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Deze overtuiging 
geeft richting aan 
ons handelen. Lees in 
deze derdse Nieuws-
brief hoe we, door u 
gesteund, plannen 
maken en deze in ac-
ties omzetten. 
   
Er is heel veel ge-
beurd. De organisatie 
is versterkt. Veel 
nieuwe projecten zijn 
opgestart. Nieuwe en 
belangrijke relaties 
zijn gelegd. De geld-
stromen zijn op gang 
gekomen. We maken er 
hieronder melding van.  
 
Ik begin hier met het 
noemen van de interne 
organisatie. In februa-
ri j.l. is voorzitter 
Theo te Winkel terug-
getreden. Hij heeft 
gedurende zijn voor-
zitterschap veel werk 
verzet en heeft heel 

veel kilometers afge-
legd om goederen in te 
zamelen, die daarna 
voor verzending naar 
Suriname gereed ge-
maakt werden. Goed 
en belangrijk werk.  
In februari is Willem 
Wanrooij aangetreden 
als nieuwe voorzitter, 
is Joleen Caljouw se-
cretaris geworden en 
is Rosieta Ramesar als 
bestuurslid toegetre-
den. Met de drie 
reeds zittende be-
stuursleden is het Ne-
derlandse bestuur vol-
tallig geworden. 
In Suriname is onze 
Surinaamse tak opge-
richt. Alle officiële 
stappen zijn gezet en 
we zijn zeer verheugd 
dat Eveline Ramdhan 
en Georgian Singorawi 
respectievelijk als 
voorzitter en pen-
ningmeester ter 

plekke helpen om onze 
plannen uit te voeren. 
Daarbij krijgen ze 
steun van onze zeer 
actieve vrijwilliger Eli-
ne Verhek. Zij doet 
veel werk voor de indi-
viduele begeleiding en 
de hiphop-danslessen. 
We werken allemaal 
hard aan onze missie: 
mogelijkheden bren-
gen en kansen bieden 
aan mensen om hun 
dromen waar te maken 
en hun toekomst te 
verbeteren. 

Willem Wanrooij, 
voorzitter 
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Nieuwsbrief 

Ja het kan! Samen maken we de wereld iets beter. 

Eveline en Georgian bij de notaris 

Dank  
 

En natuurlijk kan geen enkele stichting werken zonder de sponsors, de gulle gevers, groot en 
klein. Een heel goede start werd gegeven met een substantiële donatie van een groot fonds, 
waarmee we een aantal aangewezen projecten kunnen ondersteunen. Maar ook de spontane dona-
ties en giften, groot of minder groot, zoals van particulieren,  doopsgezinde gemeenten, zuster-
kringen en andere instellingen , die al dan niet een specifiek doel beogen te steunen,  dragen bij 
aan het welslagen van onze Stichting Kansrijk Suriname. Zonder de support van al die geldelijke 
bijdragen kunnen we nagenoeg niets doen. Het succes van Kansrijk Suriname is ook het succes 
van de sponsoren en gulle gevers. 
 
Jeroen Martinot, penningmeester 
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Elly’s transport 
Zo opgewonden als we waren 
toen we de eerste keer naar 
Suriname gingen, zo vertrouwd 
voelde het deze keer. (april 
2015) Het was dan ook alweer 
de vijfde keer dat we samen op 
Zanderij aankwamen voor een 
verblijf van een maand. ‘ 

Ons verblijf begon met een be-
grafenis. Joleen is in de jaren 
vijftig opgegroeid in Paramari-
bo. Het toenmalige kindermeis-
je was de week voordat wij aan-
kwamen overleden. Zij noemde 
Joleen altijd haar oudste doch-
ter en de band was hecht. De 
familie had gewacht met de be-
grafenis tot zij er was. Het was 
heel bijzonder om dat hele ri-
tueel mee te maken. Regelrecht 
vanuit het vliegtuig gingen we 
naar haar huis waar een bijeen-
komst was met wel 100 mensen. 
Er werd gezongen, gepraat over 
Elly, en natuurlijk veel gegeten 
en gedronken (geen alcohol). De 
hele familie was in het wit. 

De volgende dag gingen we met 
een speciaal voor de mensen uit 
de stad geregelde bus met als 
opschrift “ Elly’s transport” 
naar Vierkinderen. Dat is de 
oude plantage Vierkinderen, 
vlakbij het vliegveld, die in de 
19e eeuw gekocht is door 4 
Creoolse families, waaronder de 
familie van Elly. Dat gebeurde 
na de afschaffing van de sla-
vernij, toen het plantagesys-
teem langzaam maar zeker in 
elkaar stortte. Op Vierkinderen 
woont haar dochter en dat was 
ook de centrale plek van waar-
uit de begrafenis begon. 

