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Geachte familie,

Vanuit Suriname wederom een warme groet voor U, die meeleeft met ons 
werk en onze zorgen. Dank voor de giften naar aanleiding van mijn Kerst 
en Nieuwjaarswensen.

De crèche te Brownsberg is intussen afgebouwd. We wachten nu op goed-
keuring van het ministerie van sociale zaken, dat we voldoen aan alle ver-
eisten van de wet sociale instellingen.

De sociaal economische situatie verslechtert snel in Suriname. Corruptie 
en vriendjespolitiek door de regering is daar zeker een grote oorzaak van. 
Daardoor hebben we nu een hoge devaluatie van de Surinaamse munt. De 
mensen merken dat elke dag aan de hoge prijzen voor levensbehoeften in 
de winkels. De armoede grijpt snel om zich heen. Hopelijk brengt de a.s. 
verkiezing van 25 mei een verandering.

Om verlichting te brengen hebben wij ons dit jaar twee doelen gesteld: 

1. Passende vaktrainingen voor kansarme jong volwassenen
Naar aanleiding van eerdere successen is in oktober 2019 de 
PAS (Pater Ahlbrinck Stichting voor gemeenschapsontwikkeling),  
samen met haar partners: Tools for change en stichting het Moeder- 
hart, begonnen met een programma voor jong volwassenen, die 
vroegtijdig gestopt zijn met de school. Dit project wordt op twee plaat-
sen uitgevoerd en wel te Albina aan de Marowijnerivier en te Nickerie 
aan de Corantijnrivier.

Het doel van dit programma is de toegang van jongeren tot een vak-
training vergroten, hun vaardigheden te verbeteren en om werkgele-
genheid te scheppen. Dit wordt bewerkstelligd door het opzetten van 
twee permanente werkplaatsen ten behoeve van textiel verwerking 
en techniek (waaronder lichte constructie lassen). Een ander doel is 
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Ook Suriname in de ban van Corona  
Helaas ontkomt ook Suriname niet aan 
de wereldwijde Pandemie. Op vrijdag 13 
maart is de eerste patiënt met het Coro-
navirus getest. Vanaf zaterdag 14 maart 
mogen er geen nieuwe reizigers het land 
meer in. Op zaterdag 15 maart stonden 
lange rijen bij de kassa’s van supermark-
ten. Veel klanten hadden mondkapjes op 
en liepen in een uitgestorven binnenstad.

De minister Stephen Tsang van Handel, 
Industrie & Toerisme roept winkeliers 
wederom op om de deuren open te 
houden, zij het beperkt. Tevens vraagt hij 
de bevolking “om de rust te bewaren en 
de winkeliers om de prijsopdrijving tegen 
te gaan.” Paniek leidt tot schaarste en 
prijsopdrijving aldus Stephan Tsang.

Bij het schrijven van deze nieuwsbrief 
waren er volgens met ministerie voorals-
nog geen redenen om de verkiezingen 
van 25 mei 2020 uit te stellen, gezien 
de maatregelen die het ministerie heeft  
getroffen.

Maar ook in Nederland hebben we er- 
varen dat de feiten en maatregelen 
elkaar in rap tempo inhalen.

Van de nieuwe studenten wordt veel verwacht
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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.

een curriculum te ontwikkelen dat erkend wordt door de overheid. Het programma moet gezien worden als een 
uitbreiding van het reguliere programma van de PAS, maar nu met twee permanente werkplaatsen voor de jongeren 
om er te werken en te trainen.

Naast de opzet van de werkplaatsen, de vaktraining en de eerste exploitatie van de werkplaatsen, moeten de drop-
outs ook geprikkeld worden om door te gaan met leren. Het ligt in de bedoeling om tussendoor, binnen de interesse 
van de jongeren, waarvan de meeste jonge vrouwen zijn, korte modules (zoals pedicure en massage enz.) te verzor-
gen voor geïnteresseerden. Hiertoe zullen er trainers ingehuurd moeten worden. Dit alles wordt gedaan om de kans 
te vergroten dat de jongeren een baan vinden.

2. Bejaarden dagopvang te Moengo 
Vanuit het District Marowijne kregen we de vraag naar bejaardenopvang, omdat steeds meer kinderen werken en 
de ouderen alleen thuis blijven. De kans op verwaarlozing en eenzaamheid wordt daardoor erg groot. Een door ons 
ingesteld onderzoek wees uit dat er een grote behoefte is aan bejaarden dagopvang. De PAS besloot toen om in 
afstemming met actieve sleutelfiguren in deze samenleving een bejaarden dagopvang te creëren en zo senioren bur-
gers te ondersteunen bij hun oude dag.

Inmiddels is de PAS een lobby gestart bij de overheid om een stuk terrein ter 
beschikking te stellen, zodat een accommodatie gerealiseerd kan worden. 
Daarnaast wordt een programma uitgevoerd voor bijscholing van bejaarden-
verzorgers uit ons vorig programma. Het vereist meer vaardigheden om in  
eigen beheer een bejaarden opvang te runnen. 

In de tussentijd wordt uitgekeken naar een geschikte ruimte om voorlopig de 
opvang te starten in afwachting van de definitieve locatie. Voor de aanpassing 
en inrichting zullen er middelen nodig zijn.

Al met al heel veel werk aan de winkel. Weer een echte uitdaging. Nu ik deze 
zomer 50 jaar missionair werk in Suriname mag vieren, hoop ik dat U mij in 
staat zult stellen wederom een wezenlijke bijdrage aan deze twee projecten te 
kunnen geven.

De jongeren in Nickerie en Albina en de ouderen in Moengo zijn het waard.

Mogen wij, in deze zware tijden, wederom op uw onmisbare ondersteuning 
rekenen?

Uw dankbare,
Toon te Dorsthorst omi

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. 
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