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‘In mijn rol als maatschappelijk werker leid ik 
allerlei activiteiten om kinderen te beschermen. 
Dit is belangrijk, want in de buurt waar de kinderen 
wonen zijn allerlei risico’s. Denk bijvoorbeeld het 
risico op misbruik of betrokken raken bij bendes.’. 
In deze terugblik leest u het verhaal va Angie en 
blikken we terug op de activiteiten in het 
sponsorprogramma dat u steunt in Colombia. 

 

Scholen bidden voor elkaar 
Veel gezinnen uit het onderwijsprogramma staan 
sinds de inflatie voor grote uitdagingen. Op 
Wereldgebedsdag gingen de kinderen op 
verschillende scholen van Conviventia voor elkaar 
in gebed. Dit deden ze in een grote kring. De 
kinderen en docenten verzamelden gebedspunten 
en stonden stil bij Filippenzen 4: 6-7: Weest in geen 
ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door 
bidden en smeken, met dankzegging bekend 
worden bij God; En de vrede Gods, die alle verstand 
te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren 
in Christus Jezus (SV).  
 
Het gebed verenigde de scholen en leerde kinderen 
niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen te 
bidden. Bovendien was het voor de kinderen 
bemoedigend om te horen dat ze niet de enigen zijn 
met uitdagingen. 
 
Zullen we samen spelen? 
Ook in Colombia spelen kinderen tijdens de pauze 
of na schooltijd graag met elkaar. Ze gaan 
bijvoorbeeld naar de speeltuin in het park, maar ook 
springtouwen op het schoolplein is erg geliefd. En 
wat dacht u van hinkelen, verstoppertje of een 
wedstrijdje wie het snelst een limoen via een lepel 
in de mond naar de overkant kan brengen?  
 

Andere kinderen spelen graag voetbal, trefbal, 
basketbal of volleybal. Er zijn ook kinderen die het 
liever wat rustiger aan doen en met elkaar kletsen, 
liedjes zingen of een bordspel spelen. 
 
Nieuwe ontwikkelingen 
Eén van de beleidsthema’s van Woord en Daad is 
‘Het bereiken van de onbereikten’. We willen juist 
kinderen voor wie naar school gaan niet 
vanzelfsprekend is, toegang bieden tot onderwijs. 
Sinds kort werken we in Colombia daarom ook La 
Guajira, een regio waar de armoede groot is. De 
scholen zijn bijvoorbeeld niet gebouwd van steen, 
maar met riet en de ouders hebben moeite om het 
onderwijs te betalen. Samen met Conviventia willen 
we de bestaande scholen ondersteunen, onze 
kennis delen en zo vooruit helpen. 
 
Onderwijskwaliteit verbeteren 
We willen niet alleen dat kinderen toegang tot 
onderwijs krijgen, maar vinden het ook belangrijk 
dat het onderwijs van goede kwaliteit is. We 
bouwen daarom aan een netwerk van organisaties 
die samen zullen werken om docenten te trainen, 
waardoor hun kennis en vaardigheden verbeteren.  
 
In 2022 hebben we gesproken met christelijke 
universiteiten en netwerkorganisaties om te kijken 
welke thema’s prioriteit hebben en hoe we aan 
kunnen sluiten bij al bestaande lokale initiatieven. 
In het komende schooljaar hopen we te starten met 
het trainen van een aantal scholen! 

 

      

 Gebedsdag op de school in Cazuca 

 Met een limoen op de lepel naar de overkant 

https://www.woordendaad.nl/2-beleidsthemas/


 

Angie (31) is maatschappelijk werker op een 
school in Lucero Alto, een wijk in Colombia. ‘Ik 
werk hier sinds 2015, maar mijn geschiedenis met 
mijn werkgever Conviventia begon toen ik in 2006 
als leerling op de school kwam. De toegang tot 
deze school heeft mijn leven veranderd.’ 
 
Angie kwam van scholen waar ze geen christelijk 
onderwijs gaven. ‘Ik leerde niet over de Bijbel of 
over God. Door hier te studeren kwam ik in 
aanraking met het Evangelie en leerde ik de 
waarden van het christelijk geloof.’ 
 
Dromen 
De leraren inspireerden Angie aan om 
maatschappelijk werk te gaan studeren, maar dat 
was niet zo vanzelfsprekend. ‘In 2008 behaalde ik 
mijn diploma van de middelbare school. Ik raakte 
zwanger en werd heel jong moeder. Maar dit 
weerhield me niet om te blijven dromen. 
 
Werken met een doel 
Angie ging naar de universiteit om de studie waar 
ze al zo lang van droomde te volgen. ‘Ik wilde 
maatschappelijk werk studeren omdat ik me 
geroepen voel om vanuit mijn eigen ervaring 
andere mensen te helpen. Toen ik afstudeerde, 
kreeg ik eerst een baan op de school in Altos de 
Cazuca en daarna werd ik aangenomen op de 
school in Lucero Alto. Ik heb altijd geloofd dat God 
ons naar plaatsen brengt en mensen voorstelt met 
een bepaald doel. Dat gevoel had ik ook bij mijn 
werk.’ 
 
Activiteiten om kinderen te beschermen 
De baan van Angie is divers. ‘In mijn rol als 
maatschappelijk werker leid ik allerlei activiteiten 
om kinderen te beschermen. Dit is belangrijk, want 
in de buurt waar de kinderen wonen zijn allerlei 
risico’s. Denk bijvoorbeeld het risico op misbruik of 
betrokken raken bij bendes. We willen een veilige 
omgeving creëren en zetten daarom allerlei 
campagnes op voor ouders, leerlingen en leraren.  
 

We werken ook samen met andere professionals in 
de school en met lokale netwerken. Elke maand  
woon ik vergaderingen bij over het overheidsbeleid 
voor kinderen en gezinnen. Een ander netwerk 
waarmee ik samenwerk is de werkgroep voor 
eerlijke behandeling, zo worden we gekoppeld aan 
allerlei lokale initiatieven om kinderen te 
beschermen. 
 
In contact 
Waar ik me binnen mijn werk ook mee bezig houd, 
is sponsoring. Ik maak de families bewust van het 
belang van sponsoring. Voor mij is dit heel 
belangrijk, sponsoring is niet alleen financiële 
steun, maar ook een manier om iemand uit een 
ander land in contact te brengen met onze 
leerlingen, die in moeilijke omstandigheden leven.’ 
 
Zegen van God 
Voor Angie voelt het als een groot geschenk dat ze 
van Conviventia de kans kreeg om zich te 
ontwikkelen van leerling tot werknemer. ‘Ik kan nu 
openlijk over God spreken en het geloof ook met de 
kinderen delen. Het is een zegen van God dat er 
mensen zijn die zich bekommeren om de meest 
kwetsbare mensen in ons land!’ 

TERUGBLIK SPONSORING  
IN COLOMBIA 

- 2022 - 

 
       

 

Angie (31):  

‘DE TOEGANG TOT DEZE SCHOOL HEEFT MIJN LEVEN VERANDERD’ 

 Angie met haar leerlingen 