. Er was een grote tent aan het 
huis gezet waar er een kerk-
dienst  werd gehouden met een 
dominee van de EGB, maar met 
ook RK-elementen. Later hoor-
den we dat Elly’s vader katho-
liek was geweest. Alle vrouwen 
van de familie waren in ver-
geet-mij-nietjesblauw, inclusief 
een prachtig geknoopte hoofd-
doek. Alle mannen hadden een 
blauw overhemd. De mensen van 

de begrafenisondernemer wa-
ren traditiegetrouw in het wit 
en fungeerden ook als voorzan-
gers. Er werd veel gezongen en 
er was begeleiding van een 
blaasorkest.  
Na de dienst schaarden zich 
trommelaars bij de blazers en 
swingend en zingend ging de 
stoet naar het kerkhof. Na de 
teraardebestelling werd het 
graf dichtgemetseld. Over een 
half jaar zal het betegeld wor-
den. 
Daarna ging iedereen weer te-
rug naar het huis en was er 
voor iedereen een maaltijd, 
zelfs voor de mensen die met-
een met de bus teruggingen: 

 Verslag van de reis van vrijwilligers Marianne Rutgers en Joleen Caljouw 
naar Suriname, april 2015 

Een stevige poot in Su-
riname 
Een heel andere activiteit tij-
dens ons verblijf in Suriname 

was het zoeken en vinden van 
Surinaamse bestuursleden en 
vrijwilligers, en daarbij het op-
richten van de Surinaamse tak 
van de stichting. De mensen wa-
ren snel gevonden, de gang naar 
bank, notaris en  Kamer van 
Koophandel was een hele erva-
ring. We hadden ons voorbereid 
op een geweldige bureaucratie 
met veel formulieren die niet 
goed ingevuld waren maar dat 
viel reuze mee. We kregen goe-
de fietsbenen van het op en 
neer fietsen naar de diverse 

locaties en op de morgen van 
vertrek was alles rond. Er is 
een bestuur en er zijn fantasti-
sche vrijwilligers die de lopen-
de zaken begeleiden in de peri-
odes dat er niemand van ons is. 
De laatste avond hebben we 
met ons allen gegeten om ieder-
een met elkaar kennis te laten 
maken. Daar bleek weer hoe 
klein Suriname is: hoewel de 
mensen uit heel verschillende 
hoeken kwamen was er niemand 
die niet minstens 2 anderen al 
kende. 
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Steunen is niet alleen geld 
geven. 
Een van de vrijwilligers komt 
van het onvolprezen Alembo 
waar we al eerder over schre-
ven en begeleidt nu de gezin-
nen in Sunny Point. Daar is ook 
een gehandicapt meisje bij, dat 
nu bij de Revalidatie van het 
Academisch Ziekenhuis zelf-
standiger leert te worden. Ze 
bleek er al een tijd niet ge-
weest te zijn, omdat de auto 
kapot was en er geen geld was 
om die te laten repareren. 
Toen we verder doorvroegen, 
hoorden we dat het geld dat 
familie krijgt voor kinderen 
met een handicap niet terecht 
kwam bij de verzorgende oom 
en tante, maar bij een familie-
lid in het binnenland, die offici-
eel voogd is. Het was nooit be-
sproken dat dat onlogisch is en 
pas na veel aandringen van ons 
gaven ze toe dat het de moeite 
waard zou zijn het ter sprake 
te brengen. Wij weten wel dat 
er vaak hele andere zaken 
meespelen dan wij kunnen be-
denken, maar dit voelde toch 
erg oneerlijk aan. Tot hun (en 
ook onze) opluchting lijkt het 
helemaal geen probleem te 
zijn. As het goed is gaat het 
geld  nu naar de verzorgers, de 
auto is gemaakt, de reparatie 
wordt betaald door Kansrijk 
Suriname en het meisje gaat 
weer naar de revalidatie. Over 
enige tijd wordt een badkamer 
bijgebouwd, zodat de verzor-
ging ook gemakkelijker wordt. 
Was alles maar zo eenvoudig. 

WC-project Gujaba 
Bij de vaste contacten hoort 
natuurlijk Imro Leidsman, het 
hoofd van de school in Gujaba. 
Met hem gingen we naar de ha-
ven om de brandweerslangen 
met toebehoren in te klaren 
die bestemd zijn voor de wa-
tertoevoer van de wc’s op zijn 
school. We wilden er graag bij 
zijn als de installatie daarvoor 
gemaakt werd en ook zien dat 
het functioneerde maar dat 
lukte niet. In Suriname is de 
paasvakantie 3 weken , Imro 
was betrokken bij de politiek 

(verkiezingen op 25 mei) waar-
door hij veel in de stad moest 
zijn en de man die die installa-
tie zou bouwen bleek onbe-
trouwbaar zodat hij iemand 
anders moest zoeken. Kortom: 
we hebben wel met hem de 
slangen naar Gujaba gebracht 
maar niet het resultaat kunnen 
zien, maar daar leest u verder-
op meer over. 

Nog meer.. 
Dankzij Imro’s politieke activi-
teiten kwamen we wel op een 
ander spoor, namelijk dat van 
Maurice de Hond. Hierover, 
evenals over Kinderdorp 
Prasoro kunt u op de volgende 
bladzijden lezen. 

