



Niet bezig zijn met je ziekte,
maar overleven.
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Laatste ontwikkelingen
Siloam kinderen ,...

Genieten

van het leven.

Dichtbij

Verweg

NIEUWSBRIEF VAN STICHTINGEN ‘KLEIN JERUZALEM’ EN
‘BARMHARTIGE SAMARITAAN’ OP CURACAO

Wijsheid

Renovatie speeltuin

Spreuken 24 V.3

Door wijsheid wordt een huis
gebouwd, door verstand wordt het
bevestigd; inzicht en
bedachtzaamheid vullen het met
liefde en kostbaarheden.
Vaak nemen wij mensen beslissingen
in “eigen wijsheid”zonder rekening te
houden met de wijsheid en kennis
die we van God kunnen vragen !
Menigmaal hebben we geen tijd meer
voor God, en nemen we beslissingen
zonder Hem daarin te raadplegen. Ook
de raadgevers vergeten we vaak om
wijsheid te vragen. Spreuken 15:22

In de tijd waarin we leven, lopen we
grote risico‟s en nemen vaak snelle
belangrijke beslissingen zonder overleg.
De invloed van de wereldwijde recessie
is vaak reden en oorzaak, dat we snel
terug vallen in die “eigen wijsheid”.
Als we lezen en horen dat vele mensen
hun werk verliezen en financieel er flink
op achteruit gaan dan komt dat keihard
over. Inflatie, prijsverhogingen van
levensonderhoud, medische zorg
verzekeringen, kortom iedereen wordt
getroffen. Natuurlijk blijft dat bij ons
ook niet ongemerkt en moeten wij, net
als iedereen met de uitgaven voorzichtig
te werk gaan. De z.g.n. exploitatie
kosten proberen wij zo laag mogelijk te
houden, je kunt het geld maar één keer
uitgeven. Uitbreiding zal dus even op
zich moeten laten wachten.

Voor de familieleden en nabestaanden zal er
nu een moeilijke tijd aanbreken.

School problemen
Ondanks dat vele schoolboeken en ander
lesmaterialen voor het schooljaar 2013, er nog
steeds niet zijn, gaan onze Siloamkinderen
“gewoon” naar school. Na maanden zijn de
boeken nog steeds niet beschikbaar voor
leerlingen en docenten.
Criminaliteit, uitzichtloosheid en nood
De bevolking gaat gebukt onder toenemende
angst,en zorg. Vele zijn reeds slachtoffer
geworden van geweldadige overvallen,
inbraak, moord en doodslag, het gevoel van
onveiligheid neemt hand over hand toe.
Toch zijn en blijven wij erg dankbaar !!!

We hadden een donatie van 850 euro van
een school uit Purmerend gekregen. Daar
was een geweldige fondswervings aktie
voor de Siloam kinderen gehouden. Van dit
geld hebben wij de Siloam speeltuin
“gerenoveerd” en konden de kinderen in de
vakantie tijd en nu dagelijks van genieten.
Kerstvakantie
De kerstvakantie staat weer “voor de deur”
dat wordt weer een drukte van jewelste.
Daarna het oud en nieuwe jaar wat met
veel lawaai van vuurwerk gevierd wordt.
Vorig jaar zijn er helaas doden gevallen, bij
een enorme explosie van het z.g.n. kruithuis
waarin veel vuurwerk opgeslagen was.
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Als we naar de gezichtjes kijken van “onze”
Siloamkinderen prijzen we ons gelukkig en
blijven vol goede moed, positief doorgaan.
Zonder uw hulp in de afgelopen jaren konden
wij dit absoluut niet doen. Samen met u
blijven wij helpen met heel veel inzet en
liefde… Wij wensen u allen een gezegend
en gezond 2014 !

