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PIKIN BOSKOPOE
Informatieblad voor het binnenland
Een uitgave van de Pater Ahlbrinck Stichting

Voorwoord
Geachte lezers,
De decembereditie van onze Pikin Boskopoe is uit
en wij zijn blij dat wij u weer deelgenoot mogen
maken van het werk van de PAS.
2017 loopt ten einde en met gemengde gevoelens
schrijden wij richting 2018. Aan de ene kant blij dat
wij weer een verschil mochten maken in het leven
van onze mensen in het binnenland en dankbaar
dat wij ondanks verschillende hobbels in het werk
o.a. qua ﬁnanciering van projecten en beschikbaar personeel, het jaar goed zijn doorgekomen.
Aan de andere kant ons realiserend dat 2018 het
laatste jaar zal zijn dat het Kansfonds actief is in
Suriname. Een aderlating voor de vele organisaties die met ondersteuning van dit fonds mooie
en functionele projecten hebben uitgevoerd. Ook
de PAS heeft projecten mogen uitvoeren met
gelden van het Kansfonds. Nu het fonds stopt in
Suriname wordt het een grotere uitdaging om
ﬁnanciering te vinden voor projecten.
Zeker in deze verslechterde economische tijden
vergt het aanpassing en creativiteit om uit te
komen met een krap budget. Maar niet getreurd,
december is de maand van de verwachting: een
nieuw begin, uitkijken, hopen en geloven dat met
inspiratie, concrete inzet en samenwerking mooie
resultaten bereikt zullen worden. Wij geloven dat
het licht van het Christuskind nieuwe mogelijkheden en oplossingen zichtbaar zal maken voor
ons, onze doelgroepen, collega-organisaties en
het land.
Wij danken u voor uw belangstelling en ondersteuning in 2017. Wij wensen u gezegende
kerstdagen en een inspirerend nieuw jaar toe.
Christien Naarden, directeur PAS
Pater Ahlbrinck Stichting



info@pas-suriname.org

PAS-medewerkers en bestuursleden nemen deel aan
de R.-K. Sacramentsprocessie op zondag 18 juni.

Vijftig jaar gemeenschapsontwikkeling,
vijftig jaar PAS!
Het gras groeit niet harder door eraan te trekken!
Dat was vijftig jaar geleden al zo en dat is nog
steeds het geval én het is een van de belangrijke
lessen die de Pater Ahlbrinck Stichting in haar
vijftigjarig bestaan heeft geleerd.
Het werd dan ook de toepasselijke titel van het
boek dat verscheen naar aanleiding van ons
vijfenveertigjarig bestaan en waarin de PAS haar
ervaringen met ontwikkelingswerk, de successen
en de tegenslagen beschrijft. Ondertussen zijn we
al weer vijf jaar en ﬂink wat lessen verder want
PAS is en blijft een lerende organisatie. Maar er
zijn meer ontwikkelingen. PAS was altijd een nonproﬁt organisatie pur sang maar door omstandigheden gedwongen, met name het wegvallen
van donoren, zijn we uitgedaagd om andere
inkomstenbronnen te vinden dan wel te creëren.
Om die reden onderzoekt PAS de mogelijkheden
om een social enterprise op te zetten, een
naamloze vennootschap waarvan het grootste
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Foto’s van links naar rechts: pater Joop Calis (1924-1977), oprichter van de PAS; pater Gerardus Ahlbrinck (1885-1966)
naar wie de PAS is vernoemd; de omslag van ons PAS-boek “Het gras groeit niet harder, door eraan te trekken”,
geschreven door Heleen Westerman en te koop bij de PAS voor Srd 85,--.

