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Bericht van Pater Toon | Paramaribo, april 2022
Geachte Familie,
Wederom een warme groet voor ieder van u die meeleeft met onze zorgen
en inspanningen in Suriname. Ik mag deze brief beginnen met goed nieuws.
Afgelopen jaar op 21 november hebben we met de nodige ceremonie en
onder grote belangstelling van ouders en dorpsbestuurders de eerste steen
gelegd voor de bouw van de drie onderwijzerswoningen. Dit zijn de drie
woningen onder één kap in Ligorio aan de Gran-Rio waar we eerder, in
nieuwsbrief 3 uit 2021, over spraken. Daar had het dorp op gewacht. Na de
ceremonie is een bouwploeg van jongeren uit het dorp met man en macht
begonnen om verder betonstenen te leggen. De betonstenen worden ter
plaatse gemaakt met rivierzand uit de naastgelegen rivier.
Inmiddels hebben ze het hoogste punt al bereikt! Het timmerhout wordt
door henzelf uit het overvloedige lokale tropische regenwoud gehaald.
Daarna wordt het gezaagd en geschaafd. De zinkplaten voor de dakbedekking worden helemaal uit Paramaribo gehaald en via stroomversnellingen en watervallen over de rivier vervoerd. Zoals de bouw nu vordert
is de verwachting dat in april of mei de oplevering kan plaatsvinden.

Donatiebox
Zelf een
inzameling
starten?

Vraag dan onze donatiebox aan
via een email naar
box@vriendenkringnederland.nl
Dat zou een hele mooie prestatie zijn. Het is
een nog grotere opluchting voor de onderwijzers uit Paramaribo, die hiermee een eigen huisvesting krijgen en zo in Ligorio les
kunnen geven.
Er was €74.000,- nodig, waarvan €14.000,is opgebracht uit een overheidssubsidie.
Ik heb beloofd mij hard te maken voor de
ontbrekende €60.000,-. De opbrengst van
de brievenactie Snelle Hulp voor Suriname
van €18.000,- hebben we inmiddels aan de
Kunnen deze twee meisjes binnenkort
naar de weekendschool?

Vervolg

woningen besteed. We zijn er dus nog niet. Meer donateurs vinden is dan ook
van cruciaal belang.
Weekend school voor kansarme jongeren te Albina
Voor dit jaar willen we een nieuw project uitvoeren in Albina, het grensstadje
aan de Marowijnerivier in Oost-Suriname. Na de binnenlandse oorlog van 1986
tot 1992 is de wederopbouw in Albina en omstreken erg traag op gang gekomen. De wederopbouw was ook chaotisch van aard. Vooral Chinezen die geld
hadden of konden lenen bouwden grote supermarkten.
De mensen die langs de rivier bovenwaarts wonen komen in Albina hun inkopen doen. Typisch is dat bij de Chinese winkels helemaal geen parkeerplaatsen
zijn voor auto’s. Verder is de criminaliteit groot in Albina, dat in de volksmond
soms ook wel een rovershol genoemd wordt.
Veel jongeren maken hun lagere school niet af. Een van de redenen is dat ze
daarvoor in plaats, met een kruiwagen, gekochte goederen van de winkel naar
de auto’s van de eigenaren brengen. Hiervoor krijgen ze dan geld, voor zichzelf
of om hun familie te ondersteunen. In Suriname wordt dit ‘hosselen’ genoemd;
met losse karwijtjes jezelf in leven houden. Het is een overlevingsstrategie maar
biedt weinig toekomstperspectief.
Voor deze kansarme jongeren, zowel jongens als meisjes van 10 tot 15 jaar,
willen we een weekendschool opzetten. Het belangrijkste doel dat we voor
ogen hebben is om jongeren het plezier van leren te laten ervaren. Door hen te
ontspannen en nuttig bezig te laten zijn houden we ze van de straat en prikkelen
we hun nieuwsgierigheid, zelfstandigheid, kritisch denken en probleemoplossend vermogen.
Het is geen gemakkelijke opgave, maar hiervoor gaan wij ons in 2022 inzetten.
Het is een echte uitdaging. Maar jongeren een zinvol, toekomstgericht leertraject en werk aanbieden is de moeite meer dan waard.
Mogen wij opnieuw op uw hulp rekenen? Ook deze jeugd van Albina verdient
beter dan wat ze nu doen met hosselen.
Wij danken u voor uw ondersteuning
Uw dankbare pater Toon te Dorsthorst o.m.i.

De weekendschool

Samen met de scholen, ondernemers,
sportzaken, verschillende andere organisaties, de ouders en natuurlijk uw
hulp willen we de weekendschool in
Albina laten slagen.
Frequentie
Twee zaterdagen in de maand.
Duur
Pilot gedurende een jaar.
Hoe
Activiteiten met de jongeren uitvoeren
volgens een vastgesteld programma.
Soort activiteiten
Gemeenschapsprojecten, film, theater,
wandeltochten en kennismaken met
verschillende beroepen. Verder ook
huiswerkbegeleiding, sporten en spel.
Focus
Leren middels plezier.
Karakter
Laagdrempelig.
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Nieuw CBF logo
Was u het al opgevallen? Het centraal bureau voor fondsenwerving (CBF) heeft een nieuw logo. Alleen goede
doelen met een CBF erkenning mogen dit keurmerk voeren. Stichting Vriendenkring NL heeft deze erkenning.
Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen
aan strenge kwaliteitseisen. Aan een Erkend Goed Doel
kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat
de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere
wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

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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