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"De wereld kleuren, dat doen we samen!" 
 

Stichting Colour the World stelt zich ten doel om de kleurloze wereld waar veel 
kinderen over de hele wereld (vaak noodgedwongen) in verblijven, kleur te 
geven door het restylen van omgevingen zoals: ziekenhuizen, scholen in 

sloppenwijken, kindertehuizen, opvanghuizen, revalidatiecentra etc. Stichting 
Colour the World richt zich voornamelijk op kinderen in het buitenland. 

In	Nederland	geven	we	educatie	op	scholen	om	zo	ook	de	Nederlandse	kinderen	te	betrekken	bij	ons	
werk.	Ook	organiseren	we	events	voor-	&	door	kinderen	waarbij	kleur	en	plezier	centraal	staan.	Onze	
focus	hier	ligt	op	educatie,	informatie	en	inspiratie.	Onze	missie	in	NL	“Samen	kleuren	we	de	Wereld”.	

Submissie	is	om	in	Nederland	ook	plekken	te	kleuren	voor	kinderen:	scholen,	weeshuizen,	
ziekenhuizen,	AZC’s.	

Per	jaar	proberen	we	1	a	2	buitenlandse	projecent	te	realiseren;	voor	2018	was	dat	Nepal	(weeshuis	
in	Kathmandu).	Voor	2019	zal	dat	een	project	zijn	in	Kosovo	(project	is	nog	onbekend).	Tevens	zijn	er	
plannen	om	naar	ons	project	in	Brazilië	af	te	reizen:	een	opvanghuis	voor	20	gehandicapte	kinderen.	

Tevens	proberen	we	1	a	2	Nederlandse	projecten	te	realiseren	per	jaar:	2018	is	dit	AZC	Harderwijk.	Op	
stapel	staat	AZS	Dronten	&	Harderwijk.	

Per	project	hebben	we	vrijwilligers	nodig:	te	beginnen	met	ons	eigen	bestuur.	Via	social	media	
hebben	we	een	groep	vrijwilligers	bereid	gevonden	ons	te	helpen.	Verder	zullen	de	kinderen	op	het	
project	ons	ook	helpen	met	kleuren	>	zo	kleuren	we	dus	wederom	samen	de	wereld.	Door	de	kinderen	
te	betrekken	krijgen	ze	inspraak	in	wat	we	kleuren	en	hoe.		

Om	een	project	te	realiseren	hebben	we	of:	verf	&	kwasten	nodig,	of	sticker	materiaal	(dit	laatste	
laten	we	printen	in	Nederland).	Wat	we	precies	gebruiken	is	afhankelijk	van	de	locatie,	stickers	
kunnen	we	inzetten	op	iedere	plek	dat	ramen	heeft.	Een	school	in	een	krottenwijk	heeft	bijvoorbeeld	
geen	ramen;	hier	werken	we	met	verf	op	de	muren.	

Gemiddelde	kosten	per	project:	€	500,-		
Deze	kosten	zijn	exclusief	reis-	&	verblijf	kosten:	vooralsnog	betaalt	het	bestuur	(of	iedere	overige	
vrijwilliger)	dit	uit	eigen	portemonnee.	De	stichting	wordt	dus	enkel	belast	met	de	materiele	kosten.		

 
 
 
 



 
Hoe kleuren wij de wereld? 

Door aan ieder project in het buitenland een project aan een Nederlandse school te koppelen. 
  De inkomsten die hiermee gegenereerd worden, zullen gebruikt worden voor een Colour project 

in het buitenland. Tevens via Sport & Spel evenementen, in de regio of op scholen. 
  

Corporate Funding; bedrijven in Nederland kunnen per project sponsoren of doneren 
  

Vrijwilligers reizen; vrijwilligers kunnen mee met een Colour the World reis. Zij betalen hiervoor 
  een bedrag en kunnen zo ter plekke meehelpen. Op deze manier is er ook zicht waar het geld 

gebruikt voor wordt. 

Een	groot	deel	van	onze	inkomsten	proberen	we	te	genereren	door	scholen	te	verbinden	aan	onze	
projecten:	wij	organiseren	een	kleurrijke	dag	voor	de	kinderen	in	NL,	vaak	hebben	zij	geld	ingezameld	
middels	een	sponsorloop	oid.	Doel	is	om	geld	in	te	zamelen,	informeren	(exposure	voor	ons	werk)	en	
inspireren;	door	spel	&	kleur.	Ook	hier	werken	we	dus	samen	met	de	kinderen.	Om	op	die	manier	de	
leefomgevingen	van	de	kinderen	binnen	onze	buitenlandse	projecten	kleur	te	kunnen	geven.		

