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Stichting mijn huis in Ipauratu, Colombia. 

Het jaar 2020 verliep voor iedereen anders dan gepland vanwege 

het virus Covid-19 en daardoor de lockdowns. Maar ondanks alle 

restricties hebben we ons aangepast en hebben daardoor nieuwe 

positieve projecten kunnen realiseren.  

Het onderwijs aan onze kinderen met een beperking, waarover we 

schreven in het jaarverslag van 2019 werd bemoeilijkt door de 

Coronasituatie. Het klassikaal lesgeven was er niet meer bij. 

Digitaal lesgeven was voor onze juf geen optie, omdat de kinderen 

van de Stichting geen computer thuis hebben. Ook heeft het 

merendeel van de ouders geen smartphone en/of geen internet. 

De oplossing was dat de ouder 2x per week bij de juf de schriften 

van hun kind inleverde en dat de juf nieuw huiswerk meegaf.  Als 

er vragen waren kon men altijd met de juf telefonisch overleggen. 

Geen ideale oplossing maar gelukkig werkte het. 

 

Door de lockdown zaten heel veel mensen, vooral de ambulante 

verkopers, zonder werk en dus zonder geld en eten. Helaas wordt 

er hier in Colombia vanuit de overheid geen steun geboden, zoals 

in Nederland.  

De Stichting heeft naar alle oud-vrijwilligers, familie en vrienden 

een mail gestuurd en om hulp gevraagd . 

Vele, vele families ontvingen een grote tas met levensmiddelen.  

Omdat er in de winkels niet genoeg voorraad aan eten was en de 

situatie met het virus verergerde, zijn we vrijwel direct begonnen 

ons land te verbouwen met mais, yuca (aardappel), graansoort, 

tomaten, watermeloen, papaja, bakbananen etc. We hebben ook 

een waterput moeten aanleggen omdat we niet dagelijks toevoer 

van water hebben. 

Alle oogst hebben we wekelijks uitgedeeld en dat doen we nog 

steeds.  

 

 



 

Het begon met het uitdelen van pruimen en deze bomen dragen nu 

alweer vruchten die over een paar weken weer geoogst kunnen 

worden. Ondertussen hebben we alweer van alles opnieuw gezaaid 

zodat we ook dit jaar de mensen kunnen voorzien van voedsel.  

 

Doordat we zo druk waren geweest vlogen de maanden om en was 

het alweer bijna eind van het jaar en moesten we beginnen met 

het bedenken en plannen van onze jaarlijkse Kerstactiviteit.  

Door de lockdown mocht er geen feest gehouden worden dus was 

er ook niet veel te organiseren dit jaar. 

De Kerstactie verliep zoals elk jaar geweldig. Normaal werd er 

gefeest, gegeten , spelletjes gedaan en kadootjesuitgedeeld. Dit 

jaar hebben we ons geconcentreerd op wat er hier echt nodig 

was.......... eten. Dus hebben we weer levensmiddelen uitgedeeld 

en er was gelukkig genoeg geld beschikbaar om toch nog voor elk 

kind een kadootje te kopen.  

 

Inten Hoek, Colombia 

 

Het was een moeilijk jaar daar in Galapa/Paluato, maar vooral door 

de steun vanuit Nederland hebben we heel veel kunnen doen voor 

de mensen in Colombia. We hopen dat u ons wilt blijven steunen 

met ons goede werk. Nogmaals heel hartelijk dank voor uw kleine 

of grote bijdrage! 

Wij bedanken ook Inten en Geovanny die niet bij de Corona pakken 

neer zijn gaan zitten, maar juist heel veel extra energie hebben 

gestoken in het zorgen voor lichtpuntjes in deze donkere tijden. 

 

Het bestuur van Stichting Mijn Huis in Ipauratu 

 

  
 
 


