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Zeker weten!
Het nieuwe jaar is
voortvarend ingezet.
In ons WC-project in
Gujaba hebben we grote stappen gemaakt.
Oordeelt u zelf: in
onze blog “zeker weten” van 15 januari op
de website meldden we
al dat door Imro
Leidsman, het schoolhoofd in Gujaba een
bestek en een begroting was opgesteld.
Het benodigde bedrag
kwam uit op ruim €
7000,- . Dat was een
reële prijs. Daarbij
ging Imro ervan uit,
dat al het materiaal in
Suriname aangeschaft
zou worden. Soms is
dat verstandig, soms is
het handiger om in Ne-

derland te kopen. Een
kwestie van goed zoeken, rekenen en vragen
om korting. Bedrijven
zijn vaak genegen om
op die wijze aan sponsoring van het goede
doel te doen. We zijn
heel blij dat al dit
werk resulteert in een
uiteindelijke prijs van
iets meer dan € 5000,Met dank aan de firma’s Hobrand en
Athmer Advies, die
ons onbetaalbare adviezen gaven, en betaalbaarshoppen.nl die
de brandslangen met
koppelstukken levert
tegen een sterk gereduceerde prijs. Een
volgend punt is natuurlijk de financiering.

Die hebben we rond
gekregen. Een deel bestaat uit geld dat al
eerder voor Gujaba
aan ons was gedoneerd.
Een deel bestaat uit
nieuw gekregen gelden.
De toestemming voor
de bouw is door ons
verleend, de opdracht
verstrekt en de goederen zijn gekocht en
worden verscheept.
“Zeker weten” schreven we in januari 2015.
Dat onze voorspelling
een maand later al
werkelijkheid zou worden, is een fantastisch
resultaat. Waarvoor
dank aan iedereen, die
in welke rol dan ook,
aan de realisatie bijdraagt.
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Over Kansrijk Suriname

We hebben u veel te vertellen!
Ondanks alle bestuurlijke perikelen van het afgelopen jaar kunnen we tevreden terugkijken op
2014. We willen u dan ook ons jaarverslag niet onthouden. U vindt het verderop in deze nieuwsbrief. In de blogs op onze website houden we u iedere twee weken op de hoogte waar we mee bezig
zijn, evenals op facebook. Vanaf eind maart zult u 4 weken lang wekelijks een blog kunnen lezen van
onze vrijwilligers Marianne Rutgers en Joleen Caljouw, die dan weer in Suriname zijn. Leest u vooral ook de blog van 14 februari over de reizen van onze vrijwilligers daar. De volgende nieuwsbrief
komt aan het begin van de zomer uit. En doet u mee aan onze verloting? (blz 2)
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GROTE VOORJAARSVERLOTING 2015
U KUNT HELPEN OM DE DROMEN VAN LUCIA WAAR TE MAKEN EN KANSEN TE BIEDEN AAN
HEN DIE WEINIG KANSEN HEBBEN. U KUNT MEEWERKEN AAN EEN BETERE OPLEIDING EN
EEN BETERE TOEKOMST VOOR DE KINDEREN VAN SUNNY POINT EN MEEBOUWEN AAN
HUN ZELFVERTROUWEN EN PLEZIER.
U KUNT MEEHELPEN AAN AL ONZE PROJECTEN.

KOOP LOTEN VOOR € 1 PER STUK

HOOFDPRIJS: EEN PRACHTIG GESNEDEN PAGAAI (98 cm)
VIJF EXTRA PRIJZEN: HET KOSTELIJKE BOEK SURINAME….GEZIEN DOOR KINDEROGEN
LOTEN KUNT U KOPEN DOOR EEN MAIL TE STUREN NAAR secretaris.ks@gmail.com
MET VERMELDING VAN HET AANTAL LOTEN, UW NAAM EN UW ADRES.
MAAK TEGELIJKERTIJD HET VERSCHULDIGDE BEDRAG VOOR DE LOTEN OVER OP REKENING NL 65 TRIO 0390 4619 89 TNV KANSRIJK SURINAME TE AMSTERDAM.
PER MAIL ONTVANGT U UW LOTNUMMERS EN BERICHT ALS U ÉÉN VAN DE ZES WINNAARS
BENT.

