
Reisverslag vrouwenambassadeurs Compassion 
Colombia 13 – 21 maart 2015 

 

 
 

 

21 maart zijn we veilig teruggekomen uit 
Colombia. We hebben met een groep van elf 
vrouwen, een avontuurlijke, aangrijpende en 
adembenemende reis gemaakt waarin we 
honderden kinderen en moeders ontmoet 
hebben en degenen die het werk van 
Compassion daar dragen.  
Colombia is een land vol tegenstellingen met 
warme en hartelijke mensen die graag 
knuffelen en vol van kleur en creativiteit zijn. 
Tegelijk is er veel diepe armoede en zijn er 
problemen met geweld en corruptie. 
Graag deel ik mijn ervaringen met jullie. 

 

13 maart…. 
Vrijdagavond komen we aan in Bogota, de hoofdstad 
van Colombia; daar staat Andrés op ons te wachten! 
Een bijzondere ontmoeting met deze student, die 
gesponsord wordt door mijn ouders. Andrés vertelt 
hoe dankbaar hij is te kunnen studeren, dat 
Compassion zijn leven compleet heeft veranderd en 
dat hierdoor niet alleen zijn toekomst, maar ook de 
toekomst van zijn familie hoopvol is. Hij steekt zijn 
dankbaarheid niet onder stoelen of banken. Voor mij 
voelt dat op deze eerste dag gelijk al dubbel; ik wil 
deze reis niet als de ‘weldoener’ gezien worden; het is 
namelijk geen ‘verdienste’ van mij dat ik in Nederland 
ben geboren en hij in Colombia. Het levensverhaal 
van Andrés doet mij wel beseffen dat we in Nederland 
niet toe hoeven te kijken hoe een deel van de wereld 
in armoede leeft; we kunnen werkelijk iets betekenen; 
die gedachte wil ik vasthouden!  

 

 
Andrés heeft een prachtige tekening 
gemaakt van een oog; het oog van 
God dat op ons rust; Hij ziet een ieder 
van ons en zal over ons waken. Wat 
een vertrouwen, zeker als je bedenkt 
in welke omstandigheden hij is 
opgegroeid. 

 

 

 
14 maart…. 
De volgende dag vliegen we door naar 
wat genoemd wordt de meest 
romantische stad van Colombia: 
Cartagena. Veel hebben we daar niet 
veel van gezien, want we hebben een vol 
programma. 

Lunch met Daniela, een talentvolle studente uit het 
LDP programma die voor verpleegkundige studeert en 
gesponsord wordt door een aantal vrouwen het uit 
ambassadeursnetwerk plus nog twee prachtige 
studentes. Diner met Mabel, Benedicte, Danya en 
Alicia, vier vrouwelijke leiders die hier voor 
Compassion werken…stuk voor stuk vrouwen die zich 
met passie inzetten voor het werk van Compassion.  
Wat opvalt is dat veel van de leiders die we 
ontmoeten, zelf in armoede zijn geboren, vervolgens 
zijn gesponsord en uiteindelijk met liefde teruggeven 
wat zij hebben ontvangen. De nieuwe generatie 
bestaat uit ervaringsdeskundigen; meer passie kun je 
niet hebben!! 



 

Zo ook Luha, onze reisleidster. 
Zij is geboren in extreme 
armoede en is als kind 
opgenomen in het ‘Child 
Development Sponsor Program’ 
(CDSP) 
Ze vertelt hoe ze daarna naar 
het Leadership Devolopment 
Program (LDP) mocht 
doorstromen, maar geen 
sponsor vond. Het duurde 
anderhalf jaar en in die tijd heeft 
ze vaak gedacht dat mensen 
haar niet wilden, omdat ze niet 
mooi genoeg was. Ze wist dat je 
gesponsord kon worden, door 
zo’n dossier op een tafel en 
dacht ‘people don’t pick me, 
because they think I’m ugly’. 
 

