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INLEIDING
Dit jaar stond in het teken van overleg, het regelen van praktische zaken, het leggen van contacten in
Suriname, de voorbereiding van de ontvangst van de container, de verdeling van de goederen van de
container.
En één van de grootste projecten van dit jaar was het boekenproject, want in de container waren vele
dozen met boeken voor vele bestemmingen., met name schoolbibliotheken.
Verder was het bestuurslid Marsha Samedi betrokken bij het ondersteunen en begeleiden van de
kinderen van Kinderhulp Suriname ‗Lobi Pikien‘.
Er was veel overleg tussen de Stichting Veelkleurige Kansen Suriname en de Stichting Veelkleurige
Kansen in Nederland.

PRAKTISCHE ZAKEN
In 2010 is de Stichting Veelkleurige Kansen opgericht, maar om te kunnen handelen moest de stichting eerst worden ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel in Suriname. Dit was het eerste actiepunt van het bestuur, want zonder dat kon het bestuur niet beginnen.
De Stichting is ingeschreven in het Stichtingenregister en nu kon het bestuur naar de bank gaan om
een bankrekening te openen. Er is gekozen voor een Euro-rekening bij de Surinaamse Postspaarbank
Paramaribo rekeningnummer 312081441 .
Alle drie bestuursleden zijn gemachtigd voor de rekening. Ze kunnen afzonderlijk van elkaar 500
euro opnemen. Moet er een groter bedrag worden opgenomen, dan zijn de handtekeningen van 2
bestuursleden nodig.
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Dit jaar stond in het teken van aftasten en plannen. En het eerste dat gepland moest worden was het
containerproject. Dit was een best groot project, omdat er besloten was, dat er een container naar
Suriname gestuurd zou worden met materialen en dozen voor 22 verschillende projecten.
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Aan twee kanten werd hard gewerkt: in Nederland was men druk bezig met boeken inpakken om te
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HET INPAKKEN IN NEDERLAND
In Nederland is de vraag
gehoord naar kinderbibliotheekboeken en daarom
zijn er een aantal mensen
aan het werk gegaan.

volwassen mensen en
kinderen betrokken bij het
inpakken van dozen en het
inladen van de goederen in
de container,

Er zijn heel wat boeken
ingezameld bij rommelmarkten, boekenmarkten, maar ook bij
schoolbibliotheken in Nederland.

Maanden zijn mensen
daarvoor aan het werk
geweest, maar het resultaat was dan ook een
goed gevulde container
met dozen, die allemaal de
naam van hun bestemming
droegen en een nummer,
zodat in Suriname alles op
de goede plek kon komen.

Al deze boeken zijn gesorteerd en per sort bij
elkaar verpakt. Datzelfde
geldt voor schoolmaterialen en andere ingezamelde goederen.
In Nederland waren vele

‘Met

de inzet van velen kan veel worden bereikt!

DE CONTAINER
DE AANKOMST VAN DE CONTAINER VROEG VEEL
ORGANISATIETALENT VOORAL VAN ONZE VOORZITTER IRIS SLEUR, WANT ALLEREERST KWAM DE CONTAINER ENKELE WEKEN LATER AAN DAN VERWACHT EN DIT BETEKENDE, DAT ÉÉN VAN DE BESTUURSLEDEN UITLANDIG WAS. EN AANGEZIEN 1
BESTUURSLID VER WEG IN NIEUW NICKERIE WOONDE KWAM BIJNA ALLES OP DE VOORZITTER NEER.
OP DE DAG VAN HET UITLADEN GING HET OP EEN
BEPAALD MOMENT OOK NOG REGENEN, WAT BETEKENDE, DAT ALLES SNEL WEER IN DE CONTAINER
MOEST WORDEN GEBRACHT.
GELUKKIG KREEG DE VOORZITTER HULP VAN IEMAND VAN NIEUW AURORA, DIE GOEDEREN KWAM
OPHALEN.
HET WAS EEN HELE ORGANISATIE OM ALLE VERTEGENWOORDIGERS VAN VERSCHILLENDE GROEPEN
TE ONTVANGEN,
DIE GOEDEREN
KWAMEN HALEN,
MAAR DE MEESTE
VERTEGENWOORDIGERS KWAMEN
BINNEN EEN
PAAR DAGEN HUN
GOEDEREN OPHALEN.
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Lieve mensen in Nederland bedankt voor jullie
goede giften en inzet!

