SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2016
STICHTING KANSRIJK SURINAME

Ook 2016 was een geslaagd jaar voor Kansrijk Suriname. We zijn trots op het werk dat we verzet
hebben en de resultaten daarvan. Hieronder volgt een verslag.

Bestuur:
KS-Nederland
Het bestuur vergaderde in 2016 9x
Dit jaar verliet Theo Telting het bestuur wegens te drukke werkzaamheden in het buitenland.
Vervolgens werd ons bestuur uitgebreid met drie nieuwe aspirant-bestuursleden: Marien Troost, Joan
Nunnely en Bram de Knegt, zodat het bestuur Nederland nu 7 (aspirant-)leden telt.
KS-Suriname
In de loop van dit jaar kreeg ook ons bestuur in Suriname steeds meer vorm. Eline Verhek trad toe tot
het bestuur, maar moest wegens te drukke werkzaamheden haar werk voor KS weer staken, al zal zij
als vrijwilliger bezig blijven. Tot het bestuur traden toe in december: Phylles Lepelblad, Christa
Berchem en Robert Gilaard. Het bestuur in Suriname telt nu 5 leden.

.

Vrijwilligers en stagiaires
Zowel in Nederland als in Suriname zijn we dit jaar bijgestaan door een groot aantal vrijwilligers en
stagiaires.
Van januari t/m juni 2016 hebben twee derdejaars stagiaires SPH buurthuisactiviteiten georganiseerd
voor de lagere schoolkinderen in Gujaba, een dorp in het binnenland, aan de Surinamerivier. Dit was
een zeer geslaagd project, alhoewel de duurzaamheid wat tegenvalt nu de meisjes weer weg zijn uit
het dorp. Alleen de voetbalgroep voor de jongens is nog actief. Het meisje dat de organisatie van de
knutsel- en spelletjesclub overnam van de stagiaires is vertrokken naar Paramaribo en heeft geen
opvolgster gezocht, en ook in de dagelijkse vertoning van het jeugdjournaal is de klad gekomen. In
2017 gaan we kijken hoe we dat anders kunnen aanpakken. Het zorgen voor continuïteit blijft lastig.
In juni vervulden twee studenten van de Universitaire PABO in Leiden hun internationaliserings-stage
bij Kansrijk Suriname, Zij bezochten vier scholen: een school in een achterstandswijk buiten
Paramaribo (de Clarkeschool), een particuliere school in de stad (de Kangoeroeschool)en de beide
scholen in Gujaba.
Vanaf 1 november werkt er een
vrijwilliger 2 dagen per week op de
Clarkeschool, waar ze helpt bij het
leesonderwijs. Ook in 2017 zal zij dat
doen.
In november bood zich in Paramaribo
een vrijwilliger aan die de bouw van de
woonvoorziening voor een
gehandicapte jonge vrouw en een
bibliotheekje, beiden in Sunny Point,
zal begeleiden.
In Nederland wordt door een vrijwilliger
tweedehands kleding ingezameld die
naar Suriname wordt gestuurd. Een
deel is voor de Clarkeschool , een
ander deel is voor de straatverkoop
van een vrouw, die zo wat extra geld verdient om haar gehandicapte pleegdochter te kunnen
verzorgen.
Bovendien is er een vrijwilliger die al jaren twee maal per jaar een maand voor KS naar Suriname
gaat. Ook in 2016 deed ze dat, samen met een bestuurslid, in april en in november. Al met al is er
een flinke achterban, die helpt waar dat nodig is. Een deel ziet u, samen met een aantal Nederlandse
en Surinaamse bestuursleden, op onze vrijwilligersavond in Paramaribo

Bezoeken aan Suriname
In het voorjaar en in het najaar waren verschillende bestuursleden en vrijwilligers (allen op eigen
kosten) een aantal dagen tot een maand in Suriname. Zij bezochten onze projecten, waren bij de
eerste uitvoering van de muziekklas in Sunny Point, en maakten waar nodig nieuwe afspraken.
Ook vervulden 2 SPH-studenten gedurende 5 maanden hun derdejaarsstage bij Kansrijk Suriname in
Gujaba. Hierover later meer.
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Subsidies, sponsoring, giften en adviezen
We zijn blij met de gulle gaven die wij dit jaar ontvingen. Zonder al deze bijdragen zou Kansrijk
Suriname niet kunnen werken. Onze hartelijke dank hiervoor!