Termijn	van	dit	beleidsplan	 

Dit	beleidsplan	is	uitgewerkt	t/m	2019. 

Missie,	visie	en	strategie	 

Wat ooit is begonnen als de droom van Noël Straakenbroek, is realiteit geworden! 
  
De droom, ontstaan vanuit haar werk als vormgever, is om kinderen waar ook ter wereld, 
een kleurrijke plek te geven. Tijdens het restylen van de kinderafdeling van het Sint Jansdal 
ziekenhuis in Harderwijk werd het Noël duidelijk wat voor effect haar werk heeft op kinderen 
en hun ouders. Na diverse vrijwilligersreizen naar India, Kosovo, Vietnam en Brazilië was het 
tijd voor de volgende stap: Stichting Colour the World. 
 
Vormgeefster Noëlla Straakenbroek (40) uit Harderwijk is overtuigd van de impact van kleur 
op kinderen. ,,Een kleurrijke omgeving raakt hun fantasie en het maakt ze vrolijk, stelt ze. Dit 
heeft de Harderwijkse zelf ondervonden toen ze tien jaar geleden de kinderafdelingen van 
ziekenhuis St. Jansdal ging restylen. ,,Dat was voor het project Angst verminderen voor 
kinderen.  
  
Overal waren muren, ramen en deuren gekleurd met jungledieren. De kleurrijke omgeving 
leidt de kinderen af van nare onderzoeken en ziekte. Datzelfde gold voor de chemokamer die 
ook werd aangepakt. Juist in die kamer zag ik het effect op ernstig zieke kinderen, en daar is 
mijn droom ontstaan”. Bekijk ons filmpje over het project StJansdal. 

Doelstelling	 

Stichting Colour the World stelt zich ten doel om de kleurloze wereld waar veel kinderen over 
de hele wereld (vaak noodgedwongen) in verblijven, kleur te geven door het restylen van 
omgevingen zoals: ziekenhuizen, scholen in sloppenwijken, kindertehuizen, opvanghuizen, 



revalidatiecentra etc. Stichting Colour the World richt zich voornamelijk op kinderen in het 
buitenland. 

Huidige	situatie	 

Onze	eerste	reis	is	inmiddels	een	feit:	Colour	the	World	Nepal.	We	hebben	een	weeshuis	in	
Kathmandu	geschilderd	waar	13	kinderen	wonen.	Samen	met	deze	kinderen	hebben	we	hun	kamers	
voorzien	van	kleur	en	illustraties.	

De	Margrietschool	Ermelo	heeft	zich	voorjaar	2018	ingezet	(met	de	kinderen)	om	€	3000,-	te	
genereren	voor	ons	project	in	Brazilië	in	2019.		

Ism	JIC	Noord-west	Veluwe	(netwerkclub)	gaan	we	in	november	2018	het	AZC	Harderwijk	kleur	
geven;	10	lokalen	gaan	we	samen	voorzien	van	stickers	(op	de	ramen)	Dit	zullen	we	realiseren	in	1	
dag.	Tevens	zullen	we	hier	de	bewoners	bij	betrekken	(volwassenen	en	kinderen).	De	kosten	voor	dit	
project	worden	deels	gedragen	door	de	club	en	deels	uit	subsidie	van	de	Gemeente	Harderwijk.	
Kosten	worden	nog	beraamd	op	dit	moment.		

Brazilie	(Projecto	Afeto	in	Pipa)	is	inmiddels	geld	voor	gegenereerd	en	zal	in	2019	worden	uitgevoerd. 

Organisatie	 

Colour	the	World	
Lammertkamp	37	
3848	DL	Harderwijk	
info@colourtheworld.nl	
www.colourtheworld.nl	

Zie	de	PDF	op	onze	website	voor	akten	van	bestuur.	

Voorzitter:	NS	Straakenbroek	
Bestuurslid:	Esther	Verwindt	
Bestuurslid:	Lian	Haange	
Sport	&	Evenementen	(niet	in	bestuur	opgenomen	wel	op	de	website):	Bernard	Kelderman	
Vrijwilliger:	Rob	de	Rijter	

Geen	van	onze	bestuursleden	ontvang	een	vergoeding	voor	de	werkzaamheden.	Alles	geschied	op	
vrijwillige	basis.	Vergaderingen	vinden	plaats	1x	per	maand.		