 

Na anderhalf jaar kwam er een keerpunt…dacht ze…ze 
kreeg een sponsor en ze was zo ‘happy’ dat ze de sponsor 
een brief van 4 kantjes schreef. Binnen een maand kreeg ze 
bericht dat haar sponsor zich teruggetrokken had; wat een 
teleurstelling. Ze was er van overtuigd dat het door haar 
brief was gekomen; de sponsor was afgeknapt op haar, zo 
dacht ze. 
Het duurde opnieuw enkele maanden en toen kwam er goed 
nieuws; ze had een sponsor! Voorzichtig schreef ze opnieuw 
een brief. Tot haar grote verrassing kwam ze er achter dat 
deze sponsor zelf ook student was. Wat bijzonder; iemand 
die zelf al niet veel heeft, zet geld apart (veel geld…want 
LDP kost meer dan CDSP) voor haar! In die jaren konden ze 
elkaar niet ontmoeten, daar was geen geld voor, maar ze 
hebben elkaar intensief geschreven en bemoedigd! 
Inmiddels is Luha reisleidster en vorig jaar mocht ze naar 
Amerika voor een training; op het vliegveld was het moment 
daar dat ze haar sponsor in de ogen kon kijken; terwijl ze 
het vertelt emotioneert het haar opnieuw; de dankbaarheid 
is zo groot!  
Tijdens haar studie heeft ze haar man ontmoet; ook hij zat in 
het LDP programma van Compassion. Ze zijn vorig jaar 
getrouwd en samen kunnen ze hun familie onderhouden. Hij 
werkt als accountant en zij als reisleidster. Haar droom? De 
burgemeester van haar stad worden, zodat ze corruptie en 
geweld een halt toe kan roepen en kan strijden voor de 
rechten van ieder mens. 

 

 
15 maart…. 
Zondag! De mooie jurkjes van onze 
groep doen terugdenken aan de 
zondagen van vroeger, toen we onze 
zondagse jurk aantrokken. Niets is 
verplicht in de kerk die we bezoeken 
maar iedereen ziet er prachtig uit en wij 
dus ook. Dat we al wegzweten tijdens 
onze devotional op het dakterras, doet 
er even niet toe. 

 

 
 

 

Vandaag is dag drie en dat is te merken. Deze dag schijnt berucht/beroemd te zijn vanwege de 
emoties en irritaties. Een lange reis van bijna vierentwintig uur achter de rug, veel verplaatsen, 
moeheid, jetlag…en dan ook nog eens alleen vrouwen. Hallo recept voor hoogoplopende 
emoties. Niet erg maar mooi zelfs. Naast dat we hier allemaal zijn om te ontdekken hoe wij 
vrucht kunnen dragen (thema van een van de devotionals) maakt een reis als deze ook veel 
persoonlijks los. We delen, we knuffelen, we delen nog meer en we bidden met elkaar. Een 
kennismakingsspel is overbodig als je elkaar herkent in dezelfde Vader en dat is in deze groep 
zeker het geval. 



 

 

 
 

 
Op weg naar de kerk! Een boog van 
kindjes wenst ons met een handdruk 
‘goodmorning’ en we worden letterlijk 
onthaald in de dienst. Wat een feest!  
Er wordt gezongen en gedanst op muziek 
met ‘alleluia’, mountains die movera, Jesu 
en allegria. 

 

Kortom, de Heilige Geest waait hier rond, net 
als de blazende ventilators die echt nodig zijn. 
We genieten intens, bewegen onze heupen 
voor zover we dat kunnen, huilen als een 
jongen een profetisch woord dat hij die 
ochtend ontving door zijn saxofoon naar ons 
blaast, kijken onze ogen uit naar de prachtige 
meiden en bidden in ons hart om 
bescherming.  
 

 
 
 

 

 
 

De problematiek is groot. Meiden lopen kans 
in de prostitutie te belanden en worden vaak 
op heel jonge leeftijd zwanger. Gaan niet naar 
school, leven veelal in gebroken gezinnen. 
Jongens belanden in gangs. Dat is wat 
armoede doet. Een negatieve spiraal creëren 
die bijna niet te doorbreken is. Deze kerk 
hoort bij een Compassion project waar 
honderd kinderen worden opgevangen. 

 

We praten na afloop van de dienst met de 
staf en de pastor en zijn vrouw. Het is hard 
en moeilijk werk geven ze aan maar in hun 
ogen is liefde voor de kinderen te zien. We 
bidden met en voor ze, wat echt prachtig is 
om te doen en ook nederig maakt. Wie zijn 
wij om dit voor hen te doen? Deze mensen 
zijn zo dankbaar, nemen niets voor 
vanzelfsprekend aan en spreken hun dank 
aan God voortdurend uit. 