Medische Zending 
Een ander vast contact is de 
medische zending, de organisa-
tie die de gezondheidszorg in 
het binnenland regelt. Via de 
zusters van de “afdeling ge-
zondheidsbevordering” zijn we 
de vorige keer betrokken ge-
weest bij een voorlichtingsdag 
over suikerziekte , hoge bloed-
druk en gezond eten in een in-
heems (= indiaans) dorp. Dat 
was toen een groot succes en 
daar zouden we graag weer aan 
mee doen. Het lastige is dat 
dat vaak pas op het laatste mo-
ment geregeld wordt zodat we 
het niet al hier hadden kunnen 
inplannen. 
Nu wilden ze ons graag mee 
hebben 2 dagen voor ons ver-
trek. Vol enthousiasme gingen 
we mee, maar tot onze grote 
verbazing waren er al 2 artsen, 
waarvan er 1 Sranan sprak ter-
wijl van ons alles vertaald zou 
moeten worden. Wij zouden 
het heel misplaatst vinden als 
wij daar iets zouden doen wat 
eigen mensen veel beter kun-

nen dus we waren toehoorders 
op een overigens heel levendige 
en nuttige dag. Dat moet vol-
gende keer dus anders, maar 
het is wel goed dat we de con-
tacten warm houden. 

Uitje 
De meisjes die we al jaren ken-
nen rekenen er al op dat we 
altijd een “uitje” met ze orga-
niseren. Dit keer was dat de 
bioscoop. Er is bij de Hermita-
ge Mall een bioscoop met er-
naast een McDonalds. We za-
gen een 3D film in een ijskoude 
bioscoop, zoals in veel gebou-
wen stond de airco op koud en 
wij hadden er niet aan gedacht 
dat je bij dat soort gelegenhe-
den een vest moet meenemen; 
kan het nog gekker? Een van de 
meisjes verwachtte dan ook 
“dat ze wel ziek zouden gaan 

worden”. De film en McDonalds 
maakten het weer goed. 

Samenwerking met 
Stichting Bonama 
Een nieuwe bezigheid voor de 
komende keren wordt een sa-
menwerking met  de stichting 
Bonama. Vanuit Dan, een stuk 
verder de rivier op dan Gujaba, 
hebben zij al 17 jaar een zorg-
project, thuiszorg en crèches, 
in 12 dorpen in dat deel aan de 
rivier. Wij gaan 2x per jaar 1 
week per keer meelopen met 
de verzorgsters en onder-
zoeken of wij met praktische 
adviezen en voorlichting van 
toegevoegde waarde kunnen 
zijn. Na ons volgende bezoek 
 kunnen we hier hopelijk meer 
over vertellen. 

 
Vanaf 2 november zijn we weer 
een maand in Suriname en  kunt 
u weer blogs van ons tegemoet 
zien . 
 
Marianne Rutgers  
Joleen Caljouw 
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In maart kwam er een  grote 
subsidie voor Kinderdorp 
Prasoro bij Kansrijk Suriname 
binnen, en  Marianne Rutgers en 
Joleen Caljouw mochten het 
goede nieuws gaan brengen.  
Dolgelukkig waren ze, er konden 
nieuwe grote pannen (het huis is 
flink uitgebreid), matrassen, 

huisraad etc gekocht wor-
den, en in de grote vakan-
tie kunnen ze voor alle kin-
deren nieuwe schoolspul-
len, schoolkleren en schoe-
nen kopen.  
Het terrein was in het af-
gelopen half jaar weer 
mooier gemaakt met kleu-
rige speeltoestellen, een 
kippenhok en een bloeiende 
moestuin. Op de foto staat 
maar een deel van de kin-

deren. Er zijn er ruim 25.  

 Prasoro wil, met hulp van kans-
rijk Suriname, de kwaliteit van 
het personeel verhogen en ver-
der professionaliseren. Daar-
voor worden sponsoren gezocht, 
die op meerjarenbasis in de kos-
ten willen bijdragen.   

Wilt u meer weten over dit pro-
ject, dan kunt u het volledige 
projectplan opvragen bij secre-
taris.ks@gmail.com . Samen gaan 
we er iets nóg mooiers van ma-
ken! 

Kinderdorp Prasoro 

Mamma Zorg 

De prothese-BH’s en armkousen die we in Nederland verzamelden, dank aan allen die op ons oproep-
je reageerden, werden in dank ontvangen door Zuster Rosie van Mamma Zorg. 
Tot een paar maanden geleden was er geen enkele nazorg voor borstkankerpatienten anders dan die 
van de chirurg. Aanvankelijk begeleidde de oud directeur verpleging van het Academisch Ziekenhuis 
vrouwen als particulier initiatief in haar eigen huis. Nu is er, sinds eind 2014, met behulp van Inner 
Wheel, een Mammapoli-tje in één van de ziekenhuizen gestart, bedoeld voor alle vrouwen van Suri-
name die een borstoperatie hebben ondergaan. Ze hebben nu wel een kamer en een zuster, maar 
nog geen spullen. 
U begrijpt hoe blij ze waren met de BH’s vanuit Nederland die op initiatief van de Soroptimistclub 
Paramaribo werden verzameld en waarbij wij ons hebben aangesloten. Voorlopig kunnen ze even 
vooruit, ze laten ons weten als – en wat- ze meer nodig hebben  
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Voor al onze plannen is geld no-
dig en één van onze manieren om 
daarin te voorzien, bestaat uit 
het organiseren van een loterij. 
Op 13 mei heeft de trekking 
plaatsgevonden, door een Suri-

