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Naam bedrijf 

Meer kansen en 
mogelijkheden 
 

Ook voor ons om ons 
werk te doen. Nieuwe 
initiatieven die nu 
versneld tot ontwik-
kelingkomen. 
Bestaande projecten 
die we intensiveren. 
Netwerken die we uit-
breiden en benutten. 
Nieuwe contactper-
sonen, meer 
mogelijkheden en 
daarom  veel meer 
kansen om dromen 
uit te laten komen en 
een menswaardige 
toekomst te bieden 
aan kinderen en vol-
wassenen in Suri-
name 
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Sunny Point 

Einde aan de samen-
werking 
 
Ja, we vonden het 
moeilijk als bestuur het 
besluit te nemen om te 
stoppen met de samen-
werking met Veel-
kleurige Kansen Suri-
name. We geloofden in 
ons gezamenlijke werk, 
we wilden graag een  
bijdrage leveren aan het 
bieden van kansen aan 
volwassenen en kin-
deren in Suriname. 
Maar er kan een mo-
ment komen, dat prin-
cipiële keuzes onvermi-
jdelijk zijn.  
Het maken van die 
keuzes laat zien dat je 
sterk bent. 

Een nieuwe start 
 

 
We geloven in onze 
missie, we geloven in 
de mogelijkheden van 
alle mensen en willen 
onze bijdrage blijven 
leveren aan de Suri-
naamse gemeen-
schap, vooral aan dat 
deel dat heel weinig 
kansen heeft om de 
eigen talenten te ont-
plooien en in te zet-
ten. We weten dat we 
samen met hen veel 
kunnen doen. 
Daarom gaan we 
door als  
 
Kansrijk Suriname 
www.kansrijksuriname.org 

 Een van de plaatsen  in Suriname waar de overheid niet komt, is Sunny Point, een grote wijk, 15 km 
buiten Paramaribo, die gebouwd werd in de tijd van de binnenlandse oorlog (1986-1992). De huizen 
zijn min of meer gekraakt door mensen die uit het binnenland gevlucht zijn tijdens die oorlog voordat 
de huizen inclusief infrastructuur klaar waren. Daar wonen nu een paar duizend mensen, zonder wa-
terleiding, met gebrekkige sanitaire voorzieningen. Er is bijna geen werkgelegenheid. Er is wel veel 
criminaliteit, en er zijn heel erg veel kinderen waar niets voor te doen is. Ze zijn vergeten voor de voor-
zieningen van de stad en komen niet in aanmerking voor de voorzieningen van het binnenland. Hier 
willen we heel graag hulp bieden. Incidenteel wordt er wel het een en ander gedaan voor de kinderen 
daar, maar het is lang niet genoeg. Zie verderop voor onze projecten.  
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Van Veelkleurige Kansen naar Kansrijk Suriname 

 



Muziek in Sunny Point 

Begeleiding bij huiswerk 

Dit om ze te leren dat 
je niks voor niks krijgt 
in deze wereld. En 
per 25 kinderen levert 
dat een half uur koor 
op. 

Binnenkort zal het 
koor starten. We hou-
den u op de hoogte! 

We hebben besloten in 
Sunny Point een 
jeugdkoor op te rich-
ten. Heerlijk om te 
doen, het bevordert 
saamhorigheid en het 
kost relatief weinig. Wij 
hebben een heel leuke 
muziekdocente gevon-
den die daar wel een 
kinderkoor wil starten.  

Het koor staat open 
voor alle jeugd, die wil 
zingen en zal wekelijks 
op zaterdag repeteren, 
o.l.v.  

Georgine Eduards, 
een zangdocente uit 
Paramaribo. 

Geld voor het eerste 
half jaar is al binnen!  

We hebben  €500 no-
dig om een jaar lang 
de dirigente te kun-
nen betalen.  

De kinderen moeten 
zelf1 SRD per keer 
(een kwartje) betalen,  

met een maximum 
van 3 SRD per gezin,

 de kinderen van Sun-
ny Point die door wil-
len leren.  

Wij gaan daar huis-
werkbegeleiding op-
zetten: een dak bo-
ven het hoofd, een 
tafel om aan te wer-
ken, een professional 
om  te begeleiden. 

Na het basisonderwijs 
volgt voor ieder kind 
in Suriname dat wil 
doorleren, de MULO. 
Huiswerk maken 
hoort erbij, is noodza-
kelijk, maar vaak wel 
heel moeilijk.  

Corinne woont met 
moeder en 5 broertjes 
in een houten  optrek-

je, zonder licht, zon-
der tafel en Corinne 
maakt buiten, zittend 
op de grond, haar 
huiswerk. Dat valt niet 
mee in een land waar 
de tropische regen-
buien zeer regelmatig 
de boel blank zetten. 
Kansrijk Suriname 
steunt de dromen van

 

Georgine Eduards 
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Corinne maakt 
buiten, zittend op 
de grond, haar 
huiswerk. 
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De Clarkeschool 

Het sportveld van de Clarkeschool 

Clarkeschool ligt. 
Sport en spel zijn 
om veel redenen 
belangrijk voor de 
ontwikkeling van 
talenten: fysiek en 
sociaal. Wij werken 
aan reguliere bege-
leiding en training 
door Surinaamse 
sporters. Dromen 
kunnen uitkomen, 
ook dromen over 
sportcarrières. 