 

 

 
 
 



 

 
 

 

 
Na de kerkdienst stappen we in de bus 
en lunchen in de prachtige en 
kleurrijke binnenstad van Cartagena 
waar we onze ogen nog even uitkijken 
op een paar grote jachten.  
Groter kan het contrast niet zijn als we 
vier uur later Sincelejo binnenrijden en 
de armoede zich aan de kanten van de 
weg ontvouwt…  
Huizen die je beter hutjes kunt 
noemen, veel afval, mensen die voor 
hun huis hangen, pleinen vol mensen, 
op zoek naar afleiding, hallen vol 
biljarttafels en bingokaarten. We 
zingen een zegenlied als we de stad 
binnenrijden want de leegte van de 
stad overvalt ons.  
Heer, zegen Sincelejo! 

 
 

We gaan naar Sincelejo om projecten te bezoeken. Voor sommige van de vrouwen werd 
het de eerste confrontatie met armoede. Voor anderen de zoveelste. Ieder had haar 
eigen beweegreden.  
Voor mij was het de tweede keer. Het was goed om opnieuw te ontdekken wat echt 
belangrijk is. Om te leren geven. Om opnieuw te beseffen dat ik graag een stem wil zijn 
voor deze vrouwen en kinderen die geen stem hebben. Alle ontmoetingen en verhalen 
neem ik in me op. Ik heb vooraf erg getwijfeld of ik mee zou gaan; waarom zou ik 
opnieuw op reis gaan? Ben ik vergeten wat ik in Uganda heb gezien? Moet ik opnieuw 
‘arme kindjes’ kijken? De reis is duur; dat geld kan ik ook besteden aan de kinderen! 
Toch ben ik gegaan; ik werd bemoedigt toen ik hoorde dat het goed is om in contact te 
zijn met de mensen voor wie je strijd. Om iemands belangen te behartigen, is het ook 
gewoon goed en nodig om hen te bezoeken, te spreken…en dat blijkt zo te zijn…het 
vuur in mijn hart was niet gedoofd, maar laait in deze reis wel weer volledig op! 

 
 

Als groep delen we veel met elkaar. Koetjes en kalfjes maakt snel plaats voor van hart 
tot hart. Met datgene wat we zien, echte armoede, bekijk je het leven door andere ogen 
en stel je jezelf constant vragen; de helft van je vliegtuigeten laten liggen, onnodige 
souvenirs kopen voor thuis of jezelf, klagen over de airco… 

 
 

Luha doorbreekt ons gepeins en is onze enthousiaste gids die elke groepsgathering 
begint met ‘BREAKING NEWS, BREAKING NEWS!!’ Als we een woordje Spaans 
leren, roept ze SUPERSUPERBIEN!  
Luha leidt ons onvermoeibaar langs de projecten omdat ze ‘houdt van Compassion en 
van Jezus’.’ 

 
 



16 maart… 
Op maandag bezoeken we het CSP program: Child 
Survival Program. In het programma dat wij 
bezoeken worden veertig mamita’s opgevangen, 
zwanger of net bevallen. 
 

 
 
Het programma heeft verschillende onderdelen, de 
moeders worden ingedeeld in groepen op leeftijd 
van de baby’s. Deze projecten, vaak op het terrein 
van de kerk, bestaan uit veilige, vrolijke plekken te 
midden van de armste wijken. Huisjes, hutjes 
eigenlijk, waarin mensen leven die niet veel kansen 
hebben.  

Door de ernstige armoede spelen veel 
problemen: Ontrouwe vaders, vaak aan 
de drugs of alcohol, meiden die op 
jonge leeftijd zwanger raken, jongens 
die in bendes gaan, prostitutie… 
 
Op het project komen de moeders een 
aantal dagen per week waar hen van 
alles geleerd wordt, op een holistische 
manier; hoe ze hun (toekomstige) kindje 
moeten verzorgen, van alles over 
relaties en seksualiteit, ze worden er 
letterlijk en figuurlijk gevoed.  
Ieder Compassion project wordt 
opgestart vanuit de plaatselijke kerk. De 
pastor en zijn vrouw sturen samen met 
het hoofd van het programma, de 
begeleiders aan. De begeleiders van 
het programma, gaan regelmatig op 
home visits. De bedoeling is twee keer 
per maand, maar ze gaan meestal 
vaker.  
 