deel van de winst ten goede komt aan de PAS voor
de uitvoering van haar projecten en dekking van
de bureaukosten.
We durven daarom gerust te zeggen dat de PAS
vijftig jaar jong is. Jong genoeg om nog idealen te
hebben en oud genoeg om deze idealen dank zij
de opgedane levenswijsheid te realiseren.
Met deze combinatie van jeugd en wijsheid én
vooral ook Gods zegen wil de PAS zolang het
nodig is de Surinaamse gemeenschap blijven
dienen.
In ons jubileumjaar zal de PAS verschillende

activiteiten uitvoeren: een eucharistieviering en
een receptie op onze jaardag, een ‘binnenlandmarkt’ voor de verkoop van producten van
onze doelgroepen, een symposium rondom het
thema groei en zelfwerkzaamheid en last but not
least een meerdaagse workshop over “de creatiespiraal”, een manier van aanpakken (ontwikkeld
door Marinus Knoope) om je dromen en idealen te
verwezenlijken.
In de komende maanden zullen we u nader
informeren over het programma. 

Jonguwan Kon leri programma, een noodzakelijk programma
Het tweedekansprogramma voor voortijdige
schoolverlaters is in volle gang. In Brownsweg zijn
de jongeren druk met de tweede fase van het
programma, de vaktrainingen thuishulp, crèchepeuterleidster en electro-huisinstallatie. Best
wel pittige opleidingen voor jongeren die om
diverse redenen de school voortijdig hebben
verlaten. Wat een uitdagingen moeten zij
weerstaan om toch hun studie te volgen en af te
ronden: van een vriend/partner die er niet op
vertrouwt dat zijn vriendin werkelijk op les gaat en
haar dus verbiedt om te participeren, tot een
moeder die de baby van haar tienerdochter naar
haar school stuurt want het kindje huilt te veel of
voelt zich ziek.

Wij hebben te maken met een jongere die de les
verzuimt omdat zij buikpijn heeft, maar bij
huisbezoek wel valse vlechten aan het invlechten
is, een meisje dat voor de vierde keer zwanger is
ondanks het feit dat ze niet echt oppas heeft voor
haar kindjes en vanwege haar zwangerschap
geen stage mag lopen en een jongere die nog niet
beseft hoe belangrijk het is om regelmatig en op
tijd de lessen te bezoeken. Jongeren die zo
gewend zijn om af te haken, jongeren die zeggen
vooruitgang te willen maar echt niet snappen hoe
het komt dat het steeds net niet lukt, jongeren die
geleerd hebben om niet in zichzelf te geloven,
jongeren die steeds weer vervallen in hun oude
patronen en dus extra begeleiding nodig hebben.
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Daarnaast zijn er ook jongeren die ondanks alles
trouw de lessen bezoeken en actief participeren.
Jongeren die enthousiast uitkijken naar de dag
waarop zij stage mogen lopen en uiteindelijk
mogen werken.
Voor ons is het best een uitdaging om sommige
jongeren gemotiveerd te houden. En toch
beseffen wij ten volle dat deze jongeren een

andere aanpak nodig hebben om te komen tot de
noodzakelijke gedragsverandering.
Jongeren een tweede kans bieden betekent voor
ons als organisatie mede verantwoordelijkheid
nemen over hun ontwikkeling en alles in het werk
stellen om ze klaar te stomen voor de maatschappij. Daar werken wij aan. Een gemakkelijke
job? NEE! Wel noodzakelijk. 

Kansfonds op bezoek in Marowijne
Jaarlijks bezoeken vertegenwoordigers van het
Kansfonds een aantal projecten die het fonds
heeft ondersteund. Dit jaar bezocht mw. Alie van
der Wal samen met vertegenwoordigers van het
LACS (Landelijke Adviescollege Suriname voor
het Kansfonds) en de PAS projecten in Commewijne en Marowijne:
- de G. Sewrajsinghschool van de Scholengemeenschap Arya Dewaker te Meerzorg, die o.a.
het dak hebben kunnen vernieuwen;
- Stichting Rhiza die te Mon Tresor klaslokalen
en een expertisecentrum heeft gebouwd voor
kinderen met gedragsproblemen;

