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Verder bouwen

Bericht van Pater Toon | Paramaribo, december 2021

Wederom een warme groet vanuit Suriname voor u, die meeleeft met onze 
zorgen en inspanningen.

Ik ben blij te horen dat in Nederland reeds een hoge vacinatiegraad is 
bereikt. Hopelijk leidt dit langzaam maar zeker tot grotere vrijheden en 
mogelijkheden tot herstel van de economie. 

Jammer genoeg geldt dat niet voor Suriname. Integendeel, ondanks dat er 
voldoende vaccins aanwezig zijn. Mede door grote giften uit Nederland. 
Ons grote probleem is dat er teveel mensen halsstarrig weigeren om gevac-
cineerd te worden. Het aantal besmettingen en ook doden lopen daardoor 
steeds verder op. Dit wordt versterkt door de Delta-variant en we houden 
ons hart vast voor wat de Omikron-variant ons gaat brengen.

School te JawJaw
Maar in elke crisissituatie zijn er ook mensen die wel initiatief willen en durven te nemen. Bijvoorbeeld in JawJaw, een 
Marrondorp aan de boven-Suriname rivier. Begin dit jaar hoorden we over de zelfwerkzaamheid van een groep dorps-
bewoners, die hun lagere school een hoognodige renovatie wilde geven. Een initiatief voortgekomen uit de gemeenschap 
zelf. Met inzet van gratis eigen arbeid en het zelf zoeken van financiële steun om de benodigde bouwmaterialen te kun-
nen kopen. Dat is prijzenswaardig maar komt nog te weinig voor. Inmiddels zijn ze flink begonnen en kunnen de nodige 
resultaten laten zien.

Wat is de situatie? De lagere school van JawJaw is in 1971 gebouwd voor JawJaw en de omringende dorpen. Het is een 
school met een zadeldak van zinkplaten. Na 50 jaar in de tropenzon en regen zijn deze zinkplaten verroest. Veel van het 
houtwerk is eveneens aan vervanging toe. Alleen aan materiaalkosten is de begroting ruim €10.000,-.

Wij willen daar een behoorlijke bijdrage aan geven en zo de zelfwerkzaam-
heid ondersteunen. Hun initiatief verdient dit. Zij zijn niet blijven wachten 
op de overheid of het stichtingsbestuur van het R.K. onderwijs. Dit is wat 
Suriname nu nodig heeft.
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Door omstandigheden hebben wij dit jaar de brief 
gecombineerd met de Kerstkaart; een kerstbal die 
hopelijk een mooi plaatsje krijgt in uw huis.

Dit jaar heeft u dus 3 mailings van ons ontvangen 
in plaats van de gebruikelijke 4. 

Wij hopen op uw begrip en steun aan de allerarmsten.
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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.

Ligorio aan de Gran Rio
Ligorio is ook een Marrondorp en ligt aan de Gran Rio; de grootste bronrivier 
van de Suriname rivier. Toen ik in 1982 het pastoraal werk in dit gebied over-
nam, telde deze school drie leslokalen. Het was dus erg klein. Maar door de 
grote toeloop van kinderen uit omringende dorpen telt deze school nu twaalf 
leslokalen. Een verviervoudiging! De school heeft een goede naam opge- 
bouwd. Kinderen komen van dorpen bovenwaarts en passeren zelfs een  
andere lagere school om helemaal in Ligorio onderwijs te volgen. Dat is zeker 
een compliment voor de onderwijzers van Ligorio.

Tot nu toe had Ligorio het geluk, dat een flink aantal leerkrachten uit eigen 
dorp komt. Binnenkort gaat een aantal van hen echter met pensioen. Vervang-
ing moet komen van leerkrachten uit het kustgebied. Omdat deze mensen van 
buiten het gebied komen zijn onderwijzerswoningen nodig. Ligorio ligt immers 
op ruim een dag reizen van Paramaribo. De reistijd is afhankelijk van de water-
stand van de rivier met zijn vele rotsen en stroomversnellingen.

Dat is sowieso een grote extra uitdaging voor het onderwijs in het verre tro-
pische regenwoud. Maar ook zij hebben recht op onderwijs. Het schoolbestuur 
voorziet dat er tenminste drie onderwijzerswoningen nodig zijn. Om de kosten 
te dekken is gekozen voor drie woningen onder één dak. Dat levert een aan-
zienlijke besparing op zinkplaten en bouwstenen op door bijvoorbeeld de  
gemeenschappelijke wanden.

Er is een bouwtekening met begroting gemaakt. De drie onderwijzerswoningen 
gaan samen € 74.000,- kosten. Wellicht weinig voor Nederlandse begrippen, 
maar voor Surinaamse begrippen een enorm bedrag. De directeur van het R.K. 
onderwijs heeft mij om hulp gevraagd. Uit hun eigen karige subsidie, die zij van 
de overheid krijgen, kunnen zij €14.000,- bijdragen. Dan blijft er nog €60.000,- 
over, waarvoor ik mij wil inzetten.

Inzet eigen mensen
Belangrijk om te vermelden is dat de aannemer die de onderwijzerswoningen 
gaat bouwen, een van de onderwijzers is die nu zelf met pensioen gaat. In het 
verleden zijn er onder zijn beheer al verschillende leslokalen en onderwijzers-
woningen gebouwd. Hij heeft deskundigheid, ervaring en werkt met een eigen 
bouwploeg van jongeren uit het dorp. Dat drukt de dure transportkosten be-
hoorlijk. Zij weten uit ervaring met lokale bouwmaterialen om te gaan zoals 
hout uit het bos en zand en grind uit de rivier. 

Ik wil er alles aan doen zodat deze drie onderwijzerswoningen gerealiseerd 
kunnen worden. Want goed onderwijs is zo belangrijk voor deze kinderen. Voor 
de grootste helft zullen zij later werk en hun toekomst zoeken in Paramaribo 
en het kustgebied. Zonder redelijke scholing hebben zij weinig kansen op de 
arbeidsmarkt en in de samenleving als geheel.

Mag ik opnieuw een dringend beroep op u doen om deze projecten te onder-
steunen? De ouders in JawJaw en de kinderen van JawJaw en Ligorio zijn het 
waard en verdienen het.

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. 