NIEUW AURORA
In 2009 is Jolan Gaaikema
naar nieuw Aurora gereisd
en daar heft zij overleg
gehad met de mensen aldaar. De bestuursleden
van de Stichting Asimai
stelden de vraag, of zij niet
kon helpen bij hun bibliotheekprobleem:
Het problem was namelijk,
dat 6 lagere schoolkinderen een bibliotheekboek moesten delen, zo
weinig boeken waren er voor de kinderen.
De afspraak werd gemaakt, dat zij zouden zorgen voor de bouw van
een bibliotheek en dat hebben zij gedaan(zie foto beneden) en dat
Jolan boeken zou inzamelen in Nederland. Het resultaat is, dat in
de container 60dozen met bibliotheekboeken warenVerder waren
er in de container voor Nieuw Aurora 10 naaimachines, een aantal
dozen met schoolmateriaal, een doosje voor de kleuterklas in
Laduani, een kinderrolstoel voor een gehandicapt kind aldaar—
deze kwam helemaal uit
België- een aantal zakken
zwemvesten voor veilig
vervoer naar school, een
doos en zak gereedschap
en een zak knuffels voor
de school.
Het bestuur van Asimai
zorgde voor het vervoer
naar Nieuw Aurora.

GOEJABA, ABINASTON, POKIGRON, MASIAKRIKI, HEIKUNUNU, BROWNSWEG EN CORNELISKONDRE

Voor Goejaba, Abinaston en
Pokigron, drie dorpen, die ook door
Jolan Gaaikema in 2009 zijn bezocht, waren ook diverse goederen.
De gderen zijn opgehaald door mensen van Goejaba en van Abinaston.
De mensen van Abinaston nam ook
de goederen voor Pokigron mee.
Echter dat gaf een beetje miscommunicatie tussen die dorpen en sommige goederen voor Pokigron werden niet meteen naar dat dorp gebracht.

DE MYTYLSCHOOL EN
HET TYLTYLHUIS
Ook de gehandicapten hebben bij
onze stichting de aandacht en daarom
hadden wij ook een aantal goederen
voor de Mytylschool en het Tyltylhuis.
In Nederland had Jolan Gaaikema
overleg met truus Dade van de
MytylTyltylschool in Amsterdam en
met mevrouw Jaharp-Matawli van de
Mytyl-school in Paramaribo. En als
gevolg van dit overleg waren er een
aantal goederen voor gehandicapten

Voor Gujaba waren een groot aantal dozen met kinderboeken, lesmateriaal, informatieboeken, knuffels en naaimachines. Ook voor Abinaston en Pokigron waren een aantal
dozen boeken, schoolmateriaal en enkele zakken met knuffels.
Alle goederen moesten worden vervoerd per korjaal,
want deze dorpen liggen aan de Surinamerivier.
Ditzelfde geldt voor de dorpen Masiakriki en Heikununu, die nog verder op de Surinamerivier liggen.
Dat zijn dorpen, waar het bestuurslid van de Nederlandse Stichting Carry-Ann Yjong Ayong regelmatig
naar toe reist en waar zij al diverse projecten heeft
georganiseerd.
Ook deze dorpen krijgen een groot aantal kinderboeken, informatieboeken, knuffels en onderwijsmaterialen.
En dan hebben we nog niet alle dorpen genoemd,
die goederen hebben gekregen:
Ook de dorpen Brownsweg en Corneliskondre hebben de nodige kinderboeken, schoolmaterialen en knuffels
gekregen. Brownsweg ligt ook aan de
Surinamerivier en is net als bovengenoemde dorpen een marrron– dorp,
terwijl Corneliskondre een dorp is met
inheemsen.
Onze stichting draagt niet voor niets
de naam veelkleurige kansen. We
willen verschillende volken helpen, of
ze nu marron zijn of inheems.

in de container:
voor de school 5 driewielfietsen, 1
hobbelpaard, 1 bolderkar, 1 ligkar, 4
stoeltjes, 5 doosjes bandenplak, 1
fietspomp, 4 kinderrollators, 1 volwassen rollator met dienblad en
mandje, enkele dozen boeken, 2
zakken knuffels en een kinderrolstoel.
De school was blij met de meeste
goederen, alleen de kinderrollators
waren niet zo geschikt.
Voor het Tyltylhuis hadden we
verschillende goederen in de container: een volwassen rolstoel, een rollator, een paar dozen boeken, een zak
knuffels, en bakmateriaal om de
kinderen cake te leren bakken.
Beide organisaties waren blij met de
giften.

