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De opvang is weer open, maar de crisis is niet voorbij. Daardoor konden wij geen snack 
momentje en warme maatlijden verzorgen voor de kinderen. Gelukkig schoten Active Chance 
en Siloam samen in actie. Daardoor was het weer mogelijk om de kinderen fruit, 
broodmaaltijden en warme maatlijden te geven. Dit hebben de kinderen hard nodig om met 
volle kracht zich te kunnen ontwikkelen. 
 

 
 
Niet alleen wij hadden hulp nodig, er zijn nog steeds vele gezinnen die steun hard nodig 
hebben. Daarom is F.E.L.I.S. weer in actie gekomen om voedselpakketten te verzorgen. Met 
behulp van Wings of Support hebben we weer 25 gezinnen voor 2 weken kunnen voorzien 
van voedsel. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben tijdelijk een nieuwe bewoner 
gehad bij de stichting. Bobby, de Westpointer 
puppy, mocht even bij ons opknappen om 
daarna geadopteerd te worden. Stichting DOG 
financierde de kosten voor de dierenarts en 
voeding zodat Bobby bij ons kon blijven. Zodra 
hij opgeknapt was kon hij een grote rol spelen 
bij de sociale ontwikkeling van de kinderen.  

 
Door Bobby leren ze op een andere manier te 
spelen, beheers. Daarnaast leren ze over 
dierenliefde en -welzijn. Bobby was vanaf het 
eerste moment een grote hit bij de kinderen. 
Inmiddels is Bobby geadopteerd en 
vertrokken naar zijn nieuwe gezin in 
Nederland. 
 
 
 

 
  



Dit half jaar hebben we weer verschillende thema’s behandeld. September stond in het teken 
van het thema: ‘Vervoersmiddelen’. De kinderen hebben vliegtuigen getekend, scooters 
geknutseld, boten gekleurd en onderzeeërs gemaakt. In het teken van het thema leren 
kinderen dansjes en liedjes. Deze activiteiten staan allemaal in het teken van aandacht hebben 
voor elkaar en zorgen voor elkaar. 

 
 
 
 
 

 
 
Oktober hebben we het thema: ‘Gezondheid’ behandeld. De 
kinderen knutselden X-RAY handen met gebruik van 
wattenstaafjes, schreven recepten uit, maakten ziekenhuis 
koffertjes met medicijnen en ziekenhuis materialen, en nog veel 
meer. In de recepten schreven de kinderen medicijnen voor en 
de voorschriften voor wanneer de patiënt moet testen op covid-19. Het was duidelijk dat 
covid-19 erg in hun gedachte speelt. De kinderen kregen de opdracht om virussen te tekenen. 
Bijna alle kinderen tekenden het covid-19 virus, sommigen zelfs met enge/boze gezichtjes. 
 



In oktober was ook de herfstvakantie, dan gaan we over op het vakantieplan, de kinderen van 
Siloam hebben ook meegedaan. Tijdens de buitenactiviteiten kwam het thema weer terug. Ze 
deden gymnastiek oefeningen, verschillende soorten estafettes, de stoelen dans en meer. Ze 
leerden dat sportief zijn belangrijk is voor de gezondheid en weerstand. Ze studeerden dansjes 
en liedjes in over gezondheid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
November ging over de wereld. De 
kinderen leerden over verschillende 
landen en hun culturen middels 
knutselwerken, spelletjes, liedjes en 
dansjes. Het leren over verschillende 
landen en culturen over de hele wereld 
is erg belangrijk. De kinderen worden 
bewust van het feit dat Curaçao maar 
een klein stipje is op de wereldkaart en 
er nog zoveel meer op de wereld te 
ontdekken is. Dit werd uitgebeeld in de 
opdracht om hun plek in de wereld te 
tekenen in 6 stappen. Eerst tekenden de kinderen zichzelf, daarna het hele gezin, vervolgens 
de wijk waar ze in wonen, het land waar ze in wonen, daarna het Caribische deel van het 
Nederland en als laatste de hele wereld. 
 



Aan het einde van de maand is er 
een dans- en muziekwedstrijd 
gehouden. Ze moesten in een 
groep een land uit kiezen en een 
nummer van dat land. Op dat 
liedje moesten ze een bijpassende 
dans uitvoeren. De winnaar werd 
gekozen op basis van originaliteit, 
samenwerking, groei, gebruikte 
materialen en de show.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Als toepasselijke afsluiting van het jaar stond de 
maand december in het teken van ‘Dankbaarheid’. 
De kinderen werden bewust gemaakt van de 
geschenken die zij krijgen en hebben in het teken 
daarvan samen letters versierd op blaadjes. Samen 
vormden de letters het Papiamentse woord 
‘Danki’, wat ‘bedankt’ betekent. In het teken van 
dankbaarheid hebben de kinderen verschillende 
knutselwerkjes gemaakt. Een van die 
knutselwerkjes is een dagboek. Ze hebben zelf van 
verschillende materialen een boekje gemaakt en 
schreven daar elke dag van deze maand in waar ze 
dankbaar voor zijn. 
 

 



De maand december kon niet geheel afgemaakt worden door de toenemende covid-19 
besmettingen op Curaçao. De directrice, Gerda van Petersen, was genoodzaakt om de week 
voor de kerstvakantie al dicht te gaan. Om het jaar toch feestelijk af te sluiten hebben Gerda 
en Jona cadeau pakketjes samengesteld met de gekochte cadeaus en de cadeaus die Arthur 
en Jona uit Nederland hebben meegenomen. Het was duidelijk dat het thema ‘Dankbaarheid’ 
is overgekomen. De kinderen uitten hun dankbaarheid voor de gekregen cadeaus met veel 
enthousiasme en zichtbare blijheid. 
 

 


