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Bericht van Pater Toon | Paramaribo, maart 2021
Geachte Familie,
Nu het nieuwe jaar 2021 alweer bijna drie maanden op weg is, een warme
groet voor u vanuit Suriname. U heeft in Nederland een zwaar jaar met de
Covid-19 pandemie. Helaas heb ik geen positiever verhaal vanuit Suriname.
Door corona is het ook hier zwaar. Daarnaast kampen we met een bijna
lege staatskas door het corrupte beleid van de vorige regering Bouterse. Er
is geen geld om mensen en bedrijven enigszins te steunen.
U en wij, gaan allemaal nog een heel moeilijk jaar tegemoet. Toch zijn er
altijd groepen mensen die het zwaarder en moeilijker hebben. Daarom wil
ik ook in 2021 niet klagen en bij de pakken neerzitten!
Bejaardendagopvang in Moengo
Door de nood en de vraag vanuit de gemeenschap in Moengo hebben we gekozen voor
het organiseren van een dagopvang voor bejaarden in het voormalige bauxietstadje. In
Moengo werd vanaf 1916 op vrij grote schaal
bauxiet gedolven dat door de firma Alcoa in
America werd verwerkt tot Aluminium. In de
tweede wereldoorlog leverde Suriname zelfs
60% van alle aluminium voor de Amerikaanse
vliegtuigen in de oorlogsindustrie. Bauxiet
zorgde voor werkgelegenheid en inkomsten
voor de inwoners van Moengo, totdat de
voorraden opraakten en Alcoa ruim 10 jaar
geleden vertrok.
Daarbij komt dat tijdens de binnenlandse oorlog (1986 en 1992) een veelbelovend en reeds
goed opgestart palmoliebedrijf in Patamacca,
niet ver van Moengo, werd vernietigd en alle
arbeiders werkloos maakte.
(b) fabriek Surinaamse Bauxiet Maatschappij (later Alcoa). bron wikipedia. (o) samen mens-erger-je-niet spelen. bron wiesje.nl

Vervolg
Moengo is nu een uitgestorven stadje met heel weinig toekomst. De mensen die zijn gebleven proberen te overleven.
Nogal wat mensen, vooral vrouwen, proberen wat te verdienen door in St. Laurent in Frans-Guyana groente en landbouwproducten te verkopen voor harde euro’s. Door de Coronacrisis is de grens nu
volledig op slot en is deze bron van inkomsten ook afgesloten.
Sterke behoefte aan dagopvang
Na een onderzoek te hebben uitgevoerd naar de behoefte van ouderen van
Moengo en omgeving is gebleken dat steeds meer ouderen aan het vereenzamen zijn omdat hun kinderen verhuisd zijn of vanwege hun werk geen optimale aandacht aan hen kunnen besteden. De resultaten van het behoefte
onderzoek geven aan dat de ouderen smachten naar aandacht, het ontmoeten
van leeftijdgenoten en wat activiteiten. Daarnaast willen zij liever thuis blijven
wonen dan te verhuizen naar een bejaardentehuis, dat tevens vaak te duur is
voor hen.
In samenwerking met sleutelorganisaties en -personen, zijn wij voorbereidingen gestart voor het opzetten van een bejaardendagopvang in Moengo,
district Marawijne. Een dagopvang is men nog niet gewend maar men gaat
bijvoorbeeld al wel graag naar de activiteiten van de kerk. We werken aan het
inbedden van het concept in de samenleving. Vanaf het begin worden daarom
sleutelpersonen binnen het project betrokken.
Vanwege de Coronapandemie mogen we nog geen ouderen opvangen. We
gebruiken de tijd om het project grondig voor te bereiden. Er zijn drie dames
stand-by om de werkzaamheden op te starten zodra dit verantwoord is. Daarnaast hebben wij een registratie van ouderen die graag naar de dagopvang
willen komen. Zodra het van de overheid mag, zullen wij het project starten.
Ondanks de moeilijke situatie in Nederland, wilt u ons toch ondersteunen om
deze bejaardendagopvang in Moengo mogelijk te maken?
De bejaarden van Moengo kijken er hard naar uit!
Met dank en vriendelijke groet,
Uw, Toon te Dorsthorst o.m.i.

UW MAALTIJDEN HELPEN
Voor één euro kunnen wij
één noodmaaltijd bereiden,
hoeveel maaltijden mogen
wij bereiden met uw hulp?

In Moengo bereiden
de Marronvrouwen nog
steeds warme maaltijden voor hulpbehoevende gezinnen.
Voor € 1,- maken zij
1 maaltijd voor
1 persoon voor
1 dag

Geregeld krijgen wij post retour omdat de geadresseerde donateur
is verhuisd. Soms lukt het ons het nieuwe adres te achterhalen maar
helaas vaak ook niet. Wij vinden het jammer als we u na uw verhuizing 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 inzetten voor Pater Toon en zijn goede werk.

dagbesteding. bron srnieuws.com
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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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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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