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Geachte familie,

Vanuit het bosland in Suriname een warme groet voor u, die reeds zolang 
meeleeft met ons werk.

14 juli mochten we onder grote belangstelling het 50 jarig jubileum van 
ons Christoforusinternaat vieren. Dankbaarheid en waardering overheers-
ten bij de vele woorden, die daarbij gesproken werden. Het is niet gering 
om 50 jaar lang ruim 80 jongeren per jaar uit de verre boslanddorpen 
op te vangen en hen hierbij een echt thuis te geven en tevens studie- 
mogelijkheden aan te bieden voor een goede toekomst.

Mede door uw ondersteuning is het ons gelukt om het hele gebouwen-
complex een renovatie en schilderbeurt te geven. Dat maakte het extra 
feestelijk. We gaan door op de ingeslagen weg. Met alle uitdagingen die 
daarbij horen. Met name het veilig stellen van de exploitatiekosten. Want 
naast de ouderbijdrage moeten we 25 euro per leerling per maand als 
bestuur bijpassen om het hoofd boven water te houden. Voor die 25 euro 
per maand geeft u een meisje of jongen uit het verre binnenland de kans 
om een voortgezette opleiding te volgen in Paramaribo.

Bouw van een crèche te Brownsweg
In mei van dit jaar hadden we de diploma-uitreiking van de geslaagden 
van de vaktraining voor drop out jongeren (vervroegde schoolverlaters) 
op Brownsweg. Van de dames die geslaagd waren voor crèche en peuter-
leidster hebben sommigen werk gevonden in Paramaribo of elders. 

Drie van de geslaagde dames willen heel graag een eigen crèche beginnen 
op Brownsweg zelf. De behoefte is er. Brownsweg is een cluster van acht 
dorpen, die voorheen in het Brokopondestuwmeer lagen en rond 1965 
gedwongen moesten verhuizen.

Nu telt het dorp ruim 3.500 inwoners. Bij een inventarisatie hebben  
ouders ruim 25 kinderen opgegeven voor de op te starten crèche. Maar 
dat is nog een hele uitdaging. Ze zullen tenminste een jaar begeleid 
moeten worden, alvorens zelfstandig de crèche te kunnen en mogen  
beheren. Maar er zal ook een geschikt gebouw opgezet moeten worden. 
Hiervoor hebben we een gebouw in Djanka-kondre op het oog.

Stimulans vrouwelijke onderneemster
We vinden het een belangrijke stap voor de ontwikkeling van het gebied. 
Vanuit een achterstandspositie als vervroegde schoolverlater, eerst een 
erkend vakdiploma halen en dan nu de stap naar zelfstandige vrouwelijke 
onderneemsters. Dat zal behoorlijk wat begeleiding, verdere instructie en 
investering vragen.

Uitdaging 
We denken dat dit een mooi vervolg is op de vaktrainingen. Het gaat om 
een grote stap verder. Het helpt drie energieke jonge marronvrouwen om 
hun droom waar te maken. Het is ook een echte steun voor de dorps-
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bewoners. Tot nu toe worden kleine 
kinderen gemakkelijk toevertrouwd 
aan grootmoeders en zussen, maar dat 
system staat steeds meer onder druk 
nu veel vrouwen zelf ook activiteiten 
buiten huis gaan zoeken.

Gaat u ons steunen om dit marrondorp 
en deze drie jonge vrouwen in staat te 
stellen hun eigen crèche op te zetten?

Dat zou geweldig zijn.

Uw dankbare, 
Pater Toon te Dorsthorst Omi

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 kun-
nen garanderen. Helpt u ons zoeken in uw omgeving? Is iemand geïnteres- 
seerd 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 geïnte-
resseerde 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!

boven | de beoogde locatie inclusief de beginsituatie te Djanka-kondre. 
onder | Pater Toon in overleg met basja Emmelien en een dorpsoudste van 

Djanka-kondre. 


