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Bericht van Pater Toon | Paramaribo, juni 2020
Geachte familie,
We leven in bijzondere en heel spannende tijden. Dat geldt voor u in
Nederland na een tijd van veel beproevingen, beperkingen en zovele
doden. Dat geldt ook voor ons in Suriname. We hebben juist heel
spannende en cruciale verkiezingen achter de rug en het grootste deel van
Suriname is echt opgelucht!
Dat Bouterse zwaar verloren heeft en nu tot de oppositie is veroordeeld
geeft hoop. Een moeizaam, maar hoognodig herstel kan nu beginnen.
Onze projecten liggen bijna stil. De crèche te Brownsweg is afgebouwd
maar kan nu nog niet opstarten vanwege corona. De werkplaatsen voor
aangepaste scholing en training voor kansarme jongeren
in Nickerie en Albina moeten ook uitgesteld worden tot
betere tijden. Dat alles is spijtig, maar onvermijdelijk.
Dankviering 50 jaar missionair werk in Suriname
Voor mij persoonlijk betekent deze situatie dat de
geplande dankviering op 7 juni in Wehl (Nederland)
voor familie, vrienden en sponsoren niet door kan gaan.
Jammer, want er is zoveel om dankbaar voor te zijn.
Ik mag terugkijken op een boeiende en inspirerende
periode van ruim 50 jaar werk in het uitgestrekte bosland
van Suriname.
Op de uitnodigingskaart had ik geschreven:
50 jaar
Ontdekkingstocht door tropisch oerwoud.
Ontmoetingen met Inheemsen en Marrons
Luisteren naar noden en aspiraties
Pastorale leiders vormen en begeleiden
Oorlogsgeweld trotseren en vrede zaaien
Scholen, kerken en poliklinieken bouwen
Kortom het goede nieuws uitdragen.
Dat alles was alleen mogelijk dankzij vriendschap, meeleven en steun van zoveel mensen dichtbij en veraf.
Mensen zoals U, die Gods zegen voor mij tastbaar en
concreet maakten.
De dankviering en het feest zal nu worden uitgesteld tot
volgend jaar juni. Maar het is nooit te laat om mensen
en God dank te zeggen voor zoveel meeleven en daadwerkelijke steun. Ja, dat was veel, heel veel. Soms meer
Reactie bestuur stichting Vriendenkring Nederland:
‘wij zijn blij dat Suriname begint aan een nieuw
hoofdstuk. Hierin blijven wij pater Toon ten volle
steunen bij zijn werk. Dit gaat buiten de regering om
en komt direct ter plaatse bij hen die het nodig hebben.
Zo blijven wij samen met onze donateurs, de allerarmsten ondersteunen om zelf hoofdpersoon te zijn.’

Desi Bouterse

Chan Santokhi

Nieuw tijdperk voor Suriname
Op 19 juni heeft het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB)
van Suriname de verkiezingsuitslag van 25 mei
bindend verklaard. Hiermee heeft de Surinaamse
bevolking duidelijk haar stem laten horen. De grote
winnaars van de verkiezingen zijn de VHP van Chan
Santokhi en de ABOP van Ronnie Brunswijk. De grote
verliezer is Desi Bouterse met zijn NDP partij.
Nadat het nieuwe parlement is beëdigd kunnen zij de
nieuwe president kiezen. De verwachting is dat dit
Chan Santokhi (VHP) wordt.
Het zal een hele opgave worden voor de nieuwe regering om Suriname weer op de rails te krijgen. Er is een
staatsschuld van 2,4 miljard US dollar, een hoog uitgave patroon en het land heeft nauwelijks inkomsten.
De bevolking wordt geconfronteerd met stijgende
prijzen van levensmiddelen terwijl het loon of pensioen
steeds minder waard wordt. Hoopgevend zijn de twee
recent gevonden olievelden voor de kust maar oliewinning zal nog zeker vijf jaar duren.
Verder krijgt de nieuwe regering te maken met de (vermeende) corruptieschandalen van de huidige regering, zoals bij verlening van goudconcessies, toewijzing
van grond en verdeling van overheidsopdrachten.

Vervolg
dan ik gevraagd had of durfde te verwachten. Soms maakte het me stil. Dat voor mij onbekende mensen, zo een groot
vertrouwen in je stellen en je zo ruimhartig steunen. Het maakt je niet alleen dankbaar, maar je voelt je ook een bevoorrecht mens. Waar heb ik dit aan te danken? Hoe kan ik er voor zorgen dat grote vertrouwen niet te beschamen?
Ik heb mogen ervaren dat er in Nederland nog zeker mensen zijn, die graag willen delen en geven aan een goed project,
als ze maar de garantie hebben dat hun geld goed en efficiënt wordt besteed. Daarom ga ik de laatste jaren elk jaar naar
Nederland op werkverlof om de vele kleine en grote gevers te bedanken en hen verslag te doen en zo te laten delen in de
bereikte resultaten. De ervaring heeft mij geleerd, dat bedanken soms belangrijker is dan te vragen.
Een tijd om te danken en een tijd om te werken
De Bijbel leert ons dat er een tijd is om te werken en een tijd om te danken. En omgekeerd, een tijd om te danken, maar
dan ook weer een tijd om te werken. We gaan in Suriname na deze verkiezing heel hard moeten werken om ons land
weer uit de crisis te halen.
Zelf wil ik nu beginnen met een project voor studiefinanciering voor jongeren uit de boslanddorpen zodat ze in Paramaribo vakscholing en andere verdere scholing kunnen volgen. Er is een grote nood op dit gebied. Ik heb een team van
drie mensen gevraagd om dit te coördi“Dat voor mij onbekende
neren. De Inheemse directeur van het
mensen, zo een groot
Christoforusstudiehuis, dan een pas
Steun Fonds
gepensioneerde dame uit de adminivertrouwen in je stellen
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stratieve en financiële sector en een
en je zo ruimhartig
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Marron onderwijzer, die zelf ook uit het
steunen.”
en maak de allerarmsten
bosland afkomstig is. Zij gaan de kandidaten voor studiefinanciering selecteren, begeleiden en het project in goede
zelf hoofdpersoon
banen leiden. Ik ken ze en vertrouw erop dat ze goed werk gaan leveren.
Mag ik u ook uitnodigen om mee te doen aan dit mooie en urgente project?
Onze jongeren in het bosland zien er vurig naar uit.

Helpt u mee ons werk voort te
zetten, gebruik dan de bijgesloten
acceptgiro voor uw steun of

Uw altijd dankbare
pater Toon te Dorsthorst o.m.i.

maak uw donatie direct over naar

BOEK PATER TOON IS NU VERKRIJGBAAR
In zijn eerste boek beschrijft Pater Toon ruim 50
jaar werkzaamheden in het Surinaamse bosland. Hierin
zijn strijd voor een beter leven van de inwoners en
voor gerechtigheid die hem soms in conflict bracht
met de machthebbers. In een boeiende ontdekkingstocht
door het tropisch oerwoud neemt pater Toon ons op
persoonlijke en indringende wijze mee in de hoogte- en dieptepunten van 50 jaar recente Surinaamse
geschiedenis.
Op dit moment is een schip met
200 boeken op weg naar Nederland. Bent u er op tijd bij en
is een van deze boeken voor u?
Reserveren
Reserveer het boek:
via een mail naar
boek@vriendenkringnederland.nl
of kijk op de site
www.vriendenkringnederland.nl.
U ontvangt dan informatie over
de levering en betaling.

Het boek kost € 15,- + verzendkosten
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Met ons CBF-certificaat weet
u zeker dat wij transparant
werken en dat de wervingskosten
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.
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