.

JAARVERSLAG

2015
 TICHTING KANSRIJK SURINAME
S

2015 was voor Kansrijk Suriname een geslaagd jaar. We kunnen terugkijken op veel afgeronde
projecten en de start van een aantal nieuwe projecten. Natuurlijk waren er ook wat tegenslagen. Over
beide kanten kunt u hieronder meer lezen.

Bestuur:
KS-Nederland
Het bestuur vergaderde in 2015 10x
In februari 2015 nam Theo te Winkel, na 4 jaar afscheid als voorzitter van KS Hij werd opgevolgd
door Willem Wanrooij. Rosieta Ramesar trad toe tot het bestuur, maar verkoos later toch om KS te
blijven steunen als vrijwilliger en niet als bestuurslid.

KS-Suriname
In april kreeg de stichting ook een tak in Suriname en werd Stichting Kansrijk Suriname in Suriname
opgericht. Eveline Ramdhan en Georgian Singorawi nemen het voorzitterschap resp.
penningmeesterschap op zich. Samen met nog twee vrijwilligers ter plaatse hebben we nu ook een
stevige poot in Suriname

Bezoeken aan Suriname
Zowel in het voorjaar als in het najaar waren verschillende bestuursleden en vrijwilligers (op eigen
kosten) een aantal dagen tot een maand in Suriname. Door hen werden diverse bestaande contacten
verstevigd en nieuwe contacten gelegd.
.
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In november dienden zich plotseling twee nieuwe vrijwilligers aan. Zij verbleven een tijd in Suriname,
lazen over ons WC-project in Gujaba en boden hun diensten aan. Zij waren een week samen met de
twee andere vrijwilligers in Gujaba, waar ze zich bezighielden met de watervoorziening van de WC-s
en de start van het iPadproject. .

Aanvraag stageplek
Van 2 studentes SPH kregen we het verzoek of zij hun derdejaarsstage in 2016 (5 maanden) konden
vervullen bij Kansrijk Suriname. Na uitgebreid onderzoek naar de haalbaarheid besloten we de
stageplek aan te bieden. Van januari t/m juni 2016 zullen zij werken aan het opzetten van een
buurthuis voor de lagere schoolkinderen in Gujaba.

Samenwerking met andere organisaties
In 2015 werd voor het eerst contact gelegd met U
 NICEF.
UNICEF zou eind 2015 starten met een project voor adolescenten in Gujaba. Hun vraag was of onze
stagiaires , die in 2016 een buurthuis gaan opzetten in Gujaba, vanaf 1 februari, 2016, als het project
zelfstandig zou gaan draaien, wat toezicht zouden kunnen houden op e.e.a. Andersom zouden wij
gebruik kunnen maken van reeds gelegde contacten. Een aantal malen is er zowel fysiek als per
e-mail contact geweest en we hopen dat dat voor beide organisaties in 2016 zijn vruchten zal
afwerpen.
Stg Cocon (Communicatie, Cultuur en Ontwikkeling )
Via UNICEF kwamen wij in contact met deze stichting. Deze stichting heeft als doel om middels
informatie een wezenlijke bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van Suriname. Als rode
draad door de activiteiten van de stichting loopt communicatie voor gedragsverandering. Cocon heeft
ons waardevolle adviezen gegeven voor het hierboven genoemde stageproject en zal ons in 2016
blijven ondersteunen.
Al een aantal jaren werken Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek e
 n Kansrijk Suriname
samen aan projecten op de Clarkeschool. Dit jaar werden 2 sportdagen georganiseerd en een
feestavond voor de leerkrachten van de school en werkers voor KS.
Tijdens zijn verblijf in april 2015 in Suriname ontmoetten wij Maurice de Hond, die voor de peilingen
van de naderende verkiezingen in Suriname was en daar ook iets vertelde over het succes van de
Steve Jobsschool in Nederland. Vanuit deze ontmoeting ontstond het plan een iPadschool (in zeer
vereenvoudigde vorm) te starten in Gujaba als experiment, om te zien of dit de resultaten van de
zesdeklassers (achtstegroepers) voor de eindtoets, die toelating geeft tot de MULO en het LBGO, zou
verbeteren.
Eveneens in april kwamen onze vrijwilligers in contact met S
 tichting Bonama, een organisatie die al
15 jaar thuiszorg aan een twaalftal dorpen langs de Surinamerivier biedt. Onderzocht wordt of wij
vanuit KS een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