We helpen ook zowel scholen van de Evangelische Broedergemeente als met een Rooms
Katholieke achtergrond.
Het Surinaamse volk is veelkleurig en bestaat uit zeker 7 bevolkingsgroepen en dat willen
wij ook zijn. Bovendien richten wij ons zowel op gezonde als op gehandicapte of zieke
mensen. We willen er voor verschillende doelgroepen zijn en wij willen kinderen van
verschillende achtergronden kansen geven.
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BIBLIOTHEEK
ABRA BROKI

KINDERHUIZEN IN PARAMARIBO
NIEUW NICKERIE EN ALKMAAR
Ook aan het Olga Clarkkinderhuis in
Nieuw Nickerie hebben wij gedacht en ook
dit kinderhuis heeft van ons diverse dozen
met kinderboeken gekregen voor hun
bibliotheek en natuurlijk ook vele knuffels.

Voor de bibliotheek Abra Broki
in de Kankantristraat in Paramaribo hebben we ook een groot
aantal dozen met boeken
gereserveerd.

Niet alleen scholen hebben onze aandacht,
ook kindertehuizen.
Zo hebben wij ook boeken en knuffels
gegeven aan het kinderhuis Nos Kasita in
Paramaribo, waar vele kinderen wonen.
En ook aan het kinderhuis Alkmaar in
Commewijne hebben wij gedacht.

Daar heeft mevrouw Purperhart
in de garage van haar vader een
bibliotheek ingericht voor de
kinderen van de buurt.
Het is een hele aantrekkelijke
bibliotheek geworden en wij
willen dit initiatief graag
steunen.

Niet ieder heeft de goederen meteen opgehaald, maar ze zijn wel voor hen bestemd.

Het Olga Clarckkinderhuis is reeds lang
bij Jolan Gaaikema bekend, omdat zij in
het verleden goed contact had met Olga
Clarck de kinderhuisleidster naar wie de
nieuwbouw werd genoemd.
Olga Clarck en Jolan Gaaikema vingen
allebeide kinderen op en zij woonden vlak
bij elkaar en overlegden veel.
Het Olga Clarckkinderhuis wordt nu geleid door Giliano Eli, die als kind in het
kinderhuis woonde bij Olga Clarck en die
toen al Jolan Gaaikema leerde kennen.
In de toekomst gaan zij weer samen werken. En dit is het begin.

ROLLATORS VOOR VERKEERSSLACHTOFFERS
In Paranmaribo is ook een stichting voor verkeersslachtoffers en in de container zaten nogal wat rollators om uit te delen. Het leek een verstandig idee om
ook een aantal rollators andere nieuwe stichting te
geven.
Juist voor verkeersslachtoffers kunnen rollators handig zijn en in de container hadden we een heel aantal,
omdat Jolan gewerkt heeft bij een ouderencentrum in
Nederland en ook werkers van andere ouderencentra
rollators gaven. Fijn, dat we zo‘n goede bestemming
voor hen gevonden hebben

SUNNY POINT
In de container waren ook een heel aantal goederen bestemd voor de kerkelijke gemeente
van de Evangelische Broedergemeente in Sunny Point.
Te denken valt hier aan kinderstoeltjes, buggy‘s, sportmaterialen, heel veel speelgoed, een
kindercampingbedje, een kinderwagenbedje, knuffels, video‘s, spellen.
In 2009 is Jolan Gaaikema ook in Sunny Point op bezoek gegaan bij mama Doe, deze
vrouw, die alleen lagere school heeft gehad, is daar in Sunny Point een kerk begonnen.
Van haar hoorde Jolan over de problemen, die kinderen in Sunny Point hebben en van
daaruit is het idee ontstaan om in Sunny Point kinderwerk te beginnen om de kinderen
van de straat te houden en hun een veilige jeugd te geven.
De goederen bestemd voor Sunny point zijn hiervan slechts een bescheiden begin.
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KINDERHULPKINDEREN
Marsha Samedi, die majoor is van het Leger des Heils in Nieuw Nickerie is al weer een
aantal jaren betrokken bij het werk van de vereniging Kinderhulp Suriname ―Lobi
Pikien‖, die in 1982 door Jolan Gaaikema in samenwerking met anderen is opgericht.
In 2009 bezocht Jolan Gaaikema Marsha en de kinderhulpkinderen in Nieuw Nickerie.
Zij leerden elkaar kennen en Marsha vertelde hoe zij zorg draagt voor deze kinderen. Zij
geeft hen niet alleen het geld, dat hun de kans geeft naar school te gaan, zij geeft hun ook
geestelijke begeleiding en weet alle ins en outs van de kinderen. De kinderen vertrouwen
haar.
In de container hebben wij ook boeken gevonden, die bested zijn voor deze kinderhulpkinderen waarvan een aantal in nieuw Nickerie, een aantal in Paramaribo en enkele in
Frans Guyana wonen. Ook deze zullen hun bestemming vinden.
Juist door de betrokkenheid bij deze kinderen is Marsha in het bestuur van de stichting
gekomen en zij werkt nauw samen met Virginia Hiwat en mevrouw Brandon, die zorg
dragen voor de andere Kinderhulp-kinderen.