naamse medewerker van KPN en 
de Voorjaarsloterij 2015 is 18 
juni afgerond met het aanbieden 
van de hoofdprijs aan de winna-
res Ria Vijge. De hoofdprijs, een 
prachtig gesneden pagaai,  is 
door bestuurslid Jeroen Marti-
not gedoneerd. De 2e t/m de 6e 
prijs is  “Suriname ….gezien door 
kinderogen”. Een kostelijk boek 
met korte beschrijvingen en 
veel tekeningen van aspecten uit 
de Surinaamse samenleving. De 
boeken zijn een donatie van 
Wijk en Wijk, uitgevers in Ro-
zendaal. Deze prijzen zijn eind   
mei opgestuurd aan de winnaars. 
De opbrengst van de Voorjaars-
loterij draagt bij aan onze Kans-
rijke projecten in Suriname. Dank voor de samenwerk ing. 

Voorjaarsverloting 2015 

WC-project Gujaba 

Het liep niet vlot, dit project. 

Nu is het bíjna af. 

 

Het begon met vertraging om-
dat degene die zou helpen bou-
wen niet kwam opdagen, vervol-
gens belandde Imro Leidsman 
een tijd in het ziekenhuis, en 
net toen de zaak weer ging 
draaien moest Imro weer voor 
een aantal weken het zieken-
huis in. Dan zie je dat een pro-
ject dat maar door één per-
soon gedragen wordt heel 
kwetsbaar is. 

Maar nu is dan eindelijk het 
bouwwerk af, en kunnen de kin-
deren naar de WC!  

Tenminste, dat zou je denken.  

Helaas komen ze er nu achter 
dat er te weinig brandslang is, 
waarmee het water uit de ri-
vier naar de stellage gepompt 
moet worden. Ze komen nog 
zo’n 30 meter tekort. Toch 
verkeerd gemeten…… 

 
Gelukkig hebben we in Neder-
land nog zo’n 80 meter slang 
liggen (dankjewel, Zutphense 

brandweer!) die wachten op 
het vervolg van dit project, 
namelijk de mobiele watervoor-
ziening, zodat er op meer 
plaatsen langs de rivier water 
kan worden opgepompt. Die 
gaan nu met gezwinde spoed 
naar Suriname. Over 3 weken 
zijn ze er, en kunnen de kin-
deren van de OS2 in Gujaba 
eindelijk onder schooltijd naar 
de WC. 
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Dat wordt geïllustreerd door 
het bezoek dat hij in maart j.l. 
bracht aan Suriname. Hij peilde 
daar het stemgedrag en voor-
spelde de winst van Desi Bou-
terse en zijn partij. Hij 
schreef er een boeiend artikel 
over. Hij hield ook een lezing 
voor vertegenwoordigers van 
politieke partijen en sprak daar 
over politieke peilingen, maar 
vooral ook over hoe ICT het 
onderwijs kan veranderen en 
verbeteren: zijn Steve Jobs-
School project (www.o4nt.nl). 
Imro Leidsman is schoolhoofd 
in Gujaba en politiek actief. Hij 
stond op een verkiesbare plek 
voor zijn partij.  
Kansrijk Suriname werkt nauw 
met hem samen en zo kwam het 
dat onder het gehoor van Mau-
rice de Hond ook onze secreta-
ris Joleen Caljouw en vrijwillig-
ster Marianne Rutgers zaten. 
Zij legden na afloop contact 

met Maurice en gaven informa-
tie over onze Stichting en onze 
inspanningen voor kansen in het 
onderwijs.  Dat werd gevolgd 
door een aantal gezamenlijke 
bezoeken aan scholen en gezin-
nen in Sunny Point Paramaribo. 
Cijfers werden ook besproken: 
de slagingskans van leerlingen 
in het binnenland (Gujaba) voor 
het toelatingsexamen MULO 
(=MAVO) is 7%. Daaruit groei-
de het voornemen om een proef 
te doen of de combinatie on-
derwijs en ICT ook hier voor 
meer kansen kan zorgen. 
Het resultaat tot nu toe is, dat 
Maurice de Hond met behulp 
van de Apple distributeur Xan-
do uit Zwolle (www.xando.nl) 
zorgt voor 50 iPads en daar de 
apps, zoals Rekentuin en Muis-
werk op plaatst, die steun gaan 
geven bij het rekenonderwijs. 
De directeur van onze grote 
sponsor Alembo in Paramaribo 
zorgt voor de technische on-
dersteuning en verwerking van 
opgaven. Telesur regelt wifi, 
Unicef probeert stroom via 
zonnepanelen  te regelen en we 
starten per 1 november a.s. met 
rekenonderwijs in de zesde 
klas (het achtste leerjaar) 
m.b.v. iPads.  

Jawel het kan!  
Samen de wereld een beetje 
beter maken. 

50 iPads voor de lagere school in Gujaba 
 
‘Ik ben altijd op de een of andere manier bezig met politiek, informatie, technologie, onder-
wijs en toekomst’, schrijft MAURICE DE HOND op zijn website. 

