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Ruim € 20.000 voor speciale tuin voor gehandicapte  
kinderen van De Joriskring

Colouring Lives concert  
op 10 mei groot succes
Dankzij vele sponsoren en alle gulle gasten is het concert 
van 10 mei 2011 in het Bethaniënklooster een groot succes 
geworden. De speciale locatie en de fantastische mix van de 
belangeloze optredens; van klassiek tot pop-psychedelic-soul 
bracht ruim € 20.000 op. 

Met de opbrengst van het benefietconcert financiert Colouring Lives de 
buitenspeelplaats voor De Joriskring. De Joriskring verleent dagopvang 
aan kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige handicap. Ook 
heeft de Joriskring een logeerhuis. Daardoor kunnen ouders hun kind 
langer thuis laten wonen. De gehandicapte kinderen kunnen nooit op 
de stoep of op straat spelen, zoals gezonde kinderen. Een beschermde, 
veilige buitenspeelplaats was dus hard nodig en is inmiddels voor een groot 
gedeelte gerealiseerd.
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Volop speelplezier in de nieuwe tuin
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Joriskring
De Joriskring is enorm onder de indruk en heel erg dankbaar voor alle inzet 
en bijdragen van Purplefield investment, Colouring Lives en alle andere 
sponsors. De tuin is inmiddels getransformeerd tot een prachtige en veilige 
speelplaats waar de kinderen alle dagen heerlijk kunnen spelen of juist tot 
rust kunnen komen.
De kinderen die bij De Joriskring komen hebben stuk voor stuk behandeling 
op maat nodig. Doordat zij vaak niet kunnen praten en bijvoorbeeld niet 
kunnen lopen, kunt u zich voorstellen dat elk kind zijn eigen specifieke 
behoeftes heeft. Daarvoor is bijzonder spel- en bewegingsmateriaal nodig 
en is De Joriskring ook voor de inrichting van de ruimtes voortdurend op 
zoek naar meubels en aanpassingen die een veilige, beschermende en 
vertrouwde omgeving aan de kinderen biedt. Daar is veel geld voor nodig 
en helaas is daarvan nooit genoeg, zeker niet met de huidige bezuinigingen. 
Zo kort het kabinet 300 miljoen op het onderwijs voor kinderen met een 
beperking. 
De Joriskring is daarom op zoek naar lieve mensen die met een eenmalige 
of periodieke bijdrage het verschil willen maken.  Dit kan door een 
storting op rekeningnummer 69.09.36.885 t.a.v. Lievegoed Zorggroep. 
Onder vermelding van sponsorgeld Joriskring bewegingsmateriaal en 
aanpassingen. Namens de kinderen van de Joriskring alvast heel erg 
bedankt!
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Uw foto van het 
benefietconcert
Bent u aanwezig geweest op het Benefietconcert 
van 10 mei jongstleden, dan staat u vast op een 
van de vele foto’s die kosteloos zijn gemaakt  
door fotograaf Xam van planetxam.nl.  
U kunt de foto’s bekijken en gratis downloaden 
via www.colouringlives.nl



NIEUWSBRIEF 2
juli 2011

Ondertussen in St. Petersburg

Sociaal pedagogisch 
medewerkster aan het werk op 
kinderocologieafdeling

In 2010 werd een enorm bedrag voor het drie jarige talenten ontwikkelings-
project bij elkaar gebracht met het Colouring Lives benefietgala in de 
Hermitage Amsterdam met als doel meer kleur te brengen in het leven 
van de kinderen met kanker in Hospital 31. Inmiddels is de start gemaakt 
met een educatief programma voor de zieke kinderen, verzorgd door 
Staatsmuseum De Hermitage in St. Petersburg. Dankzij de gulle gaven 
hebben we echter nog meer kunnen doen. Samen met rotaryclub Neva in St. 
Petersburg hebben we een beademingsapparaat aangeschaft bijvoorbeeld. 
En waar de kinderen, ouders en vrijwilligers van de kinderoncologie afdeling 
ook erg gelukkig mee zijn, is Anastasia; Sinds 1 april is sociaal pedagogisch 
medewerkster Anastasia aan het werk voor de kinderen van Hospital 31. 
Dankzij Colouring Lives kan zij samen met de stichting Sviatoslav – die zich 
sterk maakt voor het welzijn van de kinderen met kanker in Hospital 31 – 
aan de slag. 