 
 
 
 

Ook wij mogen deze dag op ‘home visit’ 
bij een gezin. De begeleiders gaan met 
ons mee en het is mooi om te zien, dat zij 
het vertrouwen hebben van de gezinnen. 
Maar o wat hebben deze mensen 
weinig…de omstandigheden zijn zeer 
primitief; in dit huisje wonen een vader, 
moeder, met hun 4 kinderen…wat een 
kracht heb je nodig om in deze 
omstandigheden te overleven. 

 
  

 

        
 

Ik dacht nog….ze hebben gelukkig een 
fruitboom in de tuin…maar het bleek geen 
eetbare soort te zijn. 

 
 
 
 



Zoveel baby’s en moeders, daar word ik wel blij van!  
Ik ben dol op baby’s! Al is het toch anders dan wanneer 
ik een gezin in Nederland ontmoet die kort daarvoor 
hun baby in hun armen hebben gesloten. In Flevoland, 
mijn werkgebied, zijn de meeste ouders dan samen, 
zijn ze samen blij, is de familie blij, heerst er vrede en is 
de dankbaarheid zo groot! 
Hier is het hard en moeilijk; de diepe armoede geeft 
niet dezelfde gevoelens.  
 

 
 
De moeder van de baby op de foto heeft in haar 5e 
zwangerschapsmaand geprobeerd een einde aan haar 
leven te maken. Ze had al een kindje waarvan de vader 
in geen velden of wegen te bekennen was en nu was 
ze opnieuw zwanger en had haar man haar 
verlaten…de totale uitzichtloosheid dreef haar om 
zichzelf te vergiftigen. Dat is niet gelukt en Compassion 
heeft haar en haar kindjes opgenomen in het CSP 
project. 

Door ons bezoek proberen we haar 
en de andere moeders aan te 
moedigen, te empoweren in wat ze 
doen. We werken mee, knutselen 
met de moeders, knuffelen met de 
baby’s en geven ze de fles; 
ondertussen verbaas ik me hoe dat 
allemaal in zijn werk gaat…als de 
GGD in Nederland hier moest 
inspecteren…!  

 
 
Verder praten we met de staf, geven 
complimenten, bidden met ze en 
zegenen hen. Bijzonder om zo 
‘samen te werken’; Colombiaanse 
moeders verschillen ten diepste niet 
van Nederlandse moeders…ook zij 
willen het beste voor kun kinderen! 

 
 
 
 

Hier in Colombia is het gebruikelijk om vaak je zinnen te beginnen met: Omdat God het 
geeft. De mensen hier leven echt uit Gods hand. De werkers in de projecten, de pastoren 
en de pastores die we ontmoeten.  
Leuk om te zien (het is tenslotte een vrouwenreis die bestaat uit vrouwelijke leiders) dat 
hier in Colombia vrouwen echt het sterke geslacht zijn. Vaak zijn de directors van de 
projecten (jonge) vrouwen en tijdens het diner spreken we met een aantal vrouwen die 
pastores en kerkstichters zijn.  
Poder de la chica’s! (Girlpower!).  
Andere kant van de medaille is dat ze vaak ook wel moeten. Vaders laten het vaak 
afweten in de gezinnen waardoor moeders er alleen voor staan. 

 
  



17 maart…. 
Het is zover…vandaag ga ik Carlos 
ontmoeten!! Ons sponsorkind….ik kan niet 
wachten!! 
We worden zo royaal ontvangen; alsof we elf 
Maxima’s zijn, omdat ze het zo’n eer en 
bemoediging vinden dat we hen komen 
bezoeken. Dit project heeft voor het eerst een 
bezoek van sponsors uit het buitenland en ze 
hebben flink uitgepakt; wat een voorbereiding 
en wat een liefde gaat er van uit! Ongelooflijk! 
Kids hebben dansjes aangeleerd, hun haren 
prachtig gevlochten, heel veel knutselwerken 
gemaakt, speciale lessen voorbereid…we 
voelen ons vereerd om dit te mogen zien. En 
wat is het prachtig om te zien.  