Hieronder een verslag van al onze projecten
Clarkeschool
KS ondersteunt de Clarkeschool die zo’n 18 km buiten Paramaribo ligt, al sinds 2010 op diverse
manieren.
Eind 2015 bereikte ons een verzoek voor hulp aan een groep kinderen. Deze kinderen komen
regelmatig zonder ontbijt naar school: Sommige kinderen worden verwaarloosd en er is geen geld om
eten te kopen. De thuissituatie is vaak erbarmelijk.
In juni 2016 startten we met de pilot van een
ontbijtproject (een broodje met kouseband en
ei, een vrucht en een glas melk) voor 20
kinderen, dat wegens succes in oktober is
voortgezet en zo snel als mogelijk is, zal
worden uitgebreid naar 50 kinderen. We
werken nu aan de opzet van een groentetuin
(kostgrondje) bij de school, zodat in de
toekomst alle kinderen die dat nodig hebben,
kunnen worden voorzien van een goede
maaltijd op school.
In samenwerking met de Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek werd 2x een sportdag
georganiseerd.
De Clarkeschool doet ook mee met ons digitaal onderwijsproject. Zie bij iPads.
Hulp aan deze school blijft hoognodig.
Toiletten OS2 Gujaba
Ondanks alle problemen die we hadden bij de bouw van de watervoorziening voor de WC’s van de
school lijkt dit project nu toch goed te lopen.De WC's zien er prima uit en worden goed gebruikt. Het is
in de droge tijd (die 4 maanden duurt) 2x nodig om water uit de rivier te halen om de grote durotanks
bij te vullen die bij de toiletblokken geplaatst zijn. Dat gaat prima, het duurt ongeveer 4 uur, maar dan
zitten de tanks weer vol, en omdat er met emmers wordt doorgespoeld, duurt het lang voor ze weer
leeg zijn.
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Wij kwamen onverwacht en troffen dus de gewone dagelijkse gang van zaken aan. Het gebruik gaat
heel gedisciplineerd: een groepje kinderen gaat plassen, daarna worden de WC's doorgespoeld met
emmers water, worden de handen gewassen onder de kraan van de tank en afgedroogd aan een
handdoek die direct naast de deur in de klas hangt.
Kortom, dit project mogen we zo langzamerhand echt een succes noemen.
In 2017 gaat dit systeem uitgebreid worden met een mobiele watertoevoer (pomp, brandslangen, boot
en bootsman) voor meer waterverzamelpunten in Gujaba en mogelijk ook in omliggende dorpen.
Buurthuis in Gujaba

In het eerste halfjaar van 2016 hebben we, in het kader
van een derdejaarsstage SPH (Sociaal Pedagogische
Hulpverlening), buurthuisactiviteiten georganiseerd voor
kinderen in Gujaba tot 14 jaar. Voor de kinderen in het
dorp is eigenlijk niets te doen na school, bovendien gaat
een aanzienlijk deel niet naar school. Na een wat trage
start werden de diverse activiteiten druk bezocht:
knutselen, puzzelen, sport en spel, en voetballen. De beide
stagiaires woonden in het dorp en legden daar veel
contacten, o.a. met het doel goede opvolgers te vinden
voor de activiteiten voor als zij zelf weer weg waren. Helaas is dat laatste, behalve voor de voetbal,
niet goed gelukt. Daar gaan we in 2017 mee verder.
iPads
Ondanks flinke inzet en enthousiasme kwam het
iPadonderwijs in Gujaba niet goed van de grond.
Stroom om op te laden werd een steeds groter probleem,
en mede door de slechte economische omstandigheden
van het land, waardoor de leerkrachten te weinig of geen
salaris ontvingen, was de motivatie van de leerkrachten ver
beneden peil. We hebben besloten in Gujaba te stoppen
met dit experiment, en het voort te zetten op de school in
Brownsweg, wel in het binnenland maar met stroom en
dichter bij de stad, waar betere condities zijn om het project
een kans van slagen te geven. Tot nu toe zijn we tevreden
over de gang van zaken aldaar.
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De Clarkeschool gebruikt een aantal iPads tijdens de remedial teaching lessen. Volgens de
leerkrachten gaat met name het rekenniveau met sprongen vooruit, Van deze school zijn alle
zesdeklassers (= achtstegroepers) op 1 na geslaagd voor de toets die toelating geeft tot de MULO of
het LBGO. (77% slaagde voor de MULO, dat is meer dan het landelijk gemiddelde van 56%!)
Ook een gehandicapte jonge vrouw die door haar handicap niet naar school kon hebben we een iPad
gegeven, waarmee ze nu probeert te leren lezen en rekenen.
Sunny Point
In 2015 zijn we na een stevige voorbereiding gestart met hiphoplessen voor jongens en meisjes van
12 tot 18 jaar. De lessen zijn een groot succes. Er is een vaste groep jongeren die trouw komt.
Inmiddels heeft de groep 3x opgetreden.
In 2016 startten we met een muziekklas voor de wat jongere
kinderen uit Sunny Point, Daar komen wekelijks 50 kinderen
samen onder leiding van één juf. Ze zingen, dansen, rappen,
spelen blokfluit en toneel. In november was hun eerste optreden,
dat een groot succes was.

