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Beste Familie,

Ook in deze onzekere coronatijd, waarin we zo voorzichtig moeten zijn met 
fysieke contacten, stuur ik U een warme groet vanuit Suriname.

Ja, het zijn onzekere tijden en voor veel mensen in Suriname slechte  
tijden! We kennen geen doorbetaalde salarissen voor mensen die door  
corona zonder werk zijn komen zitten. De Surinaamse overheid zit niet 
alleen met een lege staatskas, maar ook nog eens met enorme schulden, 
die  met rente terugbetaald moeten worden. De zure erfenis van een  
corrupte regering Bouterse. Gelukkig hebben we een nieuwe regering, 
waar we meer vertrouwen in hebben. Maar de eerste twee jaar gaan 
zonder meer heel moeilijk worden om te overleven. Het gevecht tegen 
corona toont bij ons een lichte verbetering, maar blijft zorgwekkend.

Project gaarkeukens
In Oost-Suriname zijn er voor vele Marronvrouwen grote problemen. Ze verbouwden landbouwgewassen die ze, al of niet 
verder verwerkt, in Frans-Guyana verkochten. Maar door corona zit de grensrivier met Frans-Guyana op slot en zo is een 
grote bron van inkomsten voor deze vrouwen weggevallen.

We zijn daarom gestart om zowel in Moengo alsook in Albina groepen  
vrouwen te organiseren om maaltijden te bereiden voor mensen die  
honger lijden. Deze warme maaltijden worden dan uitgedeeld aan hulp-
behoevende gezinnen. Maandag tot en met zaterdag krijgt iedere dag 
een andere groep mensen een goede warme maaltijd. De mensen zijn er 
erg blij mee en het mes snijdt aan twee kanten. De groep vrouwen die 
de maaltijden bereiden voor een vastgesteld bedrag per portie, hebben 
werk gevonden en kunnen wat verdienen. De gelukkige ontvangers van een 
warme maaltijd zijn een dag per week goed gevoed.

Natuurlijk, het is geen echte oplossing van het probleem, maar in deze  
situatie is het voor de mensen, die erbij betrokken zijn toch een reële hulp 
en steun. 

Als de nood groot is zoals nu, is elke hulp, hoe klein ook, meer dan welkom. 

 

NIEUWSbrief
Snelle Hulp Suriname

Voor één euro kunnen wij 
één noodmaaltijd bereiden, 
hoeveel maaltijden mogen 
wij bereiden met uw hulp? 
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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.

Studiefinanciering voor boslandjongeren
Begin oktober zijn na een lange periode de scholen weer open gegaan in Suriname. Zowel de lagere scholen als het voort-
gezet onderwijs.

De schooljeugd in de boslanddorpen hebben opnieuw een grotere achterstand opgelopen. De afgelopen zes maanden 
was er in de stad en in het kustgebied een vorm van online onderwijs. In het bosland, waar overdag vaak geen elektriciteit 
en wifi beschikbaar is, was dit onmogelijk. We hebben ons voorgenomen om ons in de komende jaren extra in te zetten 
om jongeren uit de boslanddorpen die in Paramaribo verder willen studeren, te ondersteunen met verblijfkosten voor 
internaat en studiekosten.

De jongeren in het bosland realiseren zich steeds meer dat je met alleen maar lager onderwijs niet ver komt in de huidige 
samenleving. In het verre bosland is bijna nergens die verdere scholing te vinden, dus zullen ze naar de stad moeten ver-
huizen. Hun ouders hebben vaak de niet de middelen om dit verblijf en studiekosten te betalen. Hier en daar hebben we 
in het verleden wel ondersteund, maar er zijn nog veel te veel talentvolle jongeren, die door geldgebrek van hun ouders. 
geen kans krijgen om zich na de lagere school verder te ontwikkelen. En dat is eeuwig zonde. Zo vaak hoor ik achteraf 
van mensen dat ze zo graag voor verdere scholing naar de stad hadden willen 
gaan, maar door geldgebrek gedwongen werden om ander ongeschoold werk 
te zoeken in b.v. de houtkap. Als je deze verhalen hoort bloedt je hart.

Dat kan en moet anders worden; . De dringende vraag van de jongeren en 
hun motivatie om aan hun toekomst te werken, mogen we niet onbeantwoord 
laten.

Wilt U ons opnieuw helpen om hen in staat te stellen een betere toekomst te 
bereiken ?

Uw steun zal zeer op prijs worden gesteld !!

Uw dankbare, 
pater 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 Suriname 
en vragen u daarom om ons een verhuisbericht te sturen. Zo blijven we 
ons samen in zetten voor Pater Toon en zijn goede werk. 

De eerste boeken zijn gearriveerd 
en verzonden naar de donateurs die 
deze besteld hebben. Er zijn nog 
een aantal boeken beschikbaar.

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

BOEK PATER TOON IS NU VERKRIJGBAAR


