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DE OPRICHTING
Het jaar 2010 stond in het
teken van de oprichting van
de Stichting Veelkleurige
Kansen Suriname. Er waren
vele contacten over en weer
tussen aanstaande bestuursleden in Suriname en bestuursleden van de Stichting
Veelkleurige Kansen in Nederland, waarvan Jolan Gaaikema de voorzitter is. De
oprichting van de stichting
is een particulier initiatief.
Bij haar reis naar Suriname
in 2009 had Jolan Gaaikema
de eerste contacten gelegd
en 2 mensen bereid gevonden om zitting te nemen in
het bestuur van de nog op te
richten stichting, n.l. Anita
Edeling en Marsha Samedi.
Met Marsha Samedi was al
langer contact, aangezien zij

in Suriname nauw betrokken
was bij de Vereniging Kinderhulp Suriname “Lobi
Pikin”, een vereniging die al
vanaf 1982 bestaat en waarvan Jolan Gaaikema ook de
initiatiefnemer was en medeoprichter.
Veel ideeën komen van Jolan
Gaaikema en namens de Nederlandse Stichting veelkleurige Kansen in Nederland legde het bestuurslid
Carry-Ann Tjong Ayong in
2010 contact met de aanstaande bestuursleden, aangezien zij in Suriname was.
Zij vroeg Iris Sleur om
voorzitter te worden en
samen met Iris Sleur legde
zij contact met de notaris
om de statuten vast te stellen. Voor het opstellen van
de statuten was goed over-

leg met het bestuur in Nederland.
Het bestuur wordt samengesteld en afspraken worden gemaakt.
In het bestuur nemen zitting bij oprichting: Iris
Sleur voorzitter, Anita Edeling secretaris en Marsha
Samedi penningmeester.

De akte is gepasseerd
op 3 december bij Mr.
Derrick Alexander,
notaris in Suriname.
De basis voor de
stichting was gelegd.

DE DOELSTELLING VAN DE STICHTING

De Stichting Veelkleurige
Kansen Suriname stelt zich
ten doel het de ruimste zin
des woord behartigen van
onder andere de geestelijke,
materiele, sociale, medische,
economische belangen van
kwetsbare, minder bedeelde
en hulpbehoevende personen
en groepen in de samenleving, zoals bejaarden, kinderen, gezinnen en sociaalzwakkeren.

De stichting tracht haar
doel te bereiken door het
organiseren, coördineren,
ondersteunen en/of uitvoeren van projecten op onder
ander sociaal maatschappelijk-, educatief-, geestelijk-,
medisch-, economisch en
cultureel gebied, evenals
het verzorgen van trainingen, cursussen en seminars;
het op professionele wijze
opvangen, begeleiden, ver-

zorgen en herbergen van
personen en groepen die
daarvoor in aanmerking komen, door onder ander het
opzetten en/of beheren van
internaten, gemeenschapshuizen, culturele centra,
bejaarden tehuizen enzovoorts;
het samenwerken, nationaal,
regionaal en internationaal
met organisaties die soortgelijk doel hebben;

Het ontplooien van
alle activiteiten,
welke noodzakelijk
worden geacht voor
het behartigen van
de belangen van de
doelgroep.
Tot zover de doelstelling volgens de
statuten.