We hebben fondsen
aangeschreven om de bouw
van een bibliotheekje te
financieren in Sunny Point,
evenals aangepaste
woonruimte voor een jonge
vrouw
Dat geld is toegekend, waar we
natuurlijk erg blij mee zijn. Nu
zijn we druk bezig met de voorbereidingen van de bouw: grondeigendom, afspraken met bouwers, etc.
Ook hebben we een bouwbegeleider bereid gevonden (als vrijwilliger) om het project ter plaatse te
bewaken. In 2017 zal de bouw klaar zijn,
Met enige regelmaat stuurt een vrijwilligster van Kansrijk Suriname een doos met gebruikte kleding
naar Suriname, die door de pleegmoeder van een gehandicapt meisje worden verkocht. Zo kan ze wat
extra’s verdienen om haar pleegdochter beter te kunnen onderhouden

Individuele ondersteuning
In 2015 zijn we gestart met het geven van maandelijkse voedselpakketten aan een groot gezin. In
november 2016 zijn we daarmee gestopt: de moeder des huizes heeft een naaicursus gevolgd en kan
het eten nu verdienen met naaien in opdracht.
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Dit jaar steunden we 5 kinderen met wekelijks geld voor de bus naar school en de kleine extra
schoolkosten zoals kopieën.
Ook betaalden we de vervoerskosten van een gehandicapt meisje naar de ergotherapeute, en het
vervoer naar school van een 18-jarige lichamelijk gehandicapte jongen, die op de MULO zit. Hij kreeg
een nieuwe accu voor zijn scootmobiel, en hetzelfde gehandicapte meisje kreeg een elektrische
rolstoel.
Een meisje dat voor de tweede keer eindexamen MULO ging doen hebben we ondersteund met
bijlessen wiskunde. Ook al haalde dat haar cijfer op van een 2 naar een 5, het examen heeft ze weer
niet gehaald. Nu probeert ze het nog een keer op de avond- MULO
Subsidies, sponsoring, en giften.
We zijn blij met de gulle gaven die wij ook dit jaar weer ontvingen. We danken Alembo, SOS
Handelsmaatschappij, Maurice de Hond en de Steve Jobsschool, Junioreinstein, Oefenweb, 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.

Tevreden
Al met al kunnen we wederom terugkijken op een goed jaar.
We gaan met veel plezier door in 2017 !
Toekomstplannen
In 2017 zal de bouw gerealiseerd worden van de aangepaste woonruimte voor een gehandicapte
jonge vrouw  en zal een begin gemaakt worden met de bouw van de bibliotheek in Sunny Point
Voor beide is een sluitend dekkingsplan. Alle benodigde gelden staan op de rekening.
Ook zal voortgegaan worden met de realisatie van de mobiele watervoorziening in Gujaba. Voor de
start en de eerste jaren is voldoende geld binnen. Voor een kostendekkende exploitatie vanuit het
dorp zelf worden nu afspraken gemaakt.
Zodra de formaliteiten rond zijn, zal gestart worden met huiswerkbegeleiding voor de
lagere-schooljeugd in Sunny Point. Er is voorlopig voldoende geld beschikbaar. Gezocht wordt naar
verdere financiering vanuit het Surinaamse bedrijfsleven.
Extra aandacht zal worden besteed aan fondswerving voor de muzieklessen, zodat gestart kan
worden met een extra uur. De hiphopgroep gaat proberen middels optredens geld te genereren,
waaruit de kosten voor de dansleraar, vervoer en evt andere uitgaven kunnen worden betaald.
Ook gaan wij door met het werven en begeleiden van stagiaires en vrijwilligers voor de Clarkeschool
en OS Brownsweg, en voor het buurthuis in Gujaba, evenals voor de jeugdclubs in Gujaba. Dat laatste
in samenwerking met UNICEF, het Ministerie van jeugd- en Sportzaken en Stichting Cocon.
Bovendien zal gestart worden met het meerjarenproject Hof van Clarke, groentetuin met ontbijt voor
de meest kwetsbare kinderen op de Clarkeschool, zodra daarvoor voldoende fondsen binnen zijn Dit
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alles in samenwerking met het team van de Clarkeschool en het Ministerie van LVV (landbouw,
veeteelt en visserij). Aanvragen voor subsidiëring zijn naar een aantal mogelijke donoren verstuurd.
Wij blijven ook in 2017 op zoek naar nieuwe sponsoring mogelijkheden.
Als u ideeën of suggesties heeft, horen wij die graag van u.
maart 2017
Joleen Caljouw, secretaris

