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Nieuwsbrief juni 2013 

 

 

Beste donateurs, 

In de afgelopen 2 jaar hebben we weer een aantal projecten gefinancierd, mede dankzij uw 
steun. Onze dank daarvoor. Zo leidde het contact met La Vecina, het project in Colombia 
waar we in de vorige nieuwsbrief over spraken, tot een donatie van computers aan de 
school. We zijn actief geweest in Bali en Mali en Malawi. En de contacten met Padre Roberto 
in Panama zijn verder uitgebouwd. Tevens hebben wij de moderne media benut en kunt u 
ons nu ook vinden op Facebook www.facebook.com/molenaarskinderfonds . 
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over onze inspanningen sinds onze vorige nieuwsbrief. 
 
Indien u zelf al helemaal op de hoogte bent via www.molenaarskinderfonds.nl,  
dan kunt u deze nieuwsbrief misschien doorgeven aan iemand in uw omgeving die 
belangstelling zou kunnen hebben voor ons fonds. Helaas is onze website onlangs gehackt, 
maar wij doen er alles aan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. 
Wij hopen dat u, net als wijzelf, het Molenaars Kinderfonds een warm hart blijft toedragen! 
 
Freeke Molenaar, 
Voorzitter Molenaars Kinderfonds  

http://www.facebook.com/molenaarskinderfonds
www.molenaarskinderfonds.nl
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Windstreek  Zuidwest: Colombia 
Via een nichtje van Freeke, die begin 2011 als vrijwilligster in Colombia heeft gewerkt, 
kwamen wij in contact met het project La Vecina. Dit is een project voor kansarme kinderen 
uit de wijk La Boquilla in Cartagena. De kinderen leven met hun gezin onder de 
armoedegrens. Het project bestaat uit een officieel erkende basisschool, waar momenteel 
ongeveer 85 kinderen gebruik van maken en een 2-jarige interne opvang voor 12 
tienermeisjes. Tevens zijn er diverse buurtprojecten. Het Molenaars Kinderfonds heeft La 
Vecina ondersteund met een donatie van 2 laptops en 3 gewone computers, met de daarbij 
behorende software, printer, tafels en een veilige opbergkast. Het geheel kostte 2735,- euro. 
Hierdoor worden op deze school voor het eerst computers ingezet voor het onderwijs. 
 

 
Gerard de Haas en Nathalie Rietman met alle aangeschafte hardware 

 
 

Windstreek  Oost:  Polen 
Stichting Kindertehuizen Polen beëindigde  helaas  in december 2012 zijn activiteiten. 
Wij hebben hun resterende saldo ontvangen met de bedoeling eventuele toekomstige 
aanvragen uit Polen hiermee te bekostigen. 
Door vertrek van de directeur, dhr. Gabrowski, uit het kindertehuis in Brzeg Dolny staan de 
activiteiten momenteel op een laag pitje. Ineke Meijer, het laatste bestuurslid van Stichting 
Kindertehuizen Polen, is in augustus 2012 weer in Polen geweest. Zij onderhoudt contact 
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met dhr. Gabrowski over een mogelijk nieuw op te zetten kleinschalig kindertehuis. Via 
Ineke blijven wij op de hoogte. Aangezien er nog heel veel kleding voor zowel kinderen als 
volwassenen door ons was ingezameld, hebben wij hier een nieuwe bestemming voor 
gezocht. Deze kleding is met een hulptransport meegegaan voor de slachtoffers van het 
geweld in Syrië. 

 

Windstreek Zuid: Mali 
In het najaar van 2011 spraken we met Yvonne Gerner tijdens haar verlof in Nederland. Zij 
werkt in Mali en heeft in de buurt van Mopti met een locale welzijnswerker, Baba, een 
project opgezet. Het project heet Rondom Baba en ondersteunt de extreem arme Bella-
bevolking (de vroegere slaven van de Touaregs). Er is een windmolenproject, een leerproject 
voor jongeren, ondersteund door een Portugese ingenieur. Vrouwen volgen cursussen. 
Lokale jongeren in de leer bouwen huizen en lesruimtes. Een basisschooltje komt van de 
grond. Er wordt een moestuin en een visvijver aangelegd en er worden fruitbomen geplant. 
Het terrein krijgt de naam Here Bugu, hetgeen 'plaats van vrede' betekent. In haar 
nieuwsbrief schrijft Yvonne: "Op Here Bugu worden de voorwaarden en mogelijkheden 
gecreëerd om kleine, gezonde Malinese bedrijfjes op te starten op het gebied van landbouw, 
veeteelt, windmolens en ambachtelijke productie (hout, metaal, leer). Op Here Bugu mogen 
kinderen spelen en leren. Op Here Bugu is ruimte voor ontmoeting tussen Afrika en Europa en 
wordt gestreefd naar nieuwe vormen van vooruitgang door te leren van elkaar." 

 

 
Tafelvoetbalspel, gefinancierd door het Molenaars Kinderfonds 

 
Om het spelen te ondersteunen, dient Yvonne een aanvraag bij het MKF in voor een 
pingpongtafel, een tafelvoetbalspel en een schommelinstallatie voor 2300,- euro. Vanwege 
de termieten moeten ze alles van degelijk materiaal maken. Wij ondersteunen deze 
aanvraag. 
Door de toenemende onrust in Mali moet Yvonne helaas naar Bamako vluchten. Het 
voetbalspel is dan inmiddels in gebruik. Het laatste bericht is dat Yvonne en Baba, na de 
interventie van Frankrijk in het land, inmiddels weer veilig zijn teruggekeerd in Here Bugu. 
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Ook de pingpongtafel is nu in gebruik genomen en het spel blijkt een waar feest, zowel voor 
de kinderen als volwassenen. Wij wensen Yvonne en de bewoners van Mali in deze moeilijke 
tijd veel sterkte toe.  