 

http://www.xando.nl
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Correspondentieproject basisscholen 
In oktober 2015 gaan we starten we met het correspondentieproject basisscholen. Een pilot 
loopt reeds. Het project is bedoeld voor kinderen uit Suriname 6e, 7e en 8e leerjaar en 
groep 6, 7 en 8 in Nederland.  

De banden van Nederland met 
Suriname zijn oud. Op de scho-
len in Suriname wordt in het 
Nederlands les gegeven. Dat 
maakt het mogelijk voor Suri-
naamse en Nederlandse kin-
deren om elkaar brieven te 
schrijven. Om niet te vervallen 
in steeds weer hoe-gaat-het-
met-jou,-met-mij-gaat-het-
goed verhalen is er een maan-
delijks thema. Bijvoorbeeld: 
Hoe wonen wij in onze straat? 
Welke dieren heb ik deze week 
gezien of verzorgd? Hoe ben ik 
de dagen van de afgelopen 
week naar school gegaan? Lo-
pend? Op de fiets? Varend? 

Het project is o.i. waardevol om 
verschillende redenen.  
Kinderen schrijven verhalen, 
waarin ze hun observaties van 
de wereld om hen heen en hun 
reacties daarop leren vastleg-
gen. Dat zijn belangrijke vaar-
digheden. Ze nemen kennis van 
een andere leefwereld en ande-
re culturen, want de samenle-
ving in Suriname is heel divers. 
Leven en naar school gaan in 
het binnenland is echt anders 
dan in de stad. En ook in Ne-
derland zijn de verschillen 
groot. Dat zijn waardevolle in-
zichten. 
De scholen die we uitzoeken in 
Suriname hebben aan veel din-
gen gebrek. Een enkele keer is 
er geen elektriciteit of er ont-

breken wc’s. Geld voor basale 
leermiddelen is soms ontoerei-
kend of soms zelfs helemaal 
niet. Naast de educatieve as-
pecten die in het corresponde-
ren zelf zitten, kennisnemen 
van andere culturen en interes-
se kweken voor andere levens-
wijzen, kan het ook de betrok-
kenheid vergroten als daadwer-
kelijk bijgedragen wordt aan 
het bieden van meer kansen. 
Daarom vragen wij de kinderen 
in Nederland om iedere maand 
een klein bedrag (maximaal 1 
euro) mee naar school te ne-
men. De leerkracht neemt dit 
in en maakt het over op de re-
kening van Kansrijk Suriname. 
Het geld komt voor de volle 
100% ten goede aan de scholen 
in Suriname. 

Weet u, hebt u of werkt u op een school die mee wil doen met dit project, dan kunt u con-
tact opnemen met Rosieta Ramesar, e-mail: secretaris.ks@gmail.com 

Schoolpakketten  
Aan het eind van het schooljaar willen we een aantal kinderen een schoolpakket geven, zodat ze 
goed toegerust aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Voor het schooljaar 2015/ 2016, dat 
op 1 oktober start, hebben we geld voor 30 basisschoolleerlingen  (Clarkeschool, Sunny Point en 
Gujaba) en 10 MULO-leerlingen (Sunny Point) 

Een schoolpakket kost 25 euro, met schooluniform erbij 50. Als er meer geld binnenkomt, kunnen 
we er aan meer kinderen  een geven. 
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Theo is in 2012 op verzoek van 
Jolan Banai voorzitter gewor-
den van de stichting. Bij zijn 

aantreden heeft hij al kenbaar 
gemaakt om voor maximaal 
twee jaar voorzitter te willen 
zijn, gezien zijn leeftijd en an-
dere verplichtingen in zijn 
naaste familie. 

Theo heeft de omschakeling 
van eenmansstichting tot een 
reguliere democratische stich-
ting geleid. Dat heeft hij op 
een zeer voortvarende manier 
gedaan. Helaas waren er half 
2014 een aantal ontwikkelingen 
die het zwaar maakte om de 
stichting te leiden. Theo heeft 
samen met de overige be-
stuursleden deze crisis goed 
geleid, waardoor Kansrijk Suri-
name een mooie impuls heeft 
gekregen. We zijn Theo dank-

baar voor zijn inzet de afgelo-
pen jaren en willen hem daar 
dan ook van harte voor bedan-
ken. 

We hebben op een 
“feestelijke” manier afscheid 
van Theo genomen met een 
etentje  en twee kaartjes voor 
een prachtige Surinaamse show 
in de Schouwburg in Rotterdam 
op 20 juni jl.  

Theo nogmaals hartelijk dank 
en we gaan verder op de nieuwe 
weg die we hebben gevonden 
onder leiding van Willem  Wan-
rooij als nieuwe voorzitter. 

