelijk, daarom is een ISO traject
ingezet dat voor het einde van het jaar afgerond gaat worden.

Stichting Interplast Holland is een organisatie die zich richt op reconstructieve
chirurgie voor kinderen en (jong) volwassenen in ontwikkelingslanden. Jaarlijks wordt
een aantal teams van ervaren Nederlandse plastisch en reconstructief chirurgen,
anesthesiologen en operatie- en anesthesieassistenten uitgezonden. De door True
Blue gesteunde missie naar Mangu, Nigeria in maart van dit jaar bestond uit 8 medisch
specialisten, aangevoerd door Cees Spronk (plastisch chirurg).

In zijn team zaten o.a. ook een kinderanesthesist en er reisde ook een technische
“klusjesman’ mee. Dit laatste is bijzonder nuttig omdat gebleken is dat er regelmatig
van alles kapot gaat tijdens de operaties. Het team kon nog geen gebruik maken van
het nieuw gebouwde OK-complex, want dat was nog niet operationeel. Het oude OK
gedeelte kon wel worden gebruikt en deze ruimte zal in de toekomst dienst gaan doen
als brandwonden centrum. Tijdens de eerste 2 dagen na aankomst van het
operatieteam, worden alle patiënten gescreend om te beoordelen of het team hen ook
daadwerkelijk kan helpen. Kandidaat patiënten uit de wijde omtrek staan geduldig in
de rij, wachtend op het oordeel van het team. In 2 weken tijd heeft het team uiteindelijk
98 operaties uitgevoerd waarvan 75 bij kinderen van 21 jaar en jonger. Men hoopt dat
de voorlichting die gegeven gaat worden in het brandwonden centrum, meer
slachtoffers van brandwonden en de daaruit voorkomende complicaties, kan helpen
voorkomen .

Imba in Zimbabwe heeft inmiddels de beschikking gekregen over een tweede
familiehuis. Het uiteindelijke doel is nog steeds om 5 familiehuizen te realiseren op
hun terrein. Als het ministerie uiteindelijke haar goedkeuring geeft komen er, net als in
het eerste huis, ook 8 kinderen te wonen. Nu worden in het eerste huis de 8 kinderen
door 2 pleegouders verzorgd. De kinderen gaan naar school en worden aangespoord
om ook in hun vrije tijd zich nuttig te maken. Er wordt bijvoorbeeld op het land gewerkt
waar aardappelen, tomaten en maïs worden geteeld. De opbrengst van het land wordt
op de markt verkocht. Imba steunt ook nog 10 vrouwen die nu samen 37
weeskinderen opvangen in hun eigen gezinnen. Zij maken knuffels in de vorm van een
giraf, aap of olifant en halen hiermee zo’n USD $ 125 per maand op. Hiervan kan het
schoolgeld betaald worden, kunstmest voor het groentetuintje worden aangeschaft en
soms zelfs worden gespaard voor onvoorzien omstandigheden. Op het terrein van
Imba bevindt zich ook een bibliotheek die door een twintigtal kinderen uit de buurt
regelmatig wordt gebruikt om te studeren en voor muziekles.

Terug naar Nederland: bij het Babyhuis in Dordrecht wordt aan baby’s een veilig,
warm en liefdevol thuis geboden zolang als nodig is. Het Babyhuis geeft hiermee
ouders, die geen andere uitweg meer zien, de mogelijkheid gecreëerd om zo veel
mogelijk betrokken te zijn bij de verzorging en opvoeding van hun baby, en zelf tot rust
te komen. De peilers van het huis zijn gericht op herstel van de band tussen
biologische ouders en kind. Inmiddels zijn er, in een half jaar tijd, al 6 baby’s
opgevangen. De verbouwing van de Moeder-Kind unit is bijna klaar en voor
september hebben zich 2 vrouwen aangemeld die dan gaan bevallen en begeleiding
nodig hebben.

Voor meer informatie over deze projecten en de andere die Trueblue steunt verwijzen
we u graag naar onze website: http://www.stichtingtrueblue.org/