Ik heet Anastasia en ik ben 28 jaar. Ik heb de kans gekregen om te werken 
op de kinderoncologieafdeling in Sint Petersburg. Eerst was ik niet echt 
enthousiast omdat het een werkplek is met veel verantwoordelijkheid.  
Maar ik besloot toch om er eens een kijkje te nemen en toen ik er kwam 
zag ik de kinderen… bijna allemaal met een infuuspaal, zonder haar en met 
vermoeide en verdrietige gezichten. Oude en jonge kinderen. Op de eerste 
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werkdag dacht ik ‘wat kan ik voor deze kinderen doen?’. Nu weet ik dat ik 
vrienden met ze kan zijn, hun kan omarmen en met hun spelen.

Wennen aan een nieuw gezicht
Eerst moesten de ouders en kinderen wel wat aan mij wennen, omdat ik een 
nieuw gezicht was. Maar na een paar dagen waren de kinderen erg blij als 
ik er weer was. De reactie die ik van ouders kreeg was: “wat fijn om hier een 
persoon te hebben die ervan houdt om met de kinderen te spelen en bij wie 
ik mijn kind rustig en vertrouwd achter kan laten als ik even iets moet doen.”
Vaak is het moeilijk om te zien hoe de ouders alles doormaken, wat er 
gebeurt met hun kinderen. Soms vertellen ze me hun verhaal en over hun 
problemen en gevoelens en ik, ik luister dan naar ze en probeer voor zover 
mogelijk bemoedigende woorden te spreken.

Bijzondere plek van angst en hoop
Ze zijn dankbaar, glimlachen wanneer ze goede dingen horen. Veel ouders 
zijn bezorgd over het geld dat ze nodig hebben voor de behandeling. Ze 
denken na over wat ze kunnen verkopen en hoe ze kunnen oplossen dat ze 
te weinig geld hebben. Ik ben nog geen moeder, en ik vind het moeilijk voor 
te stellen wat ze echt voelen, en hoe het is als je kind sterfende is en je niets 
kunt doen. Het is moeilijk voor te stellen om jarenlang in het ziekenhuis te 
verblijven en niet te weten vanwaar je hulp kunt verwachten. Veel ouders 
hebben gevoelens van angst en hopeloosheid.
Dit is nu de 2e maand dat ik hier heb gewerkt en het is een bijzondere 
plek met bijzondere kinderen. Gelukkig genezen ook veel kinderen. En 
zowel voor de kinderen die verder kunnen en voor de kinderen wiens 
overlevingskans heel klein is, is het belangrijk om te kunnen leren en 
ontwikkelen. Ik geloof dat deze kinderen een speciale toekomst zouden 
moeten hebben en ik vind dat ieder kind die kans moet krijgen!

Met deze nieuwsbrief en de website www.colouringlives.nl blijft u op de hoogte van het nieuws, 
de voortgang en de resultaten van Colouring Lives. Indien u geen prijs meer stelt op deze  
berichtgeving, stuur dan een afmelding o.v.v. Geen nieuwsbrief naar info@colouringlives.nl.

Wilt u iets uit deze nieuwsbrief overnemen? Graag! Meldt u dan waar mogelijk de bron en de website www.colouringlives.nl.

Colouring Lives 2011 is mede mogelijk gemaakt door: Purplefield Investments, Veronica Concept Design, Ecodrukkers, Hilton Amsterdam, Stichting Kalfsvlees 
promotie, Ekro, Kappa, Pompon Bloemenwinkel, Stichting Blubber, VDS Magazines, loomancoaching, Xam, Holidays in Portugal (HIP), Fros International, Jan van 
As, Hanos, Kuijper & Honselaar, Van Raalten Import, Vanilla Ventures, Amaretto, Fiep Westendorp Foundation, Transavia.com en mogelijke sponsors die wij per 
ongeluk zijn vergeten te noemen.

Met dank aan: Het Bethaniënklooster, Ellen Groneman, Franz Conde en vele hulpkoks, DJ Barbapapa, Ellen Dikker, Youngjae Kim, Logos poetry pusher, iET band, 
Francesco Attesti & Alessio Bidoli en U!