 

 Henk van Tilborg, vice-
voorzitter 

Afscheid van voorzitter Theo te Winkel  

Babykleertjes gevraagd 
Voor een tiener die over een paar weken een baby krijgt  zijn 
we op zoek naar babykleertjes, Hebt u nog goed bruikbare zo-
merbabykleertjes liggen voor een jongetje, dan kunt u een be-
richtje sturen naar onze vrijwilliger in Suriname Eline Verhek, 
everhek@yahoo.com. Zij zal u dan berichten wat de beste ma-
nier is om het te versturen (dit hangt af van de plaats waar u 
woont) 

(Zie ook: Bun Kopu Serie op blz. .9) 

 

Hiphoples van start, muzieklessen nog even uitgesteld 

Op maandag 13 juli zijn de hip-
hoplessen in Sunny Point ge-
start. Na een stevige voorbe-
reiding ( toezegging sponsoring 
voor een jaar door Alembo, 
toestemming voor het gebruik 
van een klaslokaal van de MU-
LO-school met aanvraagformui-
eren, stempels etc.,bij het mi-
nisterie,  goede afspraken met 
de hiphopdocent Lorenzo Cas-
tillion en heel veel PR-
inspanningen van Eline Verhek) 
waren we erg benieuwd hoe het 
zou uitpakken. Via whatsapp 
werd ik op 13 juli door Eline op 
de hoogte gehouden. De eerste 
les was een waar succes! En-
thousiaste kinderen, hiphople-
raar tevreden. Als alles gaat 

zoals we verwachten is de eer-
ste uitvoering  in november, als 
vier van onze mensen uit Ne-
derland in Suriname zijn. 

 

Dan zullen we ook weer verder 
gaan  met het organiseren van 
de muzieklessen, wat steeds 
nét niet lukt. We houden vol! 

Joleen Caljouw 

mailto:everhek@yahoo.com
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Vrijwilligerswerk in Sunny Point 

In april dit jaar ben ik in con-
tact gekomen met Joleen en 
Marianne voor ondersteuning 
van projecten in Sunny Point. 
Vanuit mijn eerdere ervaring 
als projectcoördinator 
(vrijwillig) voor een kinderhuis 
in Paramaribo en mijn bevlogen-
heid om samen te werken aan 
vooruitgang van kinderen ben ik 
met veel plezier vrijwilliger 
voor Stichting Kansrijk Surina-
me geworden.   
Sunny Point is een wijk onge-
veer 20 minuten rijden vanaf 
mijn huis in Paramaribo waar ik 
nog nooit was geweest en die ik 
graag wil leren kennen. Ik ben 
begonnen met maandelijkse be-
zoekjes aan een alleenstaande 
moeder met 7 kinderen.  
Haar dochter is contactper-
soon. Voor hen breng ik elke 
maand een voedselpakket. Op 
die dag ga ik ook naar een echt-
paar en hun pleegdochter die 
een fysieke beperking heeft 
voor het monitoren van de be-

geleiding door de ergo en fysio 
etc. . Beide gezinnen zijn nu 
bezig met eigen ideeën, plannen 
om economisch vooruit te ko-
men. We werken dit samen uit 
en we zullen (tijdelijk) samen 
werken om het te realiseren. 
Mijn eerste bezoek was een 
avontuur. De regentijd veroor-
zaakt veel modder in de stra-
ten en ik was wat te optimis-
tisch over de capaciteiten van 
mijn auto. Ik heb de auto 2 
keer vast gereden en na veel 
gegraaf, blubber, gedoe met 
planken etc. en door veel hulp 
van de mensen uit de straat is 
de auto bevrijd. Toen ik naar 
huis reed bedacht ik me dat als 
je dus echt problemen hebt in 

Sunny Point het vanzelfspre-
kend is dat je elkaar helpt, ook 
een onbekende. Wat ook pret-
tig is, is dat ik een paar mensen 
heb leren kennen en vooral zij 
kennen nu mijn auto merk ik. 
Die dame van de blubberauto. 
Sindsdien zijn de straten ver-
hard, dit is overigens toeval, en 
is het nu prima te rijden ook in 
de regentijd. 
Een ander project is de Hip-
hoples. De lessen zijn 13 juli 
gestart voor jongens en meis-
jes van 12 tot 18 jaar. Het doel 
is dat de kinderen samen wer-
ken aan een optreden. Hiphop 
kun je ook thuis of op straat 
doen. In Paramaribo is het po-
pulair en er zijn regelmatig hip-
hop optredens. Ook dit geeft 
de oudere kinderen de moge-
lijkheid om hun referentieka-
der te verbreden. De financie-
ring wordt voor een jaar gega-
randeerd door Alembo NV. 
 
De afgelopen 3 maanden zijn 
positief, prettig en construc-
tief verlopen. Mijn dank aan 
een ieder die heeft bijgedra-
gen aan de activiteiten op Sun-
ny Point! 
 
Tan boeng, hartelijke groet, 
Eline Verhek 
 

Bun Kopu Serie (Vertaling: goedkoop verkopen)  Doet u mee? 
 
Voor een van de gezinnen op Sunny Point die ik bij de zorg voor hun gehandicapte pleegdochter 
(een van de kinderen die Kansrijk Suriname gesteund wordt) begeleid hebben we het idee bedacht 
om een Bun Kopu Serie op te gaan zetten.  
 
“Tante Jeanette” gaat dit organiseren en ze heeft al een plek.  
Ik ga haar helpen met de spullen. Zo heeft zij een kleine verdienste en mensen in de buurt kunnen 
heel betaalbaar aan kleding en andere goederen komen.  
 