‘NIET WAT JE NIET DOET IS BELANGRIJK, MAAR JUIST WAT JE
WEL DOET! JOUW INBRENG KAN VOOR DE ANDER EEN WERELD
VAN VERSCHIL ZIJN! STA OPEN VOOR DIE ANDER EN GEEF!

HULP AAN KANSARME GEZINNEN
In oktober 2009, toen Jolan Gaaikema in
Suriname was, kwam zij met name in
Nieuw Nickerie ook in contact met enkele
probleemgezinnen, die dringend hulp
nodig hadden,
In 2009 heeft zij deze gezinnen al geholpen en het helpen van deze gezinnen zet
onze stichting voort.
Het ene gezin heeft een vader met maar 1
arm, hij is zijn arm kwijtgeraakt bij een
bedrijfsongeval, maar omdat hij Guyanees
is krijgt hij geen vergoeding. Echter er zijn
een heel aantal kinderen en zonder wat
extra zorg komt het met dit gezin niet
goed.
Het andere gezin betreft een vader die
werkeloos is met alle problemen van dien.
In 2011 werd dit gezin nog door een andere problematiek getroffen, want hun huis

vloog in brand en is totaal afgebrand. Ook
dit gezin telt vele kinderen.
Wij proberen beide gezinnen te helpen en
ondersteunen hun met levensmiddelen en
daarnaast zaten er natuurlijk ook voor
deze gezinnen diverse goederen in de
container.
Marsha is de contactpersoon voor deze 2
gezinnen en ondertussen is er nog een
oudere dame bij gekomen, die ook onze
hulp en ondersteuning nodig heeft.
In de container zijn ook naaimachines
voor Nieuw Nickerie verstuurd, want we
hebben de bedoeling om de vrouwen van
deze kansarme gezinnen te leren naaien,
zodat zij zelf in hun onderhou kunnen
voorzien, maar dat is nog toekomstmuziek.

Met kerst hebben de kinderhulpkinderen en
onze kansarme gezinnen iets extra’s gekregen
via Marsha Samedi.
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OPGESLAGEN
De container kwam een paar
weken later aan dan aangekondigd, omdat het schip waarop de
container stond pas veel later
aanmeerde.
Voor de vermeende aankomst
was er contact gemaakt met alle
betrokkenen, maar toren de
container aan kwam, waren
enkele contactpersonen al weer
naar hun woonplaats terug gereisd.
Daarom zijn wij genoodzaakt de
overgebleven goederen tegen
betaling op te slaan bij het voormalig kinderhuis Saron van de
EBGS.

FONDSWERVING IN NEDERLAND
In Nederland was men in het afgelopen jaar druk bezig met fondswerving en plannen
maken. Jolan Gaaikema nam op 1 September 2011 afscheidals predikante van de
doopsgezinde gemeente Haarlemmermeer en op 31 December 2011 van het zorgcentrum
het Mennistenerf te Zaandam, waar zij geesteijk verzorger was.
Bij beide afscheids zijn benefietconcerten gehouden ten bate van het hulpwerk dat Jolan
in Suriname gaat doen in samenwerking met onze stichting hier. Aan het benefietconcert
in Zaandam werkte ook de bekende Surinaamse zanger Oscar Harris mee.
Daarnaast is er nog veel meer
fondswerving geweest voor onze
toekomstige projecten.
Het is de bedoeling, dat Jolan
Gaaikema in 2012 naar Suriname
komt om heel wat projecten samen
met ons op te zetten. We zijn bezig
vele plannen uit te werken.
Wij willen iedereen bedanken, die
ons bij dit idealistische werk steunt!

TOT SLOT
Met de Stichting veelkleurige Kansen Suriname maken wij vele
plannen. Zijn wij in 2011 bescheiden begonnen, in 2012 hopen wij
meer activiteiten te doen.
Toch zijn wij trots op wat wij al hebben bereikt. Wij hebben een
netwerk opgezet in Suriname, we hebben op bescheiden wijze een
begin gemaakt, maar toch heel wat organisaties en scholen kunnen
helpen.
Wij laten zien, dat we veelkleurig zijn en u zult nog veel van ons
horen!

Bankrekening:
NL47INGB 0000010717
van de Surinaamse Postspaarbank Paramaribo:
ten name van Stichting Veelkleurige Kansen Suriname
rekeningnummer
312081441

Postbus 12232
Paramaribo
Suriname
www.veelkleurigekansen.nl