STEUN KANSRIJK SURINAME
KIJK VOOR ALLE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN OP

www.kansrijksuriname.org en op facebook

SAMEN MAKEN WE DE WERELD IETS BETER
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Voortschrijdend inzicht
Jarenlang hebben we goederen
ingezameld om die per container te versturen naar Suriname.
Eén container is verstuurd. Dat
was een enorm werk en kostte
een heleboel geld. De spullen
op de juiste plek krijgen was
niet altijd eenvoudig. Inmiddels
hebben we veel geleerd.

ties. Waarom opnieuw het wiel
uitvinden?

ben we iemand gevonden in Suriname die ons voor een speciale
Voortaan zullen we dus mensen prijs elektrische naaimachines
wil leveren, met garantie. Ook
die ons boeken voor Suriname
naaimachines sturen bleek dus
aanbieden, verwijzen naar
Stichting Unu Pikin in Hoorn en geen goed idee. Al onze naaimade scholen in Suriname de weg chines zijn nu geschonken aan
wijzen naar Unu Pikin in Parama- Stichting Betuwe Wereldwijd,
die een goed lopend project in
ribo
Afrika heeft , mét begeleiders,
Boeken
Naaimachines
waar de machines zeer welkom
Er blijkt in Nederland een
zijn.
Hetzelfde geldt voor de naaistichting te bestaan, Stichting machines die we inzamelden.
Andere goederen
Unu Pikin, die boeken verWe hadden er een heleboel, een
scheept naar Suriname.
deel was in de eerder genoemde Natuurlijk zullen we nog wel
(www.stichtingunupikin.nl) Ze
goederen versturen als dat nocontainer verscheept, en toen
worden allemaal opgeknapt en
bleek het erg moeilijk om, zon- dig is. Maar dan proberen we
scholen mogen gratis net zoveel der voortdurende begeleiding
die mee te geven met een beboeken ophalen als ze willen. De de gebruiksaanwijzing van alle
drijf dat tóch die kant op gaat
MULO-school in Sunny Point
verschillende merken te begrij- (zoals we met de boeken voor
heeft, nadat wij ze op de moge- pen. Iedere naaimachine had
de Clarkeschool hebben gelijkheden wezen, daar ook met- b.v. een andere manier van het daan), of we doen het in kleineeen gebruik van gemaakt. Dit
garen erop doen, waardoor men re hoeveelheden via de Suripast bij ons beeld van samennaamse Toko’s, die op veel
voortdurend dacht dat de mawerking met andere organisachine kapot was. Bovendien heb- plaatsen in Nederland zijn.

Onze hartelijke dank
Dank voor alle bijdragen, die we ontvangen hebben. We kregen grote giften van de Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen en de Doopsgezinde Gemeente in Zutphen. Ook met alle kleinere donaties zijn we heel blij. Klein of groot, het zijn alle bouwstenen voor ons doel: de verwezenlijking van dromen en doelen mogelijk te maken. Om kansen te bieden aan hen die ze anders niet
krijgen.

Kunt u ons hieraan helpen?
De gepensioneerd verpleegkundig directeur van het Academisch Ziekenhuis in
Paramaribo houdt
zich op vrijwillige
basis onder meer
bezig met het begeleiden van vrouwen
met borstkanker. Ze
geeft voorlichting over zelfonderzoek en begeleidt vrouwen
ook bij allerlei praktische zaken
zoals het aanschaffen van pro-

theses e.d.
Nu is het in Suriname zeer
moeilijk om de BH's die speciaal
gemaakt zijn voor het dragen
van protheses aan te schaffen.
Men naait zelf maar een lapje in
een bestaande BH, maar dat
zijn minder prettige oplossingen. Zij vroeg zich af of in Nederland misschien 2e hands prothese-BH's beschikbaar zijn.
Twee van onze vrijwilligers gaan
eind maart naar Suriname en

zouden ze mee kunnen nemen.
Als het er veel zijn kunnen we
ze verschepen. Wie helpt?
Graag een berichtje naar
secretaris.ks@gmail.com en we
nemen contact met u op.

Opstekertje
En dan komt er opeens een appje.
Van één van onze pupillen. Een 9,5
voor bio en een 9 voor aardrijkskunde. Met een foto als bewijs. En de
week erna weer één: Nu een 10 voor
Engels en geschiedenis. Maar ook een 5 voor
natuurkunde, en rekenen gaat heel slecht. Dus
gaan we daar bijles voor proberen te regelen.