 

Help juf Ladi, help 

de kinderen van de 

Clarkeschool en 

gebruik daar Kans-

rijk Suriname voor. 

“Wij nemen alle kin-

deren op” 

zegt juf  Ladi, hoofd 
van de Clarkeschool 
in Paramaribo, vlak bij 
Sunny Point. Ze wil 
niet dat kinderen op 
straat gaan zwerven, 
omdat er geen plaats 
voor ze is. En dus is 
ze de hele dag aan 
het improviseren, 
staan zij en haar man 
in de vakanties toilet-
ten te metselen en 
steekt  ze een deel 
van haar loon in de 
school.  

U kunt, samen met 
ons, juf Ladi en haar 
staf helpen. U kunt 
kansen geven en kin-
deren helpen hun ta-
lenten te ontwikkelen. 

 

Wij hebben gezorgd 
dat het materiaal voor 
de wc’s er kwam en 
dat de toiletten bete-
geld werden. Nu zijn 

er vier toiletten voor 
de meisjes en vier 
voor de jongens. Niet 
veel voor 1300 leer-
lingen, maar er was 
eerst helemaal geen 
sanitair. Een wc-juf 
zorgt dat alles schoon 
blijft. 

 

Veel kinderen hebben 
geen of nauwelijks 
onderwijs gehad als 
ze aangemeld wor-
den. Individueel lees-
onderwijs is dan een 
belangrijke steun. 
Vrijwilligers uit Neder-
land en Suriname 
zorgen voor onge-
dachte vorderingen, 
stralende kinderen en 
groeiend zelfvertrou-
wen. Wij werven de 
vrijwilligers en zorgen 
voor de coördinatie. 

Een Surinaams IT-
bedrijf betaalt de huur 
en het onderhoud van 
het sportveld  (zie 
hieronder) dat bij de 

aantal sportmiddelen 
aangeschaft die in het 
nieuwe schooljaar het 
sporten op 
het veld leu-
ker gaat ma-
ken. 

Wilt u de 
sport op 
school  steu-
nen ?  

De Clarkeschool  be-
schikt over een groot 
sportveld. 
Echter om het sport-
veld te mogen gebrui-
ken wordt er extra 
huur gevraagd. 
Helaas is dat vaak 
door het schoolbe-
stuur moeilijk op te 
brengen. 

Gelukkig heeft  een IT 
bedrijf in Paramaribo, 
Alembo, zich bereid 
verklaard om de huur 
van dit veld voorlopig 
op zich te nemen. 

De stichting Vrienden 
van de Surinaamse 
Atletiek heeft in sa-
menspraak met Kans-
rijk Suriname een 
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Het huren van het 
veld kost 25 euro per 
maand. 



Individuele ondersteuning 

Boeken voor de Clarkeschool 

Kansrijk Suriname 
wordt soms op het 
spoor gezet van kin-
deren, die in de pro-
blemen geraakt zijn 
en extra hulp behoe-
ven. Soms betreft dat 
ook het gezin, waar 
deze kinderen  in le-
ven. We helpen b.v. 
door het betalen van 
het busgeld naar 
school en het aan-
schaffen van school-
materialen. Of we 
steunen een gezin 
waar tijdelijk geen 
werk is. 

Op dit moment hel-
pen we 2 kinderen 
om hun schooloplei-
ding voort te zetten 
en 1 gezin, dat be-
staat uit een moeder 
en 6 kinderen. De 
moeder is ontslagen 
toen ze ziek werd. 

Deze hulp is tijdelijk 
en overbrugt de 
moeilijke periode 
waarin ze geen  inko-
men heeft. 

Ook hebben we 2 
kinderen geholpen bij 
de aanschaf van 
schoolmaterialen 
voor het komende 
schooljaar. 

Bestuursleden, die 
periodiek in Surina-
me zijn èn onze Suri-
naamse vrijwilligers 
volgen en steunen 
hen en  houden ons 
en U op de hoogte 
van het wel en wee 
van deze mensen. 

 

Goed onderwijs is 

de beste wapening 

tegen armoede en 

ongemak 

 

aan het werk om 
de boekenplanken 
te schilderen    

De klassen van de 
Clarkeschool  (zie blz 
3) zijn zo vol met 
leerlingen, dat er 
geen plaats is voor 
een boekenkast. 
Waar blijf je dan met 
de boeken die door 
Kansrijk Suriname 
verscheept zijn? Boe-
kenplanken hoog aan 
de muren in elk lo-
kaal zijn de oplos-
sing. Nu krijgt elke 
klas een passend 

aanbod van boeken 
op de plank. Op de 
foto’s ziet u juf Ladi 
en haar man  
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In onze Nieuwsbrieven zullen we u steeds 
vertellen hoe het met onze beschermelingen 
gaat. 
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Gezondheid en hygiëne 

Als medische posten in het 
binnenland het ons vragen 
nemen we voorlichtings-
materiaal voor hen mee uit 
Nederland. 

