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Beste vrienden van stichting Straatkinderen Medellín,  

We zijn verhuisd! Sinds eind augustus zitten we in de accommodatie El Paraiso. 
Voordat we verhuisden hebben we met elkaar, de kinderen en ouders, de accommodatie 
schoongemaakt en zijn verschillende werklieden bezig geweest. Stap voor stap, elke dag 
zien we verbeteringen, wordt het tehuis mooier, heel gaaf om te zien. En dat dankzij donaties 
van jullie, van verschillende organisaties. Hieronder enkele foto’s hoe El Paraiso er inmiddels 
uitziet.  

  

  
 
  



Sinds enkele maanden heeft de stichting een samenwerking met de organisatie Saciar. Deze 
organisatie, vergelijkbaar met de voedselbank, geeft de stichting elke maand een pakket met 
voedsel. Als tegenprestatie gaat Sebastian elke maand een ochtend werken bij Saciar om 
het voedsel voor te bereiden. Het voedsel delen we uit aan de families die dit het meest 
nodig hebben. 

  
 
Projecten 
 
La Naranja Mecánica 
 
Het voetbalteam t/m 12 jaar van de stichting Straatkinderen Medellín doet mee aan het 
toernooi Copa Atletico Nacional, onder begeleiding van de trainers Diego en Juan Diego. De 
kinderen krijgen ieder een tenue van de organisatie van het toernooi. Hieronder foto’s van de 
inauguratie. Inmiddels hebben ze al een aantal wedstrijden gespeeld.  

 

  
 

  
 



 
Recreatieproject CoCo 
 
De stichting Straatkinderen Medellin heeft het recreatieproject CoCo in het tehuis Jardin de 
Amor georganiseerd. Samen met de jongeren van 'Studie en Werk' werden de kinderen 
vermaakt met de ludieke activiteiten om de 'Co'mmunicatie en 'Co'operatie met elkaar te 
verbeteren.  
 

  
 

  
 

  



Vlak na de verhuizing naar El Paraiso heeft de stichting een bazar georganiseerd. Dit 
evenement in combinatie met een bijeenkomst voor de families met als thema het milieu.  
Het is voor de stichting belangrijk dat alle bewoners van de wijken Carambolas en Bello 
Oriente het gevoel krijgen dat El Paraiso voor hun is, zowel voor de kinderen als de families.  
We willen als stichting een voortrekkersrol op ons nemen om de mensen bewuster om te 
laten gaan met vuilnis. Voor volgend jaar zullen we een soort van moestuin creëren op het 
terrein van El Paraiso van de bewoners voor de bewoners om groenten te kweken.   
 

 
 

  
 

 
 



Er zijn toeristen die aangeven dat ze het project willen bezoeken en soms is dat mogelijk. 
Hieronder foto’s van een bezoek van o.a. Otto, Martine, Micky en Jesper. De kinderen 
hebben ook meegedaan met een training van de meiden. Hieronder een kort commentaar 
van de familie; 
‘Wij hebben ons bezoek aan Santo Domingo erg gewaardeerd en ook op de kinderen heeft 
het grote indruk gemaakt. De aanpak waarin jullie de kinderen leren dat als ze iets in het 
leven willen bereiken er iets voor moeten doen speelt ons erg aan.’  
 

  
 
Met de jongeren die in het laatste jaar van de middelbare school zitten is Sebastian namens 
het project 'Caminos al Maximo' naar de beurs 'Avanza siguiente nivel' (op naar het volgende 
niveau) geweest. Hier hebben de jongeren kennis gemaakt met de verschillende 
programma's voor vervolgonderwijs en hebben ze meer orientatie mee gekregen over de 
mogelijkheden om door te studeren. 
 

 



  
 
De vrijwilliger Daan de Vries is met een mooi initiatief begonnen. Kooklessen voor de 
kinderen, elke maandagmiddag. Elke kookles een ander recept, voornamelijk gezond eten.  
 

  
 