Maandelijks worden er 2e hands kleren, schoenen en kleine dingen verkocht tegen een lage prijs  
(1 tot 5 SRD). Met deze opbrengsten kan het gezin van tante Jeanette weer vooruit komen en 
mensen in de buurt, vooral de kinderen en senioren, kunnen met hun kleine budget wat 'nieuws'  
kopen. 
 
Hebt u goede gebruikte (zomer) kleding en kleine andere dingen over  (vooral kinderkleding en 
schoenen) en wilt u die in een doos naar Suriname sturen,  dan graag een mailtje naar  
everhek@yahoo.com.  (zie ook: Babykleertjes gevraagd, blz. 8) 
 

mailto:everhek@yahoo.com
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In  Gujaba is erg weinig te 
doen voor de jeugd. Behalve 
voetbal voor de jongens is er 
niets. 

Vandaar dat we reuze blij zijn 
dat er van februari t/m juni 
twee stagiaires SPH van de 
Avans Hogeschool in Gujaba 
zullen werken aan het opzet-
ten van activiteiten voor de 
lagere-schooljeugd. 

Stagebegeleiders in Neder-
land zijn bestuursleden Henk 
van Tilborg en Joleen Caljouw, 
stagebegeleider in Suriname 
is Imro Leidsman, hoofd van 
één van de lagere scholen in 
Gujaba. 

De school heeft woonruimte 
ter beschikking gesteld, en 
zal zorgen voor het leggen van 
contacten. 

Wat het geheel extra leuk 
maakt is dat toen onze vrij-
willigers Marianne en Joleen 
in april contact hadden met 
Unicef, om van hen te horen 
over hun computerproject op 
een aantal scholen, zij hoor-
den dat Unicef bezig is on-

derzoek te doen naar de be-
hoefte aan activiteiten van 
adolescenten in Gujaba. Aan 
de hand van dit onderzoek zal 
er het een en ander georgani-
seerd worden. Kansrijk Suri-
name wil graag samenwerken 
met andere stichtingen, om-
dat zoiets vaak meerwaarde 
heeft. Hun project is begin 
februari klaar, en Unicef is 
blij dat onze stagiaires dan 
enig toezicht kunnen houden 
op de voortgang van die acti-
viteiten 

Onze stagiaires zullen zich 
vooral bezig houden met acti-
viteiten voor de basisschool-
kinderen. 

Ze zijn nu al, in hun zomerva-
kantie, druk bezig met het 
opstellen van een activitei-
tendraaiboek en het schrijven 
van een projectplan. Dit zullen 
ze op 16 december aan het 
bestuur van Kansrijk Surina-
me presenteren.  

Daarna zullen ze zich bezig 
gaan houden met fondsenwer-
ving voor hun project. Al met 
al een flinke stageopdracht, 
waar ze hun handen vol aan 
zullen hebben, maar die heel 
veel kan gaan betekenen voor 
de jeugd van Gujaba! 

De stagiaires stellen zich 
voor 

Wij, Coco l’Ortye en Anne-Wil 
van Santen zijn 2 SPH stu-
dentes en wij gaan stage lo-
pen in Gujaba. Voor de jeugd, 
die daar weinig activiteiten 
kent, wordt door ons een ac-
tiviteitendraaiboek opge-
steld.  

UNICEF is momenteel in Gu-
jaba bezig met een onder-
zoek naar wat de jeugd aan-
spreekt qua activiteiten en 
uit de inventarisatie kwamen 
de volgende thema's naar 
voren: computerclub, dans en 
muziekclub, moestuinen aan-
leggen, sieraden maken, 
houtsnijwerk en padvinderij. 
Het is dus leuk als wij bij het 
ontwikkelen van het activi-
teitendraaiboek deze onder-
werpen meenemen. We heb-
ben natuurlijk zelf ook wel 
wat ideeën over activiteiten 
die we daar kunnen organise-
ren, spellen die we vroeger 
zelf gespeeld hebben en 
waar je weinig attributen 
voor nodig hebt. Anne-wil 
heeft gedanst en wil daar 
iets leuks mee organiseren, 
zoals lessen. Coco speelt 
badminton en kan daar ook 
de kinderen bij helpen en er 
kunnen bijvoorbeeld compe-
tities gemaakt worden om 
het nog leuker te maken!  

Stageproject in Gujaba 



11 

Wilt u een project van ons steunen? Hieronder kunt u een keus maken 

Overzicht van alle projecten van Kansrijk Suriname 
 

Clarkeschool 
     voorlichting pubers 
     financiële hulp bij onderhoud (de nodige reparaties) 
     huur sportvelden 
     schoolpakketten in het nieuwe schooljaar 
 

Gujaba   

     WC-project 
     opzetten van activiteiten voor jongeren. Stageproject 
     digitaal onderwijs 
     correspondentieproject 
     schoolpakketten in het nieuwe schooljaar 
 
Kinderhuis Prasoro   
     financiële steun bij de aanschaf van nieuwe huisraad 
        hulp bij verdere professionalisering van de “tantes”” 
 