- onderwijzerswoningen te Abadoekondre, op
verzoek van het RKBO gebouwd door de PAS;
- de Stichting Teke Leli die de bak- en kookcursus “Bori switi patu fu wan betre tamara” heeft
gegeven aan een dertiental jongeren;
- de St. Gerardusschool te Albina (RKBO) die
van binnen en buiten werd geschilderd;
- het project Ready for the next level van de
Youth education and leadership foundation,
waarin kinderen werden begeleid bij hun
schoolwerk;
- de Stichting Aboi die bij de scholen van Langa
Tabiki, Nason en Loka Loka speeltuinen heeft

Ouders en leerkrachten van Loka Loka waar het project Ready for the next level en het project Speeltuinen
worden uitgevoerd. Op de foto ook mw. Margaretha Aboi, voorzitter van degelijknamige stichting en mw. Christine
Samsom, voorzitter van het LACS.

December 2017

Pagina 4

Voorzitter Mavrick Boejoekoe van de Youth
Education & Leadership Foundation
en trainer Petrus Kwelling.

gebouwd voor de schoolgaande jeugd.
Zowel mw. Alie als de LACS-leden hadden veel

waardering voor het enthousiasme en betrokkenheid van de mensen die de projecten
uitvoerden. Zo had bijvoorbeeld het schoolhoofd
van de Sewrajsinghschool met veel gelobby en
creativiteit kortingen weten te bedingen op
bouwmaterialen waardoor veel meer kon worden
gerealiseerd dan aangevraagd. Ook de warmte en
de liefde voor de kinderen die sprak uit de verhalen
van de jufs van de MLK-school te Mon Tresor
maakten veel indruk. Natuurlijk waren er ook
kritische noten: de speeltuin van Nason bijvoorbeeld moest op onderdelen verbeterd en
verstevigd worden.
De ontvangst was overal erg hartelijk en de
informatie over de projecten duidelijk. Al met al
was het de lange reis en het natte pak waar de
weergoden ons op trakteerden meer dan waard.

Soms komt even het kind weer in je boven. Christien Naarden en Christine Samson op de wip bij de Pater
Antoon Donicieschool te Nason.


Elfriede: 35 jaar trouwe dienst
Op 1 maart 1982 maakte Elfriede Jongaman
schoorvoetend haar entree bij de PAS voor haar
allereerste baantje. Ze was 21 jaar, moeder van
een dochtertje en had de ambitie om verpleegkundige te worden. Ze was al geslaagd voor haar
toelatingsexamen voor de opleiding voor ziekenverzorgende toen een vriendin haar overhaalde
om bij de PAS te gaan werken.
In die tijd was de PAS een kleine organisatie waar

