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Watersnood

Bericht van Pater Toon | Paramaribo, juli 2022

Geachte Familie,

Dit jaar 2022 is Suriname getroffen door de ernstigste watersnood uit haar 
geschiedenis. In mei 2006 hadden we ook veel overstromingen en onder 
water gelopen dorpen. Dat heeft toen veel media-aandacht gekregen, na-
tionaal en internationaal met als gevolg de daaraan gekoppelde noodhulp. 
Het lijkt dat het drama in Oekraïne nu deze aandacht vermindert.

Dit jaar echter is de watersnood eerder begonnen, reeds begin maart en 
duurt het nu nog steeds voort. Daarnaast bereikte de overstroming voor 
het eerst zowel Paramaribo als ook de dorpen van het binnenland. Het jaar 
2022 is voor Zuid America een zogenaamd El-Ninja jaar. In een dergelijk jaar 
is de opwarming van het oceaanwater hoger en daarmee de verdamping 
groter en dat geeft een grotere neerslag. Dit jaar was het echter extreem.

We merken ook in Suriname de gevolgen van klimaatverandering. Dit is 
erg bitter voor ons in Suriname omdat wij één van de slechts drie landen in 
de wereld zijn die een negatieve uitstoot van CO2 hebben. Dat wil zeggen 
dat Suriname meer zuurstof produceert dan het CO2 uitstoot. Dit danken 
wij aan onze 93% bosbedekking en heel weinig grote industrie. De ligging 
van ons land met onze lange lage kust maakt ons echter erg vatbaar voor 
zeespiegelstijging.

In de binnenlandse dorpen zijn veel huizen en scholen onder water gelo-
pen. Met heel veel schade aan de gebouwen zelf en verloren gegane inboe-
del. Veel scholen zijn voor maanden achtereen gesloten en de onderwijzers 
zijn naar Paramaribo vertrokken.

Daarnaast zijn ook de kostgronden waarop de mensen hun voedsel verbou-
wen, onder water gelopen en is de oogst verloren gegaan. Een heel groot 
verlies. Levensmiddelen kosten momenteel in de dorpen in het verre bin-
nenland het dubbele van hetgeen in Paramaribo betaald moet worden. Dit 
door de lange en moeilijke aanvoerroutes. Het is echt een ramp.

Eind april en begin mei was ik in het gebied van boven- Saramacca in de 
omgeving van Pusugrunu. Daar heb ik met eigen ogen de vernielingen 
gezien die door het water zijn aangericht, met de mensen overlegd wat er 
zou moeten gebeuren en reeds de eerste aanzetten van bescheiden hulp 
gegeven.

Ook de overheid bezint zich op welke hulp zij kunnen geven. Maar de nood 
is vele malen groter dan de hulp die voorhanden is. De enorme schuldpositie waarin Suriname verkeert, als gevolg van 
de corruptie en het buitensporig leengedrag van de vorige regering Bouterse, helpt hierbij niet. Graag zouden we onder 
supervisie van de boslandpaters, die verantwoordelijk zijn voor het bosland (dat is ruim ¾ deel van Suriname), in overleg 
met de lokale pastorale leiders hulp willen verdelen. Leidraad hierbij is overleg met de plaatselijke bevolking.

Ook in Paramaribo is voor de eerste keer ons Christoforusinternaat, waar 70 jongeren uit de boslanddorpen vervolgstudie 
genieten, onder water gelopen met aanzienlijke schade. Op de achterzijde de brief die Stareau Romalho hierover stuurde.

We hopen dat we in de ernstige crisis van deze watersnood toch een wezenlijke ondersteuning kunnen geven en zien met 
verwachting hulp tegemoet.

Met vriendelijke groet, 
Pater Toon te Dorsthorst omi boslandpater
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El Niño of De Kleine Jongen refe- 
reert aan het 'Kerstkind', een benaming 
die vissers in Peru hebben gegeven.  
Eigenlijk bedoelen zij daarmee het 
warme water dat steeds in januari voor 
de kust van Peru verschijnt en dat daar 
een eind maakt aan het visseizoen. On-
regelmatig, maar toch gemiddeld eens 
in de drie tot zeven jaar, leidt El Niño 
tot zo'n uitgebreide en sterke verwar-
ming van het oceaanwater en variatie 
in windtemperaturen over de tropische 
oostelijke Stille Oceaan, die het klimaat 
in een groot deel van de tropen en sub-
tropen beïnvloedt. 
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deze nieuwsbrief  is gedrukt op biotop papier met milieukeurmerk: TCF-totaal chloorvrij, FSC Mixed Credit 121942

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.

Dag Pater Toon, 

Onlangs hebben wij als gevolg van zware regens te kampen 
gehad met wateroverlast. Het voortdurend veranderende klimaat 
in combinatie met de ligging van het internaat (laaggelegen 
kustgebied) dwingt ons om op middellange termijn met een 
structurele oplossing te komen om de gevolgen bij herhaling 
te minimaliseren. Daarnaast is het belangrijk voor het inter-
naat om de huidige schade op kort termijn op te heffen. 

Onderstaand deel ik met u een lijst met de huidige schade 
en ideeën om de waterschade in het vervolg te voorkomen. De 
meeste zaken zijn ook in de bestuursvergadering besproken.

Schadelijst:
• Schade ijskast directie. Kan gerepareerd worden;
• Schade dressoir directie. Niet te repareren;
• Tegel schade in de keuken (circa 4 m2 kapot/gesprongen 
• tegels). Kan gerepareerd worden;
• Deuren hebben waterschade opgelopen: Kantoor (3x), direc-

tiewoning (2x), grote keuken (3x). Deze moeten wellicht 
vervangen worden;

• De verf van bepaalde muren in directiewoning is geschil-
ferd. Moet opnieuw geschilderd worden.

Ideeën/oplossing om te voorkomen:
• Barrières (van beton) plaatsen voor de deuren van de grote 

keuken, kantoor, directiewoning en overige strategische 
plekken in het gebouw;

• Het verhogen van de begane grond van het ‘oude gebouw’ met 
de grote keuken, eetzaal, kantoor, directiewoning, bezoe-
kersruimte en jongenszaal;

• De uitlaat van de toiletpotten van het jongensgebouw aan-
passen van onder-uitlaat naar achter-uitlaat;

• Het verhogen van de septic tanks; 
• Het ophalen van diverse trensen (watergangen) rondom het 

internaat: achter het internaat, langs de weg, langs het 
voetbalveld etc;

• De zandweg naar het internaat in een deplorabele staat en 
behoeft het een structurele aanpak;

• De afwatering van het internaat via de lozing putten moet 
in zijn geheel goed nagekeken worden en bepaalde regen-
pijpen die in slechte staat zijn moeten vervangen worden. 

Een aantal oplossingen heffen het probleem voor een groot 
deel op waarbij bepaalde werkzaamheden in combinatie met 
andere plaatsvinden moeten plaatsvinden. Wat elk van deze 
projecten kosten werken we momenteel verder uit. 

U voldoende geïnformeerd te hebben. 
Groet, 
Stareau Romalho | Christoforus Internaat
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