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Bericht van Pater Toon | Paramaribo, april 2019
Geachte familie,
Vanuit Suriname een warme groet voor u die meeleeft met ons werk en
onze zorgen. Veel dank voor uw giften naar aanleiding van mijn kerst- en
nieuwjaarsbrief.
Voor dit jaar hebben we ons twee doelen gesteld waarover ik u graag
vertel:
DOEL 1 | De bouw van een crèche te Brownsweg
Na de succesvolle afronding van de vaktrainingen voor vervroegde
schoolverlaters in mei vorig jaar, hebben drie jonge dames ons verrast
met het verzoek om in hun dorp een eigen zelfstandige crèche op te
zetten. Eerder hielpen we de geslaagden met het vinden van een baan in
een bestaande crèche. In nieuwsbrief 3 van vorig jaar vertelde wij u van
drie vrouwen die dromen van het runnen van een eigen kinderopvang. Bij
het waarmaken van deze droom willen wij graag helpen. 25 kinderen zijn
er al voor de kinderopvang aangemeld in het dorp Brownsweg. De dames
zullen zeker een jaar deskundige begeleiding nodig hebben voordat ze

Onze droom, de crèche is haalbaar als:
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zelfstandig hun crèche kunnen en mogen beheren. Het is een belangrijke
stap in de ontwikkeling van Brownsweg, een uitgestrekt en snel groeiend
dorp. Tot nu toe werden kleine kinderen toevertrouwd aan grootmoeders en zussen. Dit systeem staat echter onder druk
omdat moeders steeds meer betaalde activiteiten buitenshuis zoeken.
Nu zoeken we nog een geschikt gebouw. Na overleg met het dorpsbestuur is ons een terrein toegewezen waarop nu
een houten vervallen vergaderzaal staat. Deze gaan we slopen en op die plek een solide stenen crèche bouwen. Een
betrouwbare plaatselijke aannemer heeft voor ons een begroting gemaakt. Met alles erop en eraan bedragen de kosten
€ 34.500,-. Een behoorlijk bedrag dus.
We streven naar een solide gebouw dat jaren meekan. Een werkgroep in Nederland heeft gelukkig het geld voor de inventaris bij elkaar gebracht. Het wachten is nu op het startkapitaal om met de bouw te kunnen beginnen. Alle grote en
kleine bijdragen zijn daarbij welkom en hard nodig.
Mogen we op u rekenen om de droom van de drie geslaagde crècheleidsters werkelijkheid te laten worden?
DOEL 2 | De voortgang van ons studiehuis Christoforus
U kent ons Christoforus opvanghuis voor 82 jongens en meisjes uit kansarme gezinnen uit de boslanddorpen. Zij krijgen
hier vervolgonderwijs, wat in het bosland niet mogelijk is. Christoforus is al 50 jaar een succes dankzij de inzet en veel
kunst- en vliegwerk van directie, bestuur en donoren. Ons grote probleem is dat we de volledige exploitatiekosten nooit
helemaal op de ouders kunnen verhalen. Dat geld hebben ze gewoon niet. Toch willen wij deze jongeren helpen. De

Vervolg
ouderbijdragen zijn nauwelijks genoeg voor de kosten van voeding. Maar we hebben twee vaste kokkinnen in dienst.
Daarbij komen nog de kosten van elektriciteit, gas, water en onderhoud van gebouw en terrein.
Dat maakt dat we als bestuur elke maand tenminste € 2.000,- moeten bijpassen. Per leerling is dit € 25,- per maand. Voor
dit bedrag geven wij dankzij u een meisje of jongen uit het verre binnenland wel een kans om een voortgezette opleiding
te volgen in Paramaribo. En dat is het waard. Als we als samenleving of als kerk geen kansen scheppen voor de meest
achtergestelde groepen, dan schieten wij tekort.
Met ons Christoforus studiehuis willen wij een invulling geven aan onze missie: kansen scheppen en bieden aan de kansarmen. Daarom doen we opnieuw een beroep op u om dit werk mogelijk te maken.
De jongeren uit het bosland rekenen op u.
Uw dankbare,
Toon te Dorsthorst omi

Steun Fonds
Snelle Hulp Suriname
St. Vriendenkring | Suriname

en maak de allerarmsten
zelf hoofdpersoon
Helpt u mee ons werk voort te
zetten, gebruik dan de bijgesloten
acceptgiro voor uw steun of
maak uw donatie direct over naar

gebogen over de studieboeken, in de studiezaal van het Christoforusinternaat,
denkend aan de kansen die hem gegund zijn

Verhuist u? Geef dan uw nieuwe gegevens door!
Regelmatig krijgen wij post retour omdat de donateur niet meer woonachtig is op het betreffende adres.
Natuurlijk willen wij u niet kwijt als geinteresseerde in, of donateur van
onze werkzaamheden in Suriname.
Wij willen u daarom vragen uw gewijzigde gegevens aan ons door te
geven, dan zorgen wij dat de nieuwsbrief op uw nieuwe deurmat valt!
Doorgeven kan via:
• een e-mail naar info@vriendenkringnederland.nl
•

of per post naar:
Stichting Vriendenkring Nederland, Snelle Hulp Suriname
Postbus 4884, 4803 EW Breda

Dank u wel
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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