 

In november zijn twee art-
sen als vrijwilliger voor 
Kansrijk Suriname naar 
Suriname. Zij gaan twee 
maal per jaar. Ze hebben 
een druk programma. 
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Een 
aantal  mensen in 
Suriname 
heeft  moeilijk 
toegang tot de 
reguliere 
gezondheids- 
zorg,  

 Altijd proberen we dit te 
doen in goed overleg met 
de bestaande medische 
zorg, soms werken wij 
daar ook mee samen. 

  
Daar waar een individuele 
hulpvraag zich voordoet 
zullen wij in eerste instan-
tie verwijzen naar de dok-
terspost of helpen de weg 
naar de reguliere gezond-
heidszorg te vinden, b.v. 
door het maken van een 
afspraak of het overleggen 
met een arts wat de beste 
weg is . Soms kunnen we 
zelf de helpende hand bie-
den, b.v.  door via- via 
 iemand aan een rolstoel 
te helpen waar hij/zij in het 
reguliere circuit heel (te) 
lang op moet wachten.  

 

Een aantal  mensen in Suri-
name heeft  moeilijk toe-
gang tot de reguliere ge-
zondheidszorg, ofwel omdat 
ze in een uithoek wonen, 
ofwel omdat ze niet goed op 
de hoogte zijn van de moge-
lijkheden die er zijn. 

Kansrijk Suriname biedt een 
helpende hand door het ge-
ven van voorlichting over 

Puberteit, seksualiteit en 
het voorkómen van tiener-
zwangerschappen 

EHBO 

Gezonde voeding 

Leefstijl 

Hygiëne 

  

 



 

Kansrijk Suriname is voortgekomen uit Veelkleurige Kansen Nederland. Tot mei 2014 werd samengewerkt met 
Veelkleurige Kansen Suriname. Beide stichtingen gaan sindsdien hun eigen weg. 
 

Wij helpen kinderen en volwassenen in Suriname die niet op eigen kracht hun situatie en hun toekomst 
kunnen verbeteren. Wij bieden hun kansen op een leven, waarin ze hun talenten inzetten en hun 
mogelijkheden kunnen benutten en bieden zo uitzicht op een behoorlijk bestaan, waar dat eerst niet was. 
 

We doen dit op een aantal manieren, maar altijd zo, dat we de aanwezige talenten benutten en ontwikkelen. 
Onze betrokkenheid uit zich in adviseren en begeleiden. We bieden organisatorische kracht en financiële onder-
steuning. 
. 
Onze projecten voeren we uit met Surinaamse en Nederlandse vrijwilligers. Zowel in Nederland als in Suriname 
werken we samen met overheden, bedrijven, organisaties en particulieren. 
De projecten zijn kleinschalig en leiden tot zichtbare en directe verbetering van de situatie van mensen, hun ge-
meenschap én een blijvend kansrijkere toekomst. 
Ook u kunt hieraan bijdragen, zowel met tijd en activiteiten, als met geld. 
 
Indien u contact zoekt met Kansrijk Suriname kan dat op verschillende manieren. 
 

1) via de mail:        secretarisks@gmail.com 
2) via de telefoon   0575 779 589  / 06 546 746 89   (Willem Wanrooij) 
3) via de post:        IJsselkade 23, 7201HD Zutphen 
4) via facebook:     www.facebook.com/Kansrijk Suriname  
 

Bankrekening NL 65 TRIO 0390 4619 89 t.n.v.  Kansrijk Suriname te Amsterdam 

Wilt u bij de omschrijving vermelden voor welk doel uw geld bestemd is? 
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  Vrijwilligerswerk doen bij Kansrijk Suriname 

 
Als je enthousiast bent 
geworden over onze 
stichting en het mis-
schien leuk vindt om als 
vrijwilliger of als 
stagiaire naar Suriname 
te gaan dan nodigen we 
je van harte uit om met 
ons contact op te ne-
men.  
Wat mag je van ons ver-
wachten?Afhankelijk 
van wat je wilt doen ki-
jken we wat passend 
kan zijn, helpen bij het 
vinden van onderdak en 
zorgen we voor pas-
sende begeleiding.  

We verwachten van jou dat je 
er volledig voor gaat, flexibel 
om kunt gaan met de gebrui-
ken in  Suriname en kunt 
(leren) genieten van de ma-
nier waarop Surinamers met 
elkaar omgaan. 
Je moet het leuk vinden om 
met kinderen te werken en 
geduld kunnen opbrengen te 
om de Surinaamse mensen 
te kunnen begeleiden in de 
verschillende projecten.  
Verblijf is in principe op eigen 
kosten, tenzij anders vermeld.  
Ook je vlucht naar en van  
Suriname is voor eigen  
rekening. 

Voor meer info, kijk op de website . 
 
Vragen?  
 
Mail secretaris.ks@gmail.com of bel 
Henk van Tilborg, 06 536 483 74 

tel:0575%20779%20589
mailto:secretaris.ks@gmail.com

