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Geachte familie,
Wederom een warme groet voor iedereen die meeleeft met onze projec-
ten, zorgen en hoop in Suriname. Veel dank voor uw positieve reacties 
op ons programma voor vorming en vaktrainingen in Albina, dat nu volop 
bezig is. 

Crèche te Brownsweg
In juli 2019 is de bouw gestart van de nieuwe crèche in het Marrondorp 
Brownsweg, 100 km ten zuiden van Paramaribo. Wij zijn blij dat we een 
lokale aannemer uit Brownsweg hebben gevonden die het werk uitvoert 
met lokale arbeiders. De bouwtechnische begeleiding en de coördinatie 
van de bouw gebeurt vanuit Paramaribo. Na een voorspoedige start  
vierden we op 5 september jl. met de arbeiders, de mensen van de buurt 
en het dorpsbestuur, het bereiken van het hoogste punt. De bouw ligt 
gelukkig goed op schema. Er was even oponthoud toen er geen water uit 
de kraan kwam en we geen cement konden maken. De brandweer kwam 
ons te hulp en leverde water, waardoor het tijdverlies beperkt bleef. Het 
maken van specie om de cementblokken tot een muur op te bouwen,  
gebeurt hier nog met de hand. Zand, cement en water worden met de 
schop omgeschept tot er een goede mix ontstaat.

De planning is dat de crèche voor het eind van het jaar wordt opgeleverd. 
Dan beschikt Brownsweg over een mooie, degelijke crèche, waar 20 
tot 25 kinderen in de leeftijd van zes maanden tot vier jaar opvang en  
begeleiding krijgen. Daarmee zullen ook drie jonge vrouwen een maande- 
lijks inkomen genieten en financieel zelfstandig zijn. Dat is echt een  
prestatie. Deze dames begonnen immers twee jaar geleden als drop-out 
jongeren in ons programma voor vorming en vaktraining. Hiermee brak 
een nieuwe fase in hun leven aan. Ze hebben doorgezet en hun diploma 
gehaald.
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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.

Vrouwelijk ondernemerschap
De dames hebben zelf aangegeven een crèche in hun dorp te willen start-
en. Op deze wens hebben wij positief gereageerd. We zien dat vrouwen in 
ons bosland heel hard werken, maar dat zelfstandige bedrijven en bedrijfjes 
meestal in handen zijn van mannen. Het wordt tijd dat ook vrouwelijk onder-
nemerschap hier een kans krijgt. Met dit project zetten we een stap in de 
goede richting. 

De crèche voorziet in een grote behoefte van het dorp voor veilige kinder-
opvang. Het oude systeem, waarbij oma’s en tantes op de kleine kinderen 
passen, raakt steeds meer in onbruik omdat steeds meer vrouwen buitenhuis 
werken. Een professionele crèche is nu een noodzaak.

Extra begeleiding
Natuurlijk zullen onze drie dames nog extra begeleiding nodig hebben. In een 
bestaande crèche werken is heel wat anders dan zelfstandig een crèche leiden 
en daar verantwoordelijk voor zijn. Ook die professionele extra begeleiding zit 
in ons project.

We hebben goede hoop en kijken uit naar de voltooiing van het gebouw. Het 
gebouw zelf, zonder inventarisatie, kost ons EUR 35.000.-. Dat is een behoorlijk 
bedrag. Maar wij geloven dat het de moeite waard is. De kleine kinderen van 
Brownsweg én de drie jonge crècheleidsters zijn het waard. 

Helpt u ons dit mooie project goed af te ronden en tot een succes te maken? 
We rekenen wederom op uw onmisbare steun.

Uw dankbare, 
Pater Toon te Dorsthorst omi.

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. 

12 september het dak

18 september de crèche van binnen