 

 
 

De levendigheid, de toewijding van de 
mensen uit de kerk en van de projecten, de 
manier waarop echt geprobeerd wordt de 
problematiek aan te pakken. 

 

 

 

Na het feestelijke ontvangst, komt het moment waarop ik 
Carlos mag ontmoeten. Ook twee reisgenoten staan klaar om 
hun sponsorkind in de armen te sluiten. 
Er staan grote dozen met megastrikken erom heen. In een 
van deze dozen zit Carlos…ze hebben hem ingepakt als een 
kado (ik dacht nog…het arme kind…).  
Maar goed, na geroffel mag ik de doos open maken en daar 
is hij! Carlos! Een klein, verlegen jongetje…het overweldigt 
hem en mij ook…zijn ogen staan leeg…er is geen lach…mijn 
hart huilt…de armoede heeft diep bezit genomen van hem; ik 
kan niet beschrijven wat er door me heen ging, maar ik voelde 
me verscheurt; hoe kan het zo zijn dat hij hier is geboren in 
deze ellende, hoe kan het zo zijn dat we op deze wereld niet 
eerlijk delen…het voelt zo oneerlijk en onrechtvaardig… 

 
 

 

 

De hele dag trek ik met Carlos op en zie hoe hij weinig om zich 
heen kijkt, redelijk apathisch is.  
Zijn juf vertelt me dat zijn moeder het gezin heeft verlaten toen 
Carlos 3 jaar was. Ze is samen met zijn oudste zus vertrokken; 
hij heeft hen nu al 5 jaren niet gezien. Hij woont bij zijn vader, 
samen met zijn jongste zusje Carolina (6 jaar) en opa en oma.  
 
Veel van deze kinderen komen uit soortgelijke situaties. Ik denk 
eraan dat veel mensen in Nederland aangeven dat zij maar 
moeizaam een brief van hun sponsorkind krijgen. Dat zij weinig 
respons krijgen op de vragen die zij stellen en daardoor voor 
hun gevoel niet echt contact krijgen. Ik realiseer me dat als 
armoede bezit van je neemt, dan je dan niet denkt aan gisteren 
of morgen. Het is overleven! Zelfs nu ik letterlijk bij Carlos ben, 
kan ik moeilijk contact krijgen; het is dus heel begrijpelijk dat er 
ook geen ‘contactvolle brief’ komt. 

 



Tijdens het eten spreek ik verder met zijn juf. Ze vertelt dat Carlos eerst wel een sponsor had, 
maar dat dit echtpaar er mee gestopt was; de reden wist ze niet, maar Carlos was 
ontroostbaar. De juf heeft toen met hem gebeden, dat hij snel weer een sponsor zou krijgen. Al 
binnen 1 week kreeg hij bericht; hij had een sponsor, uit Nederland en…deze sponsor kwam 
naar hem toe! 
Wat een verhaal, zeker als ik bedenk hoe het is gekomen dat wij Carlos kozen:  
Met het gastouderbureau sponsoren wij 3 kinderen. Arthur, Lois en Tara-Jill (onze kinderen) 
schrijven ieder met een van deze kinderen. In januari kregen we te horen dat, Jennifer, een van 
onze kinderen uit het project zou gaan.  
We besloten een nieuw sponsorkind te kiezen en Tara-Jill mocht kiezen. Ze wou graag een 
‘zusje’ van 8 jaar (haar leeftijd). 
Tijdens de voorbereidingsavond voorafgaand aan deze reis kreeg ik twee dossiers onder ogen. 
Een van een jongetje van 8 jaar, Carlos en een meisje van 4 jaar, Juanita. 
Ik belde naar huis en vroeg wat Tara-Jill wou; ze koos in eerste instantie voor Juanita.  
Nog diezelfde avond belde ze me terug; mamma, kan ik nog ruilen? Ik heb gebeden en ik denk 
echt dat we Carlos moeten kiezen; God heeft het in mijn hart verteld!   
Kinderen zijn natuurlijk geen ‘ruilwaar’, maar gelukkig wou een van de vrouwen Juanita graag 
sponsoren, waardoor wij Carlos alsnog konden kiezen.  
Als je dan een paar weken later het verhaal van zijn juf hoort, dan is dat zo bijzonder; ik ben zo 
blij dat Carlos aan ons gezin is toegevoegd!! 