 

 
Windstreek Zuidwest:  Panama 
We houden goed contact met Padre Roberto uit El Bale. In november 2011 is hij op tournee 
in Nederland voor fundraising. Het bestuur van ons fonds brengt hem een bezoek in Huizen.  
Hij vertelt ons over het sportcomplex, waar wij aan mee betaald hebben en laat foto's zien. 
 
Een jaar later in oktober 2012 komt Padre Roberto een avond naar de Rijp en vertelt hij bij 
Roeach (trefpunt voor cultuur, kerk en samenleving) over zijn project in El Bale. De collecte 
van die avond is voor zijn project bestemd. Dit wordt samengevoegd met het geld van de 
benefietmiddag van najaar 2010 en zal besteed worden aan het zomerkamp in El Bale. 
Tijdens 6 weken schoolvakantie kunnen kinderen lessen volgen in de Engelse taal, computer, 
sport en muziek. Hier doen ongeveer 150 kinderen aan mee. 
 

 
Engelse les door Dick Groenedijk tijdens het zomerkamp in El Bale 
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Windstreek Zuidoost:  Indonesië 
Als Bart Molenaar met twee dochters een reis door Indonesië maakt, bezoekt hij in Bali het 
project Sjaki-tari-us. Dit project is opgezet door Thijs van Harte en Karin Leithuijser.  Hun 
project heeft als doelstelling: het verbeteren en vergroten van de leermogelijkheden, 
communicatie, vaardigheden en zelfredzaamheid van kinderen met een verstandelijke 
beperking. Thijs en Karin maken  gebruik van diverse speel/leermaterialen en -methodes en  
ondersteunen de leerkrachten bij de toepassing hiervan. Zij hebben in Ubud een school 
opgezet voor kinderen in de lagere schoolleeftijd en een restaurant. Het restaurant is een 
arbeidsleerplaats voor tieners met een verstandelijke beperking en genereert tevens 
inkomsten.  
 

 
De kinderen en medewerkers in Ubud 

 
In Singaraja in het noorden van Bali is ondertussen dezelfde combinatie van school en 
restaurant gestart. Tevens willen zij hier producten maken met de tieners, zoals sieraden en 
schilderijtjes voor de verkoop. Voor de inrichting van de tienerklas, startmateriaal voor de 
producten en keukenmateriaal hebben wij een donatie van 800 euro gedaan.  
 

Windstreek Zuidzuidoost: Malawi 
In december 2012 spreken wij met een chirurg, Frans Zoetmulder, die op verlof in 
Nederland is. Na een werkzaam leven in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, is hij in het 
Zomba Central Hospital in Malawi gaan werken. Hij behandelt veel kinderen met 
brandwonden. Hier heeft hij eigenlijk niet de goede outillage voor, dus nu heeft hij 
ondersteuning van het Molenaars Kinderfonds gevraagd. Bart Molenaar is gelijk in de 
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materie gedoken (hij behandelde zelf ook veel kinderen met brandwonden in Kameroen) en 
heeft contact gelegd met een organisatie die ervaring heeft met het uitzoeken en opsturen 
van goed ziekenhuis materiaal naar diverse niet-westerse landen. Er is enkele malen email 
contact geweest met Frans(die inmiddels alweer in Malawi is) om diverse vragen duidelijk te 
krijgen.  
In overleg heeft het Molenaars Kinderfonds een dermatoom voor hem aangeschaft. Dit is 
een speciaal mes , waarmee gezonde huid kan worden getransplanteerd naar de 
brandwond. Hierdoor is het genezingsproces voor kinderen veel sneller en effectiever. Deze 
aankoop kost 5300,- euro. Het mes werkt op een accu, zodat de operatie bij stroomuitval 
vervolgd kan worden. Tevens is het mes te steriliseren. De dermatoom is door de zus van 
Frans in april meegenomen naar Malawi. Ondertussen zijn de eerste kinderen behandeld en 
lijkt het herstel veelbelovend. Tevens zal Frans diverse clinical officers van het ziekenhuis les 
geven in het werken met dit dermatoom. Het Zomba ziekenhuis is erg blij met deze donatie. 
 

 
De overdracht aan Mr. Levson Phiri, die de dermatoom in naam van het ziekenhuis ontvangt. 

 
Nieuwe projecten 
Ondertussen zijn er contacten gelegd met 3 nieuwe projecten. Het betreft een kindertehuis 
in Nepal, een project voor straatkinderen in de Filippijnen en een naschools project voor 
kinderen in Amsterdam West, die extra ondersteuning in hun leerproces, beroepskeuze en 

sociaal-,  emotionele ontwikkeling nodig hebben. Mochten deze projecten doorgaan, dan kunt u 
er, als onze website weer hersteld is, binnenkort over lezen op 
www.molenaarskinderfonds.nl en via www.facebook.com/molenaarskinderfonds 
Weet u een betrouwbaar project waar een dringende (financiële) behoefte is, dan kunt u 
hen altijd wijzen op de mogelijkheid om ondersteuning te vragen bij het Molenaars 
Kinderfonds. 

www.molenaarskinderfonds.nl
https://www.facebook.com/molenaarskinderfonds

