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Zorgelijk doorgaan

Bericht van Pater Toon | Paramaribo, juli 2021

Geachte familie,

Vanuit een zeer zorgelijke situatie in Suriname, stuur ik u een warme groet. 
In de strijd tegen corona deden we het hier in Suriname ruim een jaar 
lang relatief beter dan in Nederland. Nu is dat totaal omgekeerd. De zeer 
agressieve Braziliaanse Mannaus-variant neemt hand over hand toe. De 
ziekenhuizen zijn overvol zodat veel patiënten noodgedwongen worden 
geweigerd en terug naar huis worden gestuurd. Het is echt een noodsitu-
atie die elke dag erger wordt. Vrij weinig mensen in Suriname zijn op dit 
moment gevaccineerd. Geld om vaccins te bestellen en te kopen ontbreekt. 
Grotendeels zijn we daarom afhankelijk van vaccin-giften uit Barbados en 
India. Nu India zelf een enorm coronaprobleem heeft stokt de levering aan 
Suriname. De regering heeft voor het hele land een drie weken lange lock-
down uitgeroepen. Ze moeten wel. De situatie is echt heel zorgwekkend.

Kunnen wij onze projecten uitvoeren in deze situatie?
Een kind kan begrijpen dat nu van normale uitvoering geen sprake kan zijn. 
Het is steeds improviseren wat nog wel kan en wat niet meer. Daarnaast 
moeten we inspelen op nieuwe noden. Daar ligt onze nieuwe uitdaging.

De vaktrainingen voor vervroegde schoolverlaters in Albina liggen nu  
helemaal stil. Er worden momenteel geen opleidingen verzorgd. Gelukkig 
had een deel van de jongeren hun opleiding en stage reeds afgerond en 
hun certificaat ontvangen. Dat geldt onder andere voor de jongeren die 
gekozen hadden voor bediening van zwaar materieel in de goudwinning. Zij 
hebben nu een betaalde broodwinning.

Het project voor bejaardendagopvang te Moengo komt nog niet van de 
grond. Vanwege de coronapandemie mogen we van de overheid tijdelijk 
geen ouderen opvangen. Gelukkig zijn onze begeleidende mensen nog 
steeds gemotiveerd en staan klaar om te beginnen.

Een gelijke situatie geldt voor onze crèche te Brownsweg. Van de overheid 
mogen we die nog niet opstarten. We hadden in juli een soft opening ge-
pland en in oktober van dit jaar de officiële opening. Gezien de enorme 
stijging in de coronabesmettingen is deze planning niet realistisch meer.

Dan hebben we ons opvanghuis voor studerende jongeren uit de bosland-
dorpen: het Christoforus internaat. We hebben de indeling van bedden en 
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verdere inrichting aangepast aan de Covid-19 eisen. Daardoor zijn we noodgedwongen teruggegaan van 82 leerlingen 
naar 60. We waren nog wel zo mooi opgestart dit schooljaar. Toch zijn we dankbaar dat we open kunnen blijven en hopen 
snel weer alle 82 leerlingen te mogen ontvangen.

Tijdens de paasvakantie zijn alle scholen en opleidingen in heel Suriname gesloten geweest. Maar het Christoforus inter-
naat is open gebleven om studenten te begeleiden. We blijven al het personeel doorbetalen in de hoop op betere tijden. 
Het is roeien met de riemen die we -nog- hebben en dat is erg mager...

Improviseren
Doen we dus bijna niets? Nee, we zitten natuurlijk niet stil al is het moeilijk om te plannen. Ik heb u eerder verteld over 
het succes van de gaarkeukens in Moengo en Albina. Ook in deze tijd geven we daar mensen met honger een warme 
maaltijd en vrouwen werk met de bereiding daarvan.

Ook hebben we ons ingezet bij het verwerven van voedselpakketten en de distributie daarvan aan gezinnen, die daarvoor 
het meest in aanmerking komen. U begrijpt dat dit erg nodig is in deze tijd, zeker omdat de voedselprijzen in de winkels 
fors zijn gestegen. Vorige week melde de krant dat de inflatie in Suriname volgens het bureau van de statistiek ruim  
45% is gestegen in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Dat is nogal wat. 
Zeker bij een gelijkblijvend loon.

Daarnaast verdelen we ook hygiënische pakketten aan moeders met o.a. zeep, 
ontsmettingsmiddelen en maandverband. Deze artikelen zijn voor sommige 
mensen onbetaalbaar geworden.

We willen ook een financiële bijdrage leveren aan het programma van de  
Medische Zending voor de bewustwording, en de vaccinatie tegen corona, in 
de boslanddorpen. Dat is een grote en kostbare uitdaging door de dure trans-
portkosten naar de verre en moeilijk te bereiken dorpen.

Zo blijven we proberen het grote leed dat Suriname nu teistert, enigszins te 
verzachten.

Uw meeleven is nu meer dan ooit welkom en hard nodig.

Mogen we in deze crisissituatie rekenen op uw ondersteuning?

Uw dankbare pater Toon te Dorsthorst o.m.i.

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 dat we u na uw verhui-
zing 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. 

In Moengo bereiden 
de Marronvrouwen nog 
steeds warme maal- 
tijden voor hulp-
behoevende gezinnen.

Voor € 1,- maken zij 
1 maaltijd voor 
1 persoon voor 
1 dag

UW MAALTIJDEN HELPEN

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