Voedselpakket
De afgelopen tijd hebben we maandelijks een
pakket met eten bezorgd bij een gezin in Sunny Point. Voor iedere 50 euro die we hiervoor
binnenkrijgen kunnen we weer een pakket afleveren. Doet u mee?
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JAARVERSLAG 2014

STICHTING VEELKLEURIGE KANSEN NEDERLAND /
STICHTING KANSRIJK SURINAME

Het jaar 2014 was bestuurlijk gezien een moeilijk jaar. Vanaf januari waren er toenemende meningsverschillen ten aanzien van het beleid tussen Veelkleurige Kansen Nederland (VKN) en haar
Surinaamse counterpart, Veelkleurige Kansen Suriname(VKS). Deze resulteerden in een definitieve scheiding in mei 2014. Veelkleurige Kansen Nederland veranderde haar naam in Stichting Kansrijk Suriname en gaat zelfstandig en met veel energie onder de nieuwe naam verder. Daarom
staan er twee logo’s bij dit jaarverslag.

Vrijwilligers
Vrijwilligersavond / dag
Op 15 januari 2014 organiseerde het Nederlandse bestuur
een avond voor de vrijwilligers
in Nederland, in het KPNgebouw te Den Haag. Ook mensen die belangstelling hadden
om iets voor de stichting te
doen, waren uitgenodigd te komen. Jolan Banai -Gaaikema, die
een maand in Nederland was,
vertelde met groot enthousias-

me over haar werk in Suriname.
Met Ad en Joke Wilbrink, en
met Kimberley Vos en Brigit
Lavrijsen werden afspraken gemaakt om een aantal maanden
naar Suriname te gaan.
In februari werd in de Clarkeschool te Wanica een bijeenkomst gehouden met het Surinaamse bestuur en de vrijwil4

ligers in Suriname. Ook dit was
een geslaagde bijeenkomst en
leuk en nuttig voor de kersverse vrijwilligers uit Nederland,
die meteen met iedereen konden kennismaken. Tijdens deze
bijeenkomst hebben we alle
vrijwilligers bedankt en in het
zonnetje gezet.

Vrijwilligers/stagiaires in 2014

In Nederland:

In Suriname

Arie Casteleijn, coördineerde
de opslag van alle goederen die
werden ingezameld om naar Suriname te worden verscheept
Hans Lodewijks, coördineerde
de inzameling en opslag van
boeken en naaimachines rondom
Meerkerk
Rosieta Ramesar als bestuursondersteuner

Ad en Joke Wilbrink, vrijwilligers op de Clarkeschool in februari en maart.
Kimberley Vos en Brigit Lavrijsen van eind februari tot en
met mei met name in huize Banai waar ze hun afstudeerstage
deden en een handboek schreven voor medewerkers in kinderhuizen. Ze rondden hiermee
hun studie succesvol af met een
8 voor de scriptie, en

een 9 voor de presentatie.
Marianne Rutgers en Joleen
Caljouw in april en november.
Zij bezochten de projecten van
de stichting, de door ons ondersteunde pupillen en gaven voorlichting op het gebied van goede voeding, diabetes, hygiëne,
en preventie van tienerzwangerschap.

Alembo, een ICT bedrijf in Suriname, maakte de nieuwe
website voor Stichting Kansrijk Suriname en sponsorde
het sportveld van de Clarkeschool.
Zie ook op onze website “steun Clarkeschool”

Bestuur
In februari verliet bestuurslid Alexandra Linger ons vanwege drukke werkzaamheden thuis
(combinatie werk en studie)
Tot het bestuur is toegetreden Joleen Caljouw als secretaris en Rosieta Ramesar als administratief bestuursondersteuner.
De bestuursleden Willem Wanrooij, Theo Telting en Henk van Tilborg, de laatste zelfs 2 keer, bezochten diverse projecten in Suriname. Ook Joleen Caljouw, die als vrijwilliger al een aantal jaren
2 keer per jaar een maand voor Veelkleurige Kansen / Kansrijk Suriname werkte, droeg bij aan de
voortgang.

Scheiding Veelkleurige Kansen Nederland / Veelkleurige Kansen Suriname
De verschillen in inzicht over
met name de opvang en opvoeding van kinderen bleken onoverbrugbaar. Wij konden en
wilden niet langer verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van Veelkleurige Kansen
Suriname. Dit leidde tot een
definitieve breuk in mei 2014.

promissen zoeken niet langer
kan. Wij hebben ons uiterste
best gedaan om integer te handelen en de belangen van alle
betrokkenen te dienen.