Subsidies, sponsoring, giften en adviezen
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We zijn blij met de gulle gaven die wij dit jaar ontvingen. We danken de firma’s Hobrand en Athmer
advies, betaalbaarshoppen.nl, de Zutphense Brandweer, Alembo, Maurice de Hond en de Steve
Jobsschool, Junioreinstein, Oefenweb, Wijk en Wijk uitgevers, Oortjessale, Telesur, Stichting Dowilvo,
de doopsgezinde gemeente in Zutphen, de doopsgezinde zusterkringen in Nederland,  en alle mensen
die ons met regelmaat bedachten. Zonder al deze bijdragen zou Kansrijk Suriname niet kunnen
werken.
Alembo 10 jaar!
Onze sponsor in Suriname, Alembo, vierde in 2015 haar tienjarig bestaan en besloot daarom de
wekelijkse hiphoplessen in Sunny Point, die KS daar organiseert, te betalen.
Samen met de sponsoring van onze website, de maandelijkse huur van de sportvelden van de
Clarkeschool, materiële,technische en personele ondersteuning bij het iPadonderwijs in Gujaba
maakt dit Alembo tot onze grootste sponsor in Suriname.
Wij feliciteren Alembo van harte met hun succesvolle werk in Suriname, danken hen voor alle goede
gaven en daden en hopen op een langdurige samenwerking.

NRC Charity awards
Om meer bekendheid te krijgen deed
Kansrijk Suriname mee met de NRC
Charity Awards.
De NRC Charity Awards zijn in het leven
geroepen op initiatief van NRC en bedoeld
om ‘charitatief Nederland’ te ondersteunen
bij het bereiken van hun doelgroep. Wij
stuurden bijgaande advertentie in. Helaas
kwamen we niet door de voorronde. Volgend
jaar doen we weer een poging.

Verloting
Voor al onze projecten is geld nodig en één
van onze manieren om daarin te voorzien,
bestond in 2015 uit het organiseren van
een loterij. Op 13 mei heeft de trekking
plaatsgevonden en de Voorjaarsloterij 2015
is 18 juni afgerond met het aanbieden van
de hoofdprijs, een prachtig gesneden
pagaai, aan de winnares. De 2e t/m de 6e
prijs was “Suriname ….gezien door
kinderogen”. Een kostelijk boek met korte
beschrijvingen en veel tekeningen van
aspecten uit de Surinaamse samenleving. De boeken waren een donatie van Wijk en Wijk, uitgevers
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in Rozendaal. Deze prijzen zijn eind mei opgestuurd aan de winnaars. De opbrengst van de
Voorjaarsloterij draagt bij aan onze Kansrijke projecten in Suriname. Dank voor de samenwerking.

Onze activiteiten in Suriname
Clarkeschool
Hulp aan deze school blijft hoognodig.
Begin 2015 kreeg de school een flinke hoeveelheid boeken van ons. Een groot deel wordt nu gebruikt
in de school, een aantal boeken werd verkocht en leverde zo wat extra inkomsten op.
In november organiseerden wij samen met de Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek een
sportdag. Ook Laetitia Vriesde gaf acte de présence.
Onze sponsor Alembo betaalde het hele jaar de huur van de sportvelden, die iedere dag een aantal
uren worden gebruikt.
Met ingang van het nieuwe schooljaar werd het heel slechte bijgebouw van de school gesloten. De
400 kinderen die daar huisden, werden overgeplaatst naar een nieuwe lagere school in Sunny Point,
die gehuisvest werd in de het jaar daarvoor gebouwde MULO-school. De MULO moest daarom
verhuizen naar een gebouw buiten Sunny Point.
Het Ministerie van Onderwijs heeft toegezegd het oude gebouw van de Clarkeschool te renoveren.
Daarna kunnen de 400 kinderen terugkeren naar hun oude school. Het is niet bekend wanneer dat zal
gebeuren.
De directrice en de remedial teacher benaderden ons met het verzoek of we iets zouden kunnen doen
aan de ruim 200 schrijnende gevallen op school. Kinderen die geen ouders hebben en “zomaar
ergens” slapen en hopen een maaltijd te krijgen. Kinderen die misbruikt worden, met ouders die de
kinderen verwaarlozen, of Aids hebben en dus slecht voor de kinderen kunnen zorgen.
We hebben toegezegd te proberen voor deze kinderen een pilot voor- en/of naschoolse opvang te
regelen in 2017 met een maaltijdverzorging. (Per 1 oktober 2015 is de naschoolse opvang met
maaltijdverstrekking door de overheid stopgezet in het hele land). Dit is een majeure taak, die in 2016
uitgewerkt gaat worden.
Ook kwam het verzoek voor speeltoestellen voor de school. Wij zijn van mening dat het terrein nu nog
te open is om daar iets neer te kunnen zetten, wat niet meteen gestolen of vernield gaat worden. Ook
hieraan zal in 2016 gewerkt worden.