Individuele ondersteuning 
 
Sunny Point
     hiphoples 
 muzieklessen 
     huiswerkbegeleiding 
     schoolpakketten 
 
Correspondentieproject basisscholen 
 
Gezondheid en hygiëne 
     voorlichting over puberteit op de Clarkeschool en op aanvraag elders 
     voorlichting over gezond eten etc. op aanvraag (bij Leger des Heils etc.) 
     samenwerking met de Medische Zending (voorl. diabetes en hoge bloeddruk) 
     inzameling prothese-Bh's voor Mamma Zorg 
     samenwerking met Stichting Bonama (thuiszorg langs de Surinamerivier) 
     hulp bij het vinden van de juiste zorg voor de gehandicapte kinderen die wij steunen 

 

Kansrijk Suriname doet mee met de NRC Charity Awards 

Om meer bekendheid te krijgen doet Kans-
rijk Suriname mee met de NRC Charity 
Awards. Vanaf nu staat onze advertentie 
op de site. Een vakjury beslist of we door 
mogen naar de volgende ronde, waarin prij-
zen in de vorm van advertentieruimte in 
het NRC te behalen zijn, o.a. door veel pu-
blieksstemmen te krijgen. Mocht dat zo 
zijn, waar we natuurlijk erg op hopen, dan 
kunt u op ons stemmen vanaf 28 juli.  

We zullen u daar dan over berichten. 
Nu al is de advertentie, samen met ruim 
200 andere, al te bekijken op 
www.nrccharityawards.nl/advertenties  

http://www.nrccharityawards.nl/advertenties
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Over Kansrijk Suriname 
 
Wij helpen kinderen en vol-
wassenen in Suriname die niet 
op eigen kracht hun situatie en 
hun toekomst kunnen ver-
beteren. Wij bieden hen kan-
sen 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 ma-
nieren, maar altijd zo, dat we de  
aanwezige talenten benutten en 
ontwikkelen.Onze betrokkenheid 
uit zich in adviseren en begelei-
den. We bieden organisato-
rische kracht en financiële 
ondersteuning. 
. 
Onze projecten voeren we uit 
met Surinaamse en Nederlandse  

 
 
 
vrijwilligers. Zowel in Nederland 
als in Suriname werken we 
samen met overheden, be-
drijven, organisaties en par-
ticulieren. 
 
De projecten zijn kleinschalig en 
leiden tot zichtbare en directe 
verbetering van de situatie van 
mensen, hun gemeenschap 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 (Willem Wan-
rooij) 
0575 779 589/ 06 546 746 89  . 
3) via de post: 
IJsselkade 23, 7201HD Zut-
phen 
4) via facebook: 
www.facebook.com/Kansrijk Su-
riname  
 
Bankrekening  
NL 65 TRIO 0390 4619 89 
t.n.v.  Kansrijk Suriname te 
Amsterdam 
U kunt bij uw storting vermelden 
voor welk doel uw geld bestemd is. 
U kunt ook de bestemming aan ons 
overlaten.  

Als vrijwilliger/stagiaire naar Suriname? 

Als je enthousiast bent gewor-
den over onze stichting en het 
 misschien 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 nemen. 
Wat mag je van ons verwach-
ten? Kansrijk Suriname zorgt 
dat je een zinvolle invulling kunt 
geven aan de tijd die je aan je 
vrijwilligerswerk wilt besteden. 
Dat kan zijn in een van de bui-
tenwijken van Paramaribo  of in 
het binnenland van Suriname. 
Afhankelijk van wat je wilt 
doen, kijken we wat passend 
kan zijn. Na je aanmelding krijg 
je een intake-gesprek en stem-
men we af wat we voor elkaar 
kunnen betekenen. Als we tot 
een overeenkomst geraken, 
zorgen we dat je opgevangen 
wordt en wegwijs wordt ge-
maakt. Ook praten we met je 

over de gebruiken in Suriname 
en de leuke dingen die je er in 
je vrije tijd kunt doen. We 
hebben ook suggesties voor je 
verblijf in Suriname. Soms is er 
bij een werkplek ook al verblijf 
geregeld. Verblijf is in principe 
op eigen kosten, tenzij anders 
vermeld. Ook je vlucht naar en 
van Suriname is voor eigen re-
kening. 
Tenslotte zorgen we voor pas-
sende begeleiding. Voor stagiai-
res wordt uiteraard ook geke-
ken of de stage voldoet aan de 
eisen die de opleiding stelt. 
We verwachten van jou dat je 
er volledig voor gaat. Flexibel 
om kunt gaan met de gebruiken 
in  Suriname en kunt (leren) ge-
nieten van de manier waarop 
Surinamers met elkaar omgaan. 
Je moet het leuk vinden om met 
kinderen te werken en  geduld 
kunnen opbrengen om de Suri-

naamse mensen te kunnen bege-
leiden in de verschillende pro-
jecten.  
 
We adviseren onze vrijwilligers 
om met z’n tweeën te gaan. 
 
Voor meer info, kijk op de 
website en op facebook. 
 
 

 
 
Vragen? 
mail secretarisks@gmail.com, 
of bel Henk van Tilborg  
06 53 64 83 74  

mailto:secretarisks@gmail.com