Bij het correct afhandelen
hoort ook de scheiding van de
projecten, de financiën en de
goederen die nog in opslag
Wij hebben alle belangstellen- staan. In overleg met VKS is
den en donateurs een bericht
besloten welke projecten gegestuurd, waarin wij hen indaan blijven worden door VKS
lichtten over de breuk en de
en welke voortgezet gaan worachtergronden. Het speet ons
den door ons onder de nieuwe
zeer dat het zo gegaan is, maar naam Kansrijk Suriname. Verer komt een moment dat comvolgens zijn de financiën aan de
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orde gekomen. Criteria voor de
verdeling zijn opgesteld. De
claims van VKS zijn zorgvuldig
doorgenomen. Bedragen die
door de gevers geoormerkt waren voor bepaalde projecten,
zijn toegedeeld aan de uitvoerders van die projecten. Zo zijn
ook op andere gelden de criteria toegepast. Uiteindelijk is
een substantieel bedrag overgeboekt op rekening van VKS.
In ons Financieel Jaarverslag
op de website is dit terug te
vinden.

Op diverse plaatsen in het
land stonden goederen die
eerder door VKN en VKS waren ingezameld en opgeslagen.
Hierbij ging het onder andere
om naaimachines, boeken,
zwemvesten en kleding. Onze
vrijwilligers Hans Lodewijks
en Arie Castelein hebben ja-

renlang deze depots beheerd.
Zij verdienen hiervoor lof en
dank. We zijn blij te kunnen
melden dat vrijwel al deze
goederen een goede bestemming hebben gekregen. Daarmee is de scheiding geheel
afgehandeld.

Kansrijk Suriname
Scheiden doet pijn. Dat hebben wij ook nu weer ondervonden. We geloofden in onze gezamenlijke
missie, we geloofden in ieders goede bedoelingen en hebben er veel aan gedaan om bij elkaar te
kunnen blijven. Als er dan toch een breuk ontstaat, doet dat pijn. Maar… er is ook weer ruimte voor
nieuwe en positieve energie. Dat hebben we ondervonden, toen we besloten door te gaan onder onze
nieuwe naam Stichting Kansrijk Suriname ( akte van 19 september 2014).
We bouwden een nieuwe website, werden actief op facebook, communiceerden met onze
donateurs en belangstellenden, gaven nieuwe
impulsen aan bestaande projecten. Daarnaast
bleven we hen helpen, die dat dringend nodig
hadden, wierven we meer sponsors en zetten
nieuwe plannen op.
We bezochten Suriname en legden nieuwe, veelbelovende contacten. Onze eigen werkwijze werd
professioneler opgezet, zodat we altijd alles wat we doen kunnen verantwoorden.

Activiteiten het afgelopen jaar
Individuele hulp:
Vanaf maart 2014 steunden we
twee jonge meisjes met reisgeld, geld voor schoolspullen
voor het nieuwe schooljaar voor
de MULO en LBGO school en
zwemlesgeld.
Een 18-jarig gehandicapt meisje
dat geen toegang had tot enige
medische voorziening meldden
we aan bij de fysiotherapeut en
ergotherapeut van het Acade-

misch Ziekenhuis, waar ze nu
wekelijks begeleid wordt. Zij
leert zichzelf te verzorgen, en
er wordt geholpen bij het vinden van een zinvolle dagbesteding.
Een gezin bestaande uit een
werkeloze moeder met 8 kinderen ondersteunden we financieel gedurende drie maanden
nadat de moeder was ontslagen

omdat ze om gezondheidsrede
nen niet meer kon werken. Aan
het eind van het jaar brachten
we het gezin een voedselpakket.
(Lees de blog op de website:
Hoe heet was het en hoe ver?)
Ook gaven we geld voor de aanschaf van de benodigde schoolspullen voor twee basisschoolleerlingen voor het nieuwe
schooljaar.

Voorlichting
Onze artsen-vrijwilligers gaven voorlichting op het gebied van puberteit, seksualiteit en het voorkómen van tienerzwangerschap aan de hoogste klassen van de Clarkeschool. Ook gaven zij, in

samenwerking met de Medische Zending, op werelddiabetesdag voorlichting aan de volwassenen en
kinderen van Bigipoika, een dorp in het binnenland, bewoond door Indianen.
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Sport en spel

Spelletjesdag
In samenwerking met de
Stichting Vrienden van de
Surinaamse Atletiek is
een spelletjesdag georganiseerd op 21 november
2014 op de Clarkeschool in
Wanica. Honderden kinderen namen hieraan deel.

