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warme Kerst

Bericht van Pater Toon | Paramaribo, december 2018 

Geachte Familie,

Een laatste warme groet voor dit jaar vanuit Suriname. Wat onze  
projecten betreft kijken we terug op een vruchtbaar jaar. Persoonlijk heb 
ik zowel mijn 75ste verjaardag als 50 jaar werk voor en in het bosland 
van Suriname mogen vieren. Mensen zeggen soms tegen me: “Pater, die  
boslucht houdt u jong en gezond”. Wellicht zijn het ook de uitdagingen en 
de successen die me inspiratie en voldoening geven. Zo aan het einde van 
het jaar kijk ik graag met u terug op onze projecten.

Christoforusinternaat
Ons Christoforusinternaat ziet er fris en verjongd uit. Het is tot de  
laatste plaats (82) bewoond en kent zelfs een wachtlijst. We hebben geluk 
met ons energieke en toegewijde directie-echtpaar: de heer en mevrouw 
Romalho. Zij zijn de motor van dit bruisende internaat. Het is geen  
kleinigheid om 82 jongens en meisjes in de puberleeftijd op te vangen en 
te begeleiden. Voor ons als bestuur is het een grote zorg om de exploitatie- 
kosten telkens aangevuld te krijgen. Naast het kostgeld van de ouders 
moet er gemiddeld € 2.000,- per maand bij. Dat is € 25,- per leerling 
per maand. Het is belangrijk dat ook de jongeren uit de boslanddorpen 
ontwikkelingskansen krijgen en dat mag wat kosten.

Crèche te Brownsweg
Ook voor de nieuw te bouwen crèche in Brownsweg is er goed nieuws. 
We hebben een sponsor gevonden voor de inventaris van het gebouw 
en dat is alvast een mooi begin. Maar de grote klus is natuurlijk de bouw 
van de crèche zelf. Op de foto in de laatste rondzendbrief zag u dat we 
alleen op de plaats van het vervallen houten gebouwtje een nieuw  
stenen gebouw kunnen opzetten. Het dorpsbestuur heeft ons deze 
plaats toegewezen en gegeven. Nu zijn we bezig met het ontwerp en de  
begroting en het selecteren van een betrouwbare lokale aannemer. Wij 
hopen met uw hulp de crèche het komend jaar te kunnen realiseren.

Vaktrainingen
De vaktrainingen in het dorp Marchalkreek, die op 2 april dit jaar zijn begonnen, vorderen goed. Voor het komende jaar 
zijn we bezig met een project voor vaktrainingen te Albina aan de Marowijnerivier. 
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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.

Dit grensstadje is na de binnenlandse oorlog maar heel moeilijk tot weder- 
opbouw gekomen. Het staat bekend om zijn criminaliteit en kinderarbeid. 
Geen gemakkelijke plaats om een project te starten maar juist daarom extra 
belangrijk. 

Mogen wij opnieuw op uw steun rekenen?

Graag wil ik u allen hartelijk danken voor uw meeleven, uw vertrouwen en uw 
daadwerkelijke steun.

Een Zalig Kerstfeest en Vrede en Alle goeds voor u en allen die u lief zijn in het 
nieuwe jaar 2019.

Uw dankbare pater Toon te Dorsthorst. OMI

De stichting Vriendenkring  
Nederland is dringend op zoek 
naar nieuwe donateurs om het 
goede werk van Pater Toon ook 
in de toekomst te kunnen garan-
deren. Helpt u ons zoeken in uw 
omgeving? Is iemand geïnteres- 
seerd dan sturen wij geheel vrij-
blijvend 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!

Eén donateur voor Kerst?

Op zijn tijd even ontspannen op het Christoforusinternaat