ongeveer 10 mensen werkten onder leiding van
directeur Rien Schoenmakers, directeur van 1981
tot 1987. Ze zou nog minstens drie andere
directeuren meemaken: de latere bisschop, mgr.
Wim de Bekker (1987-2001), de psycholoog Henk
Essed (2001-2006) en agoog Christien Naarden
(2006 tot heden).
Aanvankelijk bestond haar werk vooral uit het
koken voor de vele - overwegend inheemse -
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dignitarissen die de PAS kwamen bezoeken en
logeerden in één van de 16 logeerkamers die er
toen nog waren. Ze maakte die kamers ook
schoon. Suriname kende toen nog een zesdaagse
werkweek, de verdiensten waren niet om over
naar huis te schrijven, zo’n 100 gulden per maand,
en bij de PAS werkten nog overwegend paters,
fraters en zusters. “Een mooie tijd”, vindt Elfriede
waarbij de grens tussen werk en privé nauwelijks
bestond. Zo stond collega zuster Magdalena als
eerste aan haar kraambed en zieke kinderen
werden meegebracht en bij de PAS in bed gelegd
en verzorgd en vertroeteld.
In deze beginjaren bij de PAS volgde Elfriede de
modevakschool en verwierf de diploma’s
costumière en coupeuse om het schamele salaris
wat ze verdiende aan te vullen met naaiwerk, dat
ze bovendien thuis kon doen zodat ze meer in de
nabijheid van haar kinderen kon zijn. Tijdens haar
werkuren bij de PAS gingen de kleintjes naar de
crèche.
Door de Binnenlandse Oorlog (1986-1991)
veranderde het werk van de PAS aanzienlijk en
groeide de organisatie tot ruim 40 medewerkers.
Het zwaartepunt kwam te liggen op vluchtelingenwerk en de verstrekking van hulpgoederen.
Het werk voor Elfriede bestond toen meer uit
keukenwerk voor de medewerkers en schoonmaak.
Ook privé verschoof het accent van naaiwerk naar
het geven van kookcursussen. Ze heeft zich dat
geheel zelf eigen gemaakt door - letterlijk - in de
keuken van anderen te kijken en te experimenteren met de opgedane kennis.
“Je moet plannen en weten wat je wil” zegt ze om te
vervolgen “Je moet alles bekijken vanuit je eigen
systeem, je eigen weg vinden om op die manier tot
de waarheid te komen”.
Het geloof is voor Elfriede altijd een grote steun
geweest.
“Geloof is alles”, zegt ze. “Geloof biedt de
mogelijkheid om te zijn wie en wat ik ben. Ik
probeer altijd rechtvaardig te leven. Geloof biedt
de kracht om ‘nee’ te zeggen tegen het slechte.
Ieder mens heeft Gods genade nodig om die
kracht te ontvangen.” En Elfriede weet waarover
ze praat. Ze is in haar leven danig op de proef
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Een blije Elfriede Jongaman met collega Maria Familia
Sanchez tijdens de PAS-dag op 27 november,
waarbij we ook haar 35-jarig jubileum vierden.

gesteld maar wist elke keer weer hoop en kracht te
putten uit haar geloof. Ze is God dankbaar voor
zijn nooit aﬂatende steun. 

Marowijne twaalf elektriciens rijker
Zaterdag 20 mei hebben Pater Ahlbrinck Stichting
(PAS) en de Stichting Arbeidsmobilisatie

Paidjo Kartodikromo (vakdocent elektra van de SAO),
en de best-geslaagde student, Damion Morgenston.
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en Ontwikkeling (SAO) met trots aan twaalf
jongemannen van Moengo en omgeving
certiﬁcaten uitgereikt voor het afronden van het
Jonguwan Kon Leri Programma van de PAS en de
training elektro-huisinstallatie van SAO. Vooral
die laatste training heeft ﬂink wat doorzettingsvermogen vereist van de jongens want elektra is
beslist niet het makkelijkste vak. Een van de pijlers
van het PAS-programma is “focus op resultaten”

Jonguwan Kon Leri is het tweede-kansprogramma
van de PAS waarin voortijdige schoolverlaters op
sportieve manier worden getraind in diverse
vaardigheden (communicatie, focus op resultaten,
respectvol gedrag, persoonlijke groei, samenwerking,
discipline). Verder krijgen ze aangeboden een
computertraining, een vaktraining en eventueel nog
een training onder-nemerschap. Het is een
voortgekomen uit het A Ganar-programma van
Partners of the Americas (donor USAID) dat de PAS in
de periode 2013-2015 samen met andere organisaties
in Suriname uitvoerde.

en dat hebben de cursisten in deze training zeker
gedaan.
Maar de trainer, de heer Kartodikromo, liet wel een
waarschuwend woord horen: “Jullie zijn er niet, dit
is pas het begin. Je bent nog geen elektricien als je
dit certiﬁcaat aan de muur hangt, je wordt pas een
echte elektricien in de praktijk. Jullie zullen het
geleerde in de praktijk moeten gaan brengen”.
Hij beklemtoonde daarbij altijd de veiligheid in het
oog te houden.
Mw. Lapar, waarnemend directeur van SAO was
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blij met de vruchtbare samenwerking van PAS en
SAO en sprak de hoop uit dat deze samenwerking
gecontinueerd zal worden. SAO vierde overigens