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Geachte familie,

Een zomerse groet aan u vanuit Suriname. Veel dank voor uw positieve re-
actie op onze vorige brief. Mede dankzij u staat in het Marondorp Brown-
sweg de bouw van de nieuwe crèche in de startblokken. Nog dit jaar moet 
het karwei geklaard kunnen worden.

Vaktrainingen te Albina
Na de successen in Brownsweg en Marchalkreek heeft nu ook het grens-
dorp Albina onze hulp ingeroepen om een programma van vorming en 
vaktrainingen te verzorgen. Met de nodige bedenkingen hebben we daar 
positief op gereageerd. Na de binnenlandse oorlog staat het grensstadje 
Albina namelijk bekend om zijn smokkel en drugspraktijken. Geen gemak-
kelijk terrein om goed te kunnen werken. Maar onze principes kunnen 
we niet verloochenen. Kansarme jongeren verdienen ook daar een eerlijke kans. Leerkrachten en andere stakeholders in 
Marowijne vroegen al geruime tijd om een programma vanwege de grote groep voortijdig schoolverlaters. Deze jongeren 
verdwijnen in de informele sector en verdienen hun brood met losse jobs. Anderen blijven thuis en weer anderen zie je 
als tienermoeders rondlopen. Zowel de Pater Ahlbrinck als wijzelf beseffen ons terdege dat het een grote uitdaging is om 
de jongeren in Albina het programma succesvol af te laten ronden.

Het programma bestaat uit vier fasen en duurt zeven tot negen maanden. Per fase is een bepaald aantal punten nodig om 
door te gaan naar de volgende fase. Aan het eind van elke fase ontvangen de jongeren ter motivatie een deelcertificaat. 
Het geheel wordt afgesloten met een diploma.

Fase 1: Sportactiviteiten gecombineerd met klassenactiviteiten (2 maanden)
De jongeren leren met elkaar omgaan en werken aan zes pijlers: persoonlijke groei, communicatie, discipline, respect, 
teamwerk en focus op resultaten. 

Fase 2: Vaktrainingen (4 tot 5 maanden)
De jongeren kiezen een vaktraining en volgen deze samen de jongeren die 
dezelfde keuze gemaakt hebben. 
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Met ons CBF-certificaat weet 
u zeker dat wij transparant 
werken en dat de wervings- 
kosten onder de 25  
procent blijven, in ons geval 

zelfs onder de 15 procent. Sowieso 
werkt het hele stichtingsbestuur volledig 
onbezoldigd.

De Stichting geldt ook 
voor de fiscus als een  
erkend goed doel: over 
giften en legaten zijn wij 

geen belasting verschuldigd en voor u is 
de gift bijna helemaal aftrekbaar. Kijk op 
onze site voor meer informatie.

Fase 3: Stage (2 maanden)
De jongeren lopen stage bij een instelling om het geleerde in praktijk toe te passen.

Fase 4: Hoe nu verder
De jongeren krijgen hulp bij het vinden van een baan, de start van een eigen bedrijfje of terugplaatsing op school. Ze kun-
nen een training ondernemerschap van 20 tot 30 uur volgen.
Het na-traject duurt een jaar waarin de jongeren gevolgd en begeleid worden.

Wat is het rendement van de vaktrainingen?
Het gemiddeld aantal deelnemers aan de programma’s in de afgelopen vijf jaar was ruim 25 personen. De gemiddelde 
totale kosten van een programma waren ongeveer EUR 35.000,-. Ruim 80% van de deelnemers volgt het programma 
met succes. Een simpel rekensommetje leert dat we voor een bedrag van minder dan EUR 2.000,- per deelnemer, een 
kansarme vervroegd schoolverlater hebben gevormd tot een betere burger. Hij of zij heeft een door de overheid erkend 
vakdiploma op zak waardoor een betere toekomst mogelijk is geworden. Ik vind dit een zeer goede investering en hoop 
van harte dat u deze conclusie met mij deelt.  

Samen met u willen we er hard aan werken dat ook de vaktrainingen in Albina 
een groot succes worden. Mogen wij daarbij op uw onmisbare steun rekenen?

Uw dankbare 
                              Toon te Dorsthorst o.m.i.

Geregeld krijgen wij post retour omdat de geaddresseerde donateur 
is verhuist. Soms lukt het ons het nieuwe adres te achterhalen maar  
helaas vaak ook niet. Wij vinden het jammer als we u na uw verhuis 
niet meer op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen in Suri-
name en vragen u daarom om ons, in betreffende gevallen, een verhuis- 
bericht te sturen. Zo blijven we ons samen in zetten voor Pater Toon en 
zijn goede werk. 


