
 
 
Dag lezers, 
Al hebben we de afgelopen maanden niet veel op de site geplaatst, er is wel degelijk veel gebeurd. 
Hieronder vindt u een update van onze projecten 
 
1. Individuele ondersteuning.  

Onder dit kopje vallen een aantal ondersteunende activiteiten. Een belangrijk deel wordt gevormd 
door activiteiten die het volgen van onderwijs iets makkelijker maken. De betaling van 
busgeld  aan een aantal kinderen en het verstrekken van schoolpakketten  bij aanvang van het 

schooljaar zijn daar voorbeelden van. Onze penningmeester in Suriname , Georgian, zorgt ervoor 
dat al het geld bij de juiste persoon komt. 

Veel kinderen zien op tegen het 
nieuwe schooljaar, omdat er geen 
geld is voor de aanschaf van de 
benodigde schoolmaterialen. Het is 
niet leuk voor hen om op school te 
komen, als iedereen nieuwe spullen 
heeft en zij niet.  
Dankzij een grote gift hebben we veel 
kinderen blij kunnen maken met een  

 
schoolpakket, zodat ook zij op 1 oktober konden starten met nieuwe schoolkleding, een schooltas, 
etui, schriften, pennen en kaftpapier. Het kinderhuis Prasoro kon ook schoolmateriaal aanschaffen. 
Hierover leest u meer onder het kopje “Prasoro”.  
We hebben materialen gestuurd naar de MULO in Sunny Point, waar ze zullen kiezen wie van de 
leerlingen die het beste kunnen gebruiken. Een deel ervan blijft op school voor algemeen gebruik. 
 
We geven maandelijks een voedselpakket aan een groot gezin en we helpen een gehandicapt 
meisje en haar tante bij het werken aan hun toekomst. Tante helpen we met haar Bun Kopu Serie  

  



 
 
(= goedkoop verkopen),   door in Suriname en in Nederland goederen te verzamelen, die dan weer 

door haar verkocht worden. Een soort kringloop dus. 
Er zijn er nu twee geweest. . Dat leverde beide keren  een 
heel aardig bedrag op. De tante spaart en werkt hard om 
de uitbouw van haar huisje te kunnen bekostigen. Hierin 
komt dan een keuken om, voorlopig op kleine schaal, een 
cateringbedrijf te beginnen. Ook wil ze heel graag  een 
kamer met badkamer voor haar gehandicapte pleegkind 
realiseren. In het nieuwe beleidsjaar van KS gaan we 
meewerken aan het verwezenlijken van die plannen. We 
moeten nog bekijken hoe we dat gaan aanpakken. Onze 
vrijwilliger in Suriname, Eline vervult een belangrijke rol  bij 
de uitvoering van al dit werk. Ook begeleidt Eline een 

tienermoeder, die vastbesloten is om haar opleiding af te maken, maar het met baby wel moeilijk 
krijgt, nu de MULO verplaatst is naar een plek ver buiten Sunny Point. (hierover meer onder punt 
2.). 
 
2. Huiswerkbegeleiding en raplessen. Al enige tijd zijn we bezig met het opzetten van 

huiswerkbegeleiding voor de Mulo-kinderen in Sunny Point. Het goede nieuws is dat we iemand 
gevonden hebben die dat twee maal per week gaat doen, en bovendien 1x per week raplessen 
gaat geven aan de trouwe bezoekers van de huiswerkbegeleiding. Nog meer goed nieuws: We 
hebben bericht gekregen, dat we geld  krijgen uit een fonds om de activiteiten voor een jaar te 
betalen.  
Minder goed nieuws: Bij de start is enige vertraging opgetreden. We zouden de week van 12 
oktober starten, maar opeens maakte het Ministerie bekend (eind september, het schooljaar begon 
op 1 oktober), dat de MULO is verplaatst naar een wijk ver van Sunny Point en de MULO-school 
nu een lagere school is geworden. Dat betekent, dat met het nieuwe schoolhoofd afspraken 
gemaakt moeten worden over het gebruik van lokalen voor onze hiphoplessen en de 
huiswerkbegeleiding en raplessen. De weg hiervoor loopt via het Ministerie. Bestuurslid Eveline 
heeft zich hier druk voor gemaakt en de procedure is dankzij haar vrijwel afgerond. Furgill, de 
huiswerkbegeleider, gaat volgende week de plannen presenteren bij de doelgroep en dan kunnen 
de huiswerkbegeleiding en de raplessen van start.  

 
3. Hiphoplessen. Hierover hebt u eerder kunnen lezen. De lessen zijn in volle gang en de filmpjes 

die we op de website en op facebook plaatsten laten veel progressie en veel lol zien. Lorenzo 
werkt met de dansers aan een performance/openbaar optreden. De bedoeling is dat die 
plaatsvindt in november als onze mensen uit Nederland er zijn.  
 