 

Ik vraag de juf hoe ik hem het beste kan 
benaderen; ik wil hem namelijk niet 
overweldigen… 
Ze geeft een helder antwoord: ‘You need to 
hug him, he needs a lot of love’…en dat is het; 
dat is wat deze kinderen nodig hebben: LOVE 
& COMPASSION!! Ik besluit dat ik dat nog 
meer dmv mijn brieven aan hem ga geven; 
woorden van liefde, woorden van trots, 
woorden van bemoediging, woorden van 
genegenheid! Daar wil ik anderen ook toe 
aanmoedigen; deze kinderen hebben dat zo 
nodig!!  

 

 
 

Verwacht alsjeblieft niet iets terug, maar zorg 
dat je er in je woorden bent voor je 
sponsorkind…en haak alsjeblieft niet af…je 
hebt echt meer impact dan je denkt…!! 

 

 

 
 

 
We bezoeken zijn ‘huis’; daar ontmoet ik ook 
zijn zusje en opa en oma. Vader is aan het 
werk. 
Er zijn nog meer familieleden naar het ‘huisje’ 
gekomen; allemaal nieuwsgierig wie die ‘witte 
mensen van ver weg’ zijn. 
Ik neem Carlos op schoot en samen kijken we 
naar foto’s van mijn gezin en familie, ik laat 
hem de filmpjes zien van Tjeerd en de 
kinderen, waarin ze alle vier iets tegen Carlos 
zeggen, we pakken de tas met kadootjes uit 
en zijn ogen lichten een klein beetje op als hij 
de bal krijgt; hij houdt van voetballen! 



 

 

 
 

 
En alhoewel ik niets van voetbal 
weet en het ook zeker niet kan, 
ben ik gaan voetballen; het werd 
het mooiste potje dat ik ooit zal 
spelen. De buurtkinderen spelen 
op hun blote voeten mee, en 
Carlos begon langzaam een 
beetje los te komen en we 
hadden plezier! Hij speelde de bal 
steeds naar mij en maakte op zijn 
manier contact; bijzonder! 

 
 
 

 

 
 

 
 
Voor ons vertrek bidden we voor het gezin 
en we zegenen hen.  
Bij het afscheid slaat Carlos opeens zijn 
armen om mij heen, hij geeft mij een paar 
kussen en daar is hij dan… 

zijn prachtige, strálende lach!  
Onbeschrijfelijk wat er dan gebeurt…het 
enige wat er steeds door mijn hoofd ging 
was het liedje ‘Geel’ van Elise Mannah (zie 
link). 
Dit liedje eindigt met….er is hoop…en ja; 

Er ís hoop!!! 
 

 

 



 

 
Elise Mannah – Geel 

 
Je hebt je kansen afgewogen, nu is alle hoop vervlogen 

Woorden zijn niet nodig, die blik zegt mij genoeg 
Het kind dat durft te dromen, over alles wat gaat komen 

Is uit jou verdwenen veel te vroeg 
 

Weet je nog dat je speelde, in je gouden luchtkasteel 
Je had fonkelende ogen, en je lievelingskleur was geel 

 
Je bent het kwijt, je bent het kwijt 

Geel van warmte, geel van licht, van vrolijkheid 
Stralend geel, je bent het kwijt 

 
Je hebt je eigen ik verloren, was liever niet geboren 

Woorden zijn niet nodig, ik lees je lichaamstaal 
Dat is toch geen leven, zo kleurloos, zonder streven 

Gelukkig zijn, ontbreekt aan jouw verhaal 
 

Vind je het goed als ik mijn weelde, mijn rijkdom met je deel 
Ik wil je graag wat geven, van mijn overvloed aan geel! 

 
Je bent het kwijt, je bent het kwijt 

Geel van warmte, geel van licht van vrolijkheid 
Stralend geel, je bent het kwijt 

 
Hoe kon het kind in jou verdwijnen 

Je bent geliefd, je wordt gekend! 
Je licht moet weer gaan schijnen, 

Geloof, geloof dat je een ster bent! 
 

Je bent het kwijt, je bent het kwijt, 
Geel van warmte, geel van licht van vrolijkheid 

Ik schijn voor jou, stralend geel, 
Er is …. Hoop…! 