Gujaba
Het hoofd van de school in Gujaba werd twee weken voor de opening van het nieuwe schooljaar door
het Ministerie overgeplaatst. Voor KS betekende het, dat onze belangrijkste contactpersoon daar weg
viel. Met het nieuwe schoolhoofd moest de relatie opnieuw gelegd en moesten de afspraken geijkt en
vastgelegd worden.
Toiletten OS2
Bij de realisatie van de watertoevoer voor de toiletten van OS2 in Gujaba liep bijna alles mis wat er
mis kon lopen: De aannemer deed zijn werk niet, de nieuwe aannemer veranderde het ontwerp
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zonder ons daarin te kennen, en dat ontwerp was niet goed, De boel werd maar half afgemaakt en er
werd niets overgedragen aan het nieuwe schoolhoofd.
Pas in november, toen wij een week in Gujaba waren, werd er weer gewerkt aan het geheel. Dan blijkt
hoe belangrijk de aanwezigheid ter plekke kan zijn voor de coördinatie. Nu komt er water uit de tanks
en kunnen de WC’s met een emmer doorgespoeld worden. Met brandslangen werden de durotanks in
de droge tijd met rivierwater gevuld. Voorlopig zijn we hier al heel tevreden mee. Slangen en pomp
worden uitgeleend aan de andere school in Gujaba, zodat ook het beoogde mobiele gebruik
voorzichtig van de grond komt.
iPadproject
In april ontmoetten onze
vrijwilligers Maurice de Hond in
Paramaribo.
Tijdens die ontmoeting ontstond
het plan een experiment te
starten met digitaal onderwijs in
Gujaba. Hier k unt u daar meer
over lezen.
Net voor de start van het
nieuwe schooljaar arriveerden
de iPads in Suriname, werden
ingeklaard, opgeladen en
voorbereid voor Gujaba door
het team van Alembo.
Ons team vertrok begin
november naar Gujaba, voor de
introductie van de iPads op school. Ook hier waren een aantal forse startproblemen. Allereerst de
genoemde overplaatsing van het schoolhoofd, maar ook de halvering van het staatsbudget, waardoor
plotseling alle middaglessen op school afgeschaft werden. Dat waren nu juist de uren waarop de
iPadlessen ingeroosterd waren. Ook het onderhouden van stroom en wifi was een flink
aandachtspunt.
Er waren ook veel positieve punten. We kregen licenties voor apps van Oefenweb en Junior Einstein.
Degelijke apps, met goeie oefenprogramma’s. En op de valreep kregen we nog 120 oortjes voor de
iPads van oortjessale.nl. De kinderen waren razend enthousiast en besloten iedere middag vrijwillig
op school te komen. We kregen veel aandacht van de media, zoals u kunt zien op het filmpje van het
Surinaams jeugdjournaal hieronder. (item start na ruim 6 minuten)
Hier kunt u de uitzending zien .
Aan het eind van het jaar werd er voorzichtig gewerkt met de iPads, maar nog lang niet voldoende om
het project al geslaagd te kunnen noemen. We blijven eraan werken.
Kinderdorp Prasoro
Prasoro is een goed lopend kinderhuis
in Paramaribo met 25-30 kinderen,
maar met te weinig geld voor een aantal
essentiële zaken. Kansrijk Suriname
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besloot in 2015 het huis te steunen. In maart kwam er een grote subsidie van Stichting Dowilvo voor
Kinderdorp Prasoro bij Kansrijk Suriname binnen. Nu konden nieuwe grote pannen, matrassen en
ander huisraad gekocht worden. Zeer nodig omdat het huis flink uitgebreid werd. In de grote vakantie
konden voor alle kinderen nieuwe schoolspullen, schoolkleren en schoenen gekocht worden. Ons
meerjarenplan om de kwaliteit van het personeel te verhogen en verder te professionaliseren is
stopgezet. Wij kregen de de financiering niet rond.

