
VERSLAG ACTIVITEITEN 2019 
 
Stichting mijn huis in Ipauratu, Colombia. 

 
School voor kinderen met een lichte beperking 
 

Elke ochtend om 08.00 uur starten we met de lessen voor de kinderen 
met leerproblemen die om deze reden niet toegelaten worden op de 
openbare scholen. 
De 8 a 10 kinderen die we  begeleiden hebben een leeftijd van 6 tot 13 
jaar en hebben verschillende leerniveaus. 
Doordat we hulp hebben van vrijwilligers die uit verschillende landen 
komen, kunnen we groepsjes vormen om de kinderen op hun niveau les 
te geven. De juf doet de voorbereiding voor elk groepje en de vrijwilliger 
past het toe. 

In de periode dat de vrijwilliger bij ons is mogen zij hun eigen creatieve projektje maken , bv 
dansen, zingen, spelletjes, knutselen, schilderen etc etc etc. 
Elke woensdagochtend gaan we naar het wijkcentrum met de kinderen om ze wegwijs te maken 
op de computer door ze opdrachtjes te geven. Het laatste halfuurtje mogen ze spelletjes doen op 
de computer. 
Vrijdagochtend is het tijd om te ontspannen, We gaan dan naar het park om te sporten. De 
picknickmand gaat dan ook mee.  
De kinderen krijgen dagelijks een tussendoorhap. De meeste kinderen komen naar de klas zonder 
ontbeten te hebben en vallen soms in slaap tijdens de les vanwege een lege maag. 
Om 11.45 ruimen we alles op zodat de ouders hun kind om 12.00 kunnen ophalen. 
 
Activiteiten voor risicovolle jongeren  
 
In Colombia gaan de kinderen of s-morgens of s-middags naar 
school en hun vrije ochtend of middag wordt vaak op straat 
doorgebracht waar het gevaar schuilt van drugs, alcohol en 
prostitutie. 
Om dit te proberen tegen te gaan zijn we vanaf 14.00 uur tot 16.30 
uur aanwezig in het wijkcentrum waar zo ongeveer 30 a 40 
kinderen komen. Dit is geheel vrijblijvend voor de kinderen.  
Het personeel van het wijkcentrum en wij van de Stichting met onze vrijwilligers organiseren  elke 
middag een andere activiteit. Dansen , toneel, film, knutselen, voorlezen.  
 
De zorg voor ernstig gehandicapte kinderen 

 

Twee maal per maand gaan we op bezoek bij de 

“thuiskinderen”. Deze kinderen zijn gehandicapt 

en wonen vaak in erbarmelijke omstandigheden. 

Er worden speciale bijdragen gedoneerd door 

oud vrijwilligers om deze kinderen luiers en 

blikken voedingssupplementen te geven. 



Sommige vrijwilligers geven deze kinderen extra ondersteuning 

in de vorm van fysiotherapie of bezigheidstherapie. 
 
 
 

 
Jaarlijkse activiteiten bij feestdagen 
 
Jaarlijkse feestdagen doen we gezamenlijk met de kinderen van de 
Stichting en de kinderen van het wijkcentrum. 
Halloween, Valentijnsdag, Moeder- en Vaderdag , dag van het kind en 
Kerstfeest. We gaan dan met alle kinderen ongeveer een week  knutselen 
met het thema van de betreffende feestdag. 
Halloweenmaskers, kadootjes met hartjes voor Valentijsdag, kadootje 
voor moeder en vader en versieringen en decoraties voor de Kerst die de 
kinderen mee naar huis mogen nemen. 
Het Kerstfeest vieren we elk jaar heel uitgebreid met kadootjes, 
kerstetentje, een Kerstman en kerstpakketten. De grote van het feest is elk jaar verschillend, dit 
hangt af van de financiele bijdragen die speciaal voor de Kerst gedoneerd worden. 
Een maal per jaar proberen we een uitstap te organiseren , museum, zwembad, speurtocht op het 
platteland. De Stichting verzorgt de lunch en de gemeente zorgt voor bussen voor het vervoer. 
 
 
Extra activiteiten door vrijwilligers 
 
Afhankelijk van de vrijwilligers worden er extra activiteiten ontplooid, zoals sportwedstrijden, 
natuurkunde les en Engelse les. 
 
 
Geschreven door Inten Hoek 
Paluato, Colombia 
(onze topvrouw in Colombia die de Stichting in Colombia draaiende houdt) 
 

 Meer informatie over onze activiteiten leest u op onze site www.iapuratu.org onder het kopje 
nieuws. 

http://www.iapuratu.org/