De Siloam kids…

X (1 jr.) Na de open hartoperatie die
goed verlopen was, blijft ze onder
verscherpte controle.Ze moet bloedverdunnende
medicatie
innemen
Tevens wordt er onderzocht of haar
schildklier wel goed functioneerd.
S. (3 jr ) Is voorlopig bij onze Tante
Ruth ondergebracht.De moeder kan
nog steeds niet voor haar zorgen, geen
werk, gebrek aan eten en slechte
huisvesting. Verder ontwikkeld ze
goed, ondeugend maar wel lief.
L. (4 jr ) Als drie dagen oude baby bij
ons onder O.T.S. geplaatst. Gaat sinds
kort naar school, voelt zich al een grote
knul met zijn rugtas, thermosfles
drinken en broodtrommel. Het is niet
mogelijk dat het kind naar de ouder(s)
terug kan. De kinderrechter en
Voogdijraad hebben besloten dat hij bij
ons kan blijven.
R. (6½ jr) Is als kind van acht dagen
oud uit het ziekenhuis bij Siloam
gekomen,heeft geen levensverwachting
zijn lies-hoofdslagader staat nog steeds
op springen.Een wonder dat hij nog
steeds leeft. Artsen kunnen geen
genezing garanderen. Heeft inmiddels
weer in het ziekenhuis een MRI scan
ondergaan is erg “levenslustig”.
D. (6½ jr) Haar motoriek is nog erg
onstabiel. Vijf ochtenden per week gaat
ze naar therapie, we zien langzaam
vooruitgang. Het liefst zou ze hele dag
bij op schoot willen zitten. Is erg stil,
heeft veel logopedie nodig om haar
spraakvermogen te stimuleren.

”Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind en
redeneerde ik als een kind.” 1 Cor. 13 v.11
E. (9 jr) Nierdeficiëntie, eten en
medicijnen inname gaat iets beter.
Weekeind bezoek naar huis maken het
er bepaald niet makkelijker op. Geen
eten thuis, geen water en electra, is
ondeugend maar ook wel erg lief.
Moeder verwend het kind enorm
waardoor hij moeilijk omgaat met zijn
broertjes en drammerig kan zijn.
N. (9 jr) Geboren als “crackbaby” heeft
ook veel fysieke problemen. Ze kan nu
M. (15 jr) Is een grote puber vraagt veel
na diverse grote operatie‟s inmiddels op
extra aandacht, zorg en begeleiding.
een “normale”manier plassen. De anus
Houd erg veel van voetballen. Gaat naar
opening en endeldarm zijn verplaatst.
speciale AGO school, is snel uit zijn
De stoma is verwijderd, omdat ze geen
concentratie en kan soms ineens heel erg
kringspier heeft,moeten we veel trainen
boos zijn. Dit is helaas het resultaat van
om
tijdig haar ontlasting op een
aanhoudend drugsgebruik door zijn
“normale” manier in het toilet te krijgen.
moeder tot aan de geboorte. Heeft weer
Is weer in het lokale ziekenhuis
een operatie aan zijn elleboog en
opgenomen geweest, door “buitenlandse
onderarm ondergaan, platen schroeven
arts” onderzocht, verder behandeling
verwijderd, nu wachten voor vervolg
noodzakelijk in Nederland. Wij moeten
operatie.
afwachten wat de verzekering zal doen.
L. (15 jr) Heeft vaak last van langdurig
N. (11 jr) De cara/astma aanvallen
bewustzijns verlies en uitval van diverse
worden minder. Zijn ontwikkeling loopt
ledematen. Dit heeft ook nadelige
nog erg achter, is een stille maar
gevolgen voor haar scholing en lesuitval.
serieuze jongen. De thuissituatie bij zijn
Ze gaat naar voortgezet SBO onderwijs
moeder blijft erg zorgelijk. Meehelpen
doet goed haar best. Heeft haar eigen
met Papa en andere “grote mannen
(puber) mening helpt soms mee in huis.
klussen”stimuleert hem met grote mate.
Zingt en danst graag, houd veel van
Doet op school goed zijn best.
muziek en werken (chatten) op haar
M. (11 jr) heeft het „Down-Syndroom‟
gedoneerde Lap-top.
gaat naar ZMLK school. Wordt al een
hele grote meid. Heeft duidelijk haar
Doorlopende nood en crisis opvang
eigen mening laat echt niet over zich
kinderen van verschillende leeftijden.
lopen en bemoeit zich vaak met de
(op)voeding
van
de
kinderen. De namen van de kinderen zijn vervangen
Is geliefd op school en doet heel goed door alleen een voorletter, dit om de privacy
en de veiligheid van het kind te kunnen
haar best.
Als baby(3mnd) is ze bij ons in het garanderen.
Siloamgezin opgenomen en is niet meer Meer informatie over de kinderen is te
weg te denken in ons midden. vinden op www.siloamvillage.org.
Het voogdijschap is aan ons toegekend.
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