 
YouTube link naar het liedje: https://www.youtube.com/watch?v=7eoc8NkphC8  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7eoc8NkphC8


18 maart… 
Ook vandaag bezoeken we weer een CDSP 
project; we werken mee, we zien hoe het er in 
de lessen aan toe gaat, we eten en praten 
met workers, bemoedigen waar we kunnen, 
zegenen en worden gezegend, dansen, 
proberen zoveel mogelijk kids aandacht te 
geven en ook vandaag ontmoeten twee van 
de vrouwen hun sponsorkind. Wat een 
geweldige ontmoeting is dat voor zowel 
sponsor, als sponsorkind en de familie van het 
kind. We bezoeken de casa’s van de kids. Het 
is niet te beschrijven wat al deze 
ontmoetingen doen. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
In de middag reizen we met de bus terug naar Cartagena. De reis duurt 4 uur en gaat 
over onverharde wegen, maar het deert niet; we hebben allemaal zoveel indrukken te 
verwerken; de reis vliegt voorbij. 
 

 
 



 
 

 

19 maart… 
We bezoeken vandaag een project in Cartagena. De kerk 
ligt in een afgelegen gebied en we ontmoeten er moeders 
en leiders van de projecten. 
 
In de ochtend en middag geven we trainingen en het wordt 
zeer gewaardeerd. Het is voor het eerst dat er in Colombia 
door sponsors een training wordt gegeven; dit wisten wij 
niet, maar is dus wel heel goed ontvangen!  
We hebben het over talenten, wat heeft God in ons 
gelegd? En over de 5 talen van de liefde; er is veel 
herkenning en er zijn nog meer moeders dan we verwacht 
hadden; prachtig! 
 

 
 

 
We horen de verhalen van de leiders; veel 
kinderen worden in ‘gangs’ geboren; zij 
komen op school en moeten dan eerst hun 
wapens inleveren. Onvoorstelbaar dat een 
kind van 6 jaar met een mes naar school 
wordt gestuurd; het is hier aan de orde van de 
dag…ik weet niet wat ik hoor… 
Wat ben ik blij dat deze kinderen, die 
opgroeien in een wereld van geweld en 
armoede, een plaats hebben binnen het 
Compassion project. 
 

 

 

 
 

 

 
Het was een intensieve, maar geweldige dag, waarin 
we uit mochten delen; letterlijk en figuurlijk! 
 
Alle mooie kleertjes en spulletjes die we gekregen en 
meegenomen had, zijn goed terecht gekomen! 
We hebben er de hele week van kunnen delen!  

 

 
20 maart… 
Op vrijdag beginnen we aan de terugreis; deze duurt 21 uur…we hoeven ons niet te 
vervelen, want we hebben veel stof om over na te denken… 
Colombia is zo’n prachtig land, de mensen zo mooi, met heupen van elastiek en knuffels 
die als het potje van Sarefat zijn; er komt geen eind aan. Het is intens, het is letterlijk en 
figuurlijk warm, het is overweldigend, liefdevol, reinigend in alle opzichten en een 
zegening voor iedereen. 
 



 

 
Deze reis was bijzonder; armoede heeft 
opnieuw een gezicht gekregen. De verdeling 
is ronduit slecht op deze wereld en ik wil 
mensen aanmoedigen om meer te delen met 
anderen. Sluit je ogen niet voor armoede, 
maar strek je uit naar die mensen die zich niet 
zelf kunnen redden… Compassion is een 
manier om dat te doen, maar er zijn natuurlijk 
veel meer, hele goede organisaties. 
Ik hoor soms mensen zeggen; wat goed dat je 
dit doet, maar zo voelt het voor mij niet. 
Iedereen die zich bekommert om de ander op 
welke manier dan ook, draagt bij aan een 
betere wereld!  
 

 
 

 
 
 
 
Ik heb mij als ambassadeur verbonden aan 
Compassion, omdat ik geloof in hun missie; 
Kinderen bevrijden van armoede in Jezus’ 
naam! 

 

 
Ik hoop nu ik terug ben in Nederland, dat ik invulling kan geven aan deze missie. En 

daarbij gehoor kan geven aan de oproep van Spreuken 31: 8 
 

‘Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.’ 
 

Muchus gracias voor alle lieve en meelevende berichten! 
Dios te bendiga (Gods zegen), 

 
Daniëlle 

 

 