Uitje
Met drie meisjes (14-18 jaar) die
nooit zomaar iets leuks doen, gingen
we een dagje naar Colakreek

Gujaba
In Gujaba werden, op aanwijzingen van Firma Booiz in Meppel, die ons daarbij ondersteunt, de eerste proeven gedaan voor ons onderzoek of de rivier daar aan de school elektriciteit kan leveren.
Ook werden de boeken, die al lang wachtten om verdeeld te worden over de twee lagere scholen,
door ons uitgepakt en verdeeld. Geïnventariseerd werd welke hulp de school daar nodig heeft en
hoe we daarbij zouden kunnen helpen.

Clarkeschool
Naast de al eerder
genoemde activiteiten voor de Clarkeschool werden ook 6
m3 boeken belangeloos verscheept door

de firma NV Gumair
naar Suriname, zodat
de 800 kinderen daar
nu ook andere boeken
kunnen lezen dan alleen schoolboeken.

Stichting Uma Nanga Neng Twee subsidieaanvragen

Overig

Er werd contact gelegd met bovengenoemde stichting die, beter dan wij vanuit Nederland,
mensen kan helpen met het invullen van moeilijke formulieren
ten behoeve van aanvragen
voor financiële ondersteuning
van de overheid.

Een aantal zaken zijn in gang
gezet, maar verkeren nog in een
te prematuur stadium om ze te
vermelden in dit jaarverslag.

Aanvragen voor geld voor watervoorziening wc’s basisschool
Gujaba en financiële ondersteuning Kinderhuis Prasoro werden
in behandeling genomen.

Positief terugkijken
Ondanks alle bestuurlijke narigheid was 2014 een jaar waarop we tevreden terugkijken. Moeilijkheden zijn overwonnen, veel zaken zijn tot stand gebracht en we popelen om in 2015 ons werk voort
te zetten.
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Als vrijwilliger / stagiaire naar Suriname?
Als je enthousiast bent geworden 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 verwachten? 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 buitenwijken 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 stemmen we af wat we voor elkaar
kunnen betekenen. Als we tot
een overeenkomst geraken,
zorgen we dat je opgevangen
wordt en wegwijs wordt gemaakt. 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 rekening.
Tenslotte zorgen we voor passende begeleiding. Voor stagiaires wordt uiteraard ook gekeken 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) genieten 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-

Onze betrokkenheid uit zich in
adviseren en begeleiden. We
bieden organisatorische kracht
en financiële ondersteuning.
.
Onze projecten voeren we uit
met Surinaamse en Nederlandse
vrijwilligers. Zowel in Nederland
als in Suriname werken we
Wij helpen kinderen en volwassenen in Suriname die niet samen met overheden, beop eigen kracht hun situatie en drijven, organisaties en parhun toekomst kunnen verticulieren.
beteren. Wij bieden hen kansen op een leven, waarin ze
De projecten zijn kleinschalig en
hun talenten inzetten en hun
leiden tot zichtbare en directe
mogelijkheden kunnen benutten verbetering van de situatie van
en bieden zo uitzicht op een
mensen, hun gemeenschap én
behoorlijk bestaan, waar dat
een blijvend kansrijkere
eerst niet was.
toekomst.
Stichting Kansrijk Suriname is
voortgekomen uit Stichting
Veelkleurige Kansen Nederland.
Tot mei 2014 werd samengewerkt met Veelkleurige Kansen
Suriname. Beide stichtingen
gaan sindsdien hun eigen weg.

We doen dit op een aantal maOok u kunt hieraan bijdragen,
nieren, maar altijd zo, dat we de zowel met tijd en activiteiten,
aanwezige talenten benutten en als met geld.
ontwikkelen.
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naamse mensen te kunnen begeleiden in de verschillende projecten.
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

Indien u contact zoekt met
Kansrijk Suriname kan dat op
verschillende manieren.
1) via de mail:
secretarisks@gmail.com
2) via de telefoon (Willem Wanrooij)
0575 779 589/ 06 546 746 89 .

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

U kunt bij uw storting vermelden
voor welk doel uw geld bestemd is.
U kunt ook de
bestemming
aan ons overlaten.

