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Bericht van Pater Toon | Paramaribo, juli 2018
Geachte familie,
Wederom een warme groet voor u vanuit Suriname.
Mijn dank voor uw meeleven en steun aan de projecten voor onze boslandbewoners. De vak trainingen voor de drop-outjongeren uit Bronsweg
zijn inmiddels afgerond. Weer zoveel mensen, vooral jongere vrouwen, die
we hiermee een nieuwe toekomst hebben gegeven. Een erkend vakdiploma
als crècheleidster, peuterleidster of bejaardenverzorgster en daarmee een
nieuw levensperspectief. Daar hebben ze zelf hard aan gewerkt maar dat
was zonder uw steun niet mogelijk geweest!
Christoforus Internaat 50 jaar jubileum!
In mijn vorige brief schreef ik u reeds over ons studie internaat in Paramaribo voor 82 jongeren uit de boslanddorpen. Op 14 juli 2018 mogen wij
vieren dat dit internaat reeds 50 jaren lang een thuis is voor jongens en meisjes uit de achtergestelde- en geïsoleerde
dorpen, van waaruit zij vervolg onderwijs kunnen volgen. In al die 50 jaren heeft het internaat in een grote nood en
behoefte voorzien. Elk jaar waren en zijn er nog wachtlijsten om toegelaten te worden tot ons internaat. Feit is dat er in
het verre bosland (driekwart van Suriname) bijna geen mogelijkheden zijn tot vervolgonderwijs.
Onderwijs voor juist deze jongeren
Daarom zien we het als een prioriteit om dit internaat open te houden, ondanks dat het van ons behoorlijke financiële
offers vraagt. Dat is echt een grote zorg. De overheid heeft ons in de afgelopen 50 jaar slechts éénmaal, in 2014, een
financiële subsidie gegeven. Lang hebben we geprobeerd om een verhoging van het kostgeld tegen te houden maar per
1 januari 2018 vragen we nu 350,- Surinaamse dollar per maand van de ouders. Dat is omgerekend € 38.-. Voor de ouders in
het bosland is dat behoorlijk veel. In de praktijk blijft zelfs 30% van de ouders in gebreke om dit kostgeld te betalen. Als de
leerlingen door hun inzet en talenten het verdienen om toch te blijven, dan zoeken wij een oplossing voor het niet betaald
kostgeld. Maar die € 38,- per maand is nog geen € 1,50 per dag. Daarvan geven we deze jongelui 3 x per dag een maaltijd.
Daar kom je al aan tekort. Laat staan de salarissen van de 2 kokkinnen, 8 parttime begeleiders, elektriciteit, gas, water en
onderhoud. U begrijpt dat het voor het bestuur steeds een grote uitdaging is om de eindjes aan elkaar te knopen.
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Vervolg
Jubileum geschenk
Als bestuur hebben we besloten, dat we in het kader van dit 50 jarig jubileum het internaat, inclusief de woning van het
beheerdersechtpaar een schilderbeurt willen geven. Daar waar nodig zullen we eerst de noodzakelijke reparaties uitvoeren. Dat gaat natuurlijk een behoorlijk bedrag kosten. Maar onderhoud is ook behoud van het gebouw. We geloven
dat dit noodzakelijk is en dat de kinderen en het internaat dit verdienen. De begroting is € 20.000,- . Maar dan zal ons internaat er weer fris uitzien en bestand zijn om weer een hele poos mee te gaan.
Extra beroep op onze donateurs
U begrijpt dat dit jaar een uitdagend- en druk jaar wordt voor ons bestuur en
ons internaat. We geloven in het werk waarvoor we staan. De resultaten en
onze reputatie bewijzen dat dit geen loze kreet is. Maar het zal duidelijk zijn
dat we het alleen niet aankunnen. Zeker niet nu het in Suriname economisch zo
slecht gaat en de inflatie hoog is.
Mogen wij daarom een bijzonder beroep doen op uw vrijgevigheid om het
belangrijke werk van Christoforus Internaat voort te zetten en als jubileum
geschenk ons gebouw een goede reparatie en schilderbeurt te geven. Onze jongeren uit de boslanddorpen werken er zelf hard voor. Zij zijn onze steun waard.
Moge wij wederom op u rekenen?
Uw dankbare, Pater Toon te Dorsthorst Omi
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Helpt u mee ons werk voort te
zetten, gebruik dan de bijgesloten
acceptgiro voor uw steun of
maak uw donatie direct over naar
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aankomst bij het Christoforus Internaat

Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail naar

info@vriendenkringnederland.nl

Gezocht - nieuwe donateurs!
De stichting Vriendenkring Nederland is dringend op zoek naar nieuwe
donateurs om het goede werk van Pater Toon ook in de toekomst te kunnen garanderen. Helpt u ons zoeken in uw omgeving? Is iemand geïnteresseerd dan sturen wij geheel vrijblijvend onze laatste nieuwsbrief, geef
hiervoor zijn of haar adres door en bij voorkeur ook e-mail adres
Als het iedereen lukt om de adresgegevens van één nieuwe geïnteresseerde donateur aan ons door te geven, kan Pater Toon ook in de
toekomst verder met zijn belangrijke werk.
Helpt u Pater Toon?
Via directe hulp aan de mensen kan Suriname overleven!
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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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