Sunny Point
In juli zijn we na een stevige voorbereiding gestart met hip-hoplessen
voor jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar. Het doel is dat de kinderen
samen werken aan een optreden. Hiphop kun je ook thuis of op straat
doen. In Paramaribo is het populair en er zijn regelmatig hip-hop
optredens. De lessen worden voorlopig voor een jaar bekostigd door
Alembo. De lessen zijn een groot succes.
In november vonden we eindelijk, na heel lang zoeken, een goede
muziekdocent voor de muziekgroep voor de wat jongere kinderen in Sunny Point. Zij zal met de
kinderen werken aan een door haar zelf geschreven musical. De groep bestaat inmiddels uit ruim 40
kinderen!
Begin dit jaar ontvingen we een open sollicitatie van iemand n.a.v. ons bericht op de website dat we
huiswerkbegeleiding wilden regelen voor de MULO-scholieren in Sunny Point. Plannen werden
gesmeed, de directrices van de school waren enthousiast, een lokaal werd geregeld, evenals
financiering voor de docent. De lessen zouden op 1 oktober, bij het begin van het nieuwe schooljaar,
starten. Helaas werd twee weken voor die tijd de MULO verplaatst naar een school ver buiten Sunny
Point en werd bovendien de directeur vervangen. Ondanks flinke inspanningen, zowel van onze kant
als van de kant van de toekomstige begeleider, hebben we moeten besluiten de huiswerkbegeleiding
op te schorten tot de MULO weer op Sunny Point terug is.
Sinds eind augustus helpen we een vrouw in Sunny Point, die is gestart met een maandelijkse 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. Dit jaar waren er drie. Dat leverde een
heel aardig bedrag op. Zij 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.

Individuele ondersteuning
In 2015 zijn we gestart met het brengen van maandelijkse voedselpakketten aan een groot gezin.
Bovendien proberen we hen te helpen met het starten van een klein bedrijfje, zodat t.z.t. de pakketten
niet meer nodig zijn.
We kregen een groot bedrag binnen voor de aanschaf van een scootmobiel voor een lichamelijk
gehandicapte jonge vrouw. Na gedegen onderzoek bleek een elektrische rolstoel, geschikt voor
buitenshuis, beter voor haar te zijn. Deze is besteld en zal begin 2016 aankomen in Suriname.
Dezelfde jonge vrouw, die vanwege haar handicap nooit naar school heeft kunnen gaan, meldden we
aan bij de Bigisma Skoro, het volwassenenonderwijs, dat onlangs bij haar in de buurt is gestart. Tot nu
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toe heeft men haar niet aan willen nemen, vanwege haar handicap, maar we hopen dat men haar
accepteert als ze kan laten zien, dat ze zich met haar elektrische rolstoel geheel zelf kan redden.
Dit jaar steunden we 5 kinderen met wekelijks geld voor de bus naar school en de kleine extra
schoolkosten zoals kopieën.
Aan het eind van het jaar ging 1 meisje van de lijst af wegens het behalen van een diploma. We
blijven wel betrokken bij haar verdere ontwikkeling.
Een nieuw kind werd via de Clarkeschool aangemeld.
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.
Aan het eind van het jaar kregen we een aanvraag voor het betalen van de kosten voor
gehandicaptenvervoer naar school van een 18-jarige lichamelijk gehandicapte jongen, die op de
MULO zit. Deze aanvraag hebben we gehonoreerd.

BH’s voor MammaZorg
Tot ruim een jaar geleden was er geen enkele nazorg voor borstkankerpatienten anders dan die van
de chirurg in Suriname. Nu is er, sinds eind 2014, met behulp van Inner Wheel, een kleine Mammapoli
in één van de ziekenhuizen gestart, bedoeld voor alle vrouwen van Suriname die een borstoperatie
hebben ondergaan. Ze hadden nu wel een kamer en een zuster, maar nog bijna 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.

Medische Zending
Een vast contact van ons is de Medische Zending, de organisatie die de gezondheidszorg in het
binnenland regelt. Via de zusters van de “afdeling gezondheidsbevordering” zijn we in 2014 betrokken
geweest bij een voorlichtingsdag over suikerziekte, hoge bloeddruk en gezond eten in een inheems (=
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 moment geregeld wordt zodat we het niet al in Nederland
kunnen inplannen. Nu vroegen ze ons mee naar een ander dorp, maar tot onze grote verbazing waren
er daar al 2 artsen, waarvan er 1 Sranan sprak terwijl van ons alles vertaald zou moeten worden. Wij
zouden het heel misplaatst vinden als wij daar iets zouden doen wat eigen mensen veel beter kunnen
dus we waren toehoorders op een overigens heel levendige en nuttige dag. Dat moet volgende keer
dus anders, maar het is wel goed dat we de contacten warm houden.

Tevreden
Al met al kunnen we terugkijken op een goed jaar. We verheugen ons op 2016!

Op naar 2016
Natuurlijk gaan we door met alle projecten die we gestart zijn..
We gaan meer aandacht besteden aan onderwijsbegeleiding en zoeken stagiaires om de Clarke
school en de school in Gujaba te ondersteunen.
Wij blijven ook in 2016 opzoek naar nieuwe sponsoringsmogelijkheden.
Als u ideeën of suggesties heeft, horen wij die graag van u.
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