4. Zang/muziekgroepje in Sunny Point. Besprekingen zijn gaande met een muziekdocente. Uit 

de mails komt ze naar voren als een bekwame dame met allerlei plannen. Onze secretaris Joleen 
en vrijwilliger Marianne gaan met haar praten tijdens hun komende bezoek in november en bij 
wederzijdse instemming  kan de groep in december dan eindelijk starten. Soms is een heel lange 
adem nodig. 
 
5. Gujaba. Het is jammer dat het hoofd van de school in Gujaba twee weken voor de opening van 

het nieuwe schooljaar door het Ministerie overgeplaatst werd. Pogingen van de kapitein van 
Gujaba, van ons en van hem zelf om het besluit voor minstens een jaar uit te stellen, zijn niet 
gehonoreerd. Zijn kwaliteiten waren elders nodig. Voor ons KS betekent het, dat onze belangrijke 
contactpersoon daar weg is.  Met het nieuwe schoolhoofd moet de relatie opnieuw gelegd en de 
afspraken geijkt en vastgelegd worden. Het Ministerie heeft toegezegd dat hij regelmatig naar 
Gujaba mag reizen om daar als medebegeleider verbonden te blijven aan alle projecten.  
 
6.Gujaba wc-project. Nog altijd werkt de installatie niet. Dat is jammer. Het is ons niet geheel 

duidelijk wat het gebruik tegen houdt. De aansluiting/koppelingen van de slangen aan de watertank 
zouden verzorgd worden door een overheidsdienst en dat is nog altijd niet gebeurd. Dat lijkt 
allemaal niet zo moeilijk, vanuit Nederland bekeken. Volgens de laatste berichten gaan de mensen 
die de aansluiting moeten regelen tegelijk met Marianne en Joleen naar het binnenland om het 
werk af te maken. Volgende week dus. 
 



 
 
7.Gujaba en het digitale onderwijs. De iPads zijn aangekomen in Suriname en worden deze 

week ingeklaard, maar het is een lastig project met tal van moeilijke punten. Het nieuwe  
schoolhoofd lijkt ook enthousiast over dit project. We rekenen op een goede samenwerking. Dat 
moet ook wel, want door de halvering van het staatsbudget zijn plotseling alle middaglessen 
afgeschaft en dat zijn nu juist de uren waarop de iPadlessen ingeroosterd waren. Ook stroom en 
wifi is nog een aandachtspuntje, maar dat moet gaan lukken. Licenties voor apps van Oefenweb 
kregen we al een tijdje geleden, nu komt daar junior Einstein nog bij. Degelijke apps, met goeie 
oefenprogramma’s. En op de valreep kregen we nog 120 oortjes voor de iPads van oortjessale.nl. 
Daar zijn we natuurlijk superblij mee!  Kortom: een schitterend en zeer vooruitstrevend project, 
maar lastig is het wel. We houden u op de hoogte! 
 
7. Gujaba en het buurthuis. Onze twee stagiaires hebben hun projectplan verder vervolmaakt en 
hier een presentatie van gegeven aan het bestuur. Zij starten in februari 2016, als alles volgens 
ons en hun plan verloopt. Met het schoolhoofd waren heel goede afspraken gemaakt over 
begeleiding, veiligheid enz. De situatie moet nu met het nieuwe schoolhoofd besproken worden en 
de kapitein van Gujaba. Wij moeten dezelfde garanties krijgen voor genoemde punten. Als dat niet 
het geval is, moeten we een alternatieve stageplek regelen. Hun afstuderen mag geen ogenblik in 
gevaar komen en hun stage moet plezierig, veilig en inspirerend zijn.  
 
8. Prasoro. Van het geld dat  wij dit jaar aan Prasoro konden geven, is nu alles volgens plan 

verbruikt. Ze kregen het in drie fasen. Het laatste deel is uitgegeven aan schooltassen, 
schooluniformen, schoenen en schoolspullen als pennen en schriften. We ontvingen foto's, waarop 
de kinderen met alle nieuw verworven eigendommen trots staan afgebeeld en met een heel 
hartelijke dankbetuiging.  
Kijkt u zelf: 

 
Hierbij wat foto's van onze kinderen in hun schooluniform. 
Ze zijn allemaal dolgelukkig met hun nieuwe schoolkleding, schoeisels en schoolspullen. 
Ze zijn goed gemotiveerd dankzij jullie gewaardeerde bijdrage. 
Hartelijke groeten van ons allen.... 
"STICHTING PRASORO VOOR HET KIND IN NOOD" 
 
 

Onze kas is weer wat aangevuld  door de diverse bijdragen die we van u binnenkregen! Fijn dat u 
zo met ons meeleeft! 
 
De komende weken zullen Marianne en Joleen wekelijks blogs plaatsen op de site en u ook via 
facebook op de hoogte houden. 

 
Tot zover deze update over ons werk. Iedereen zeer bedankt voor zijn of haar bijdrage.  
GRAN TANGI  
 
 
Namens het bestuur,  

 
Willem Wanrooij  voorzitter 
Joleen Caljouw    secretaris 



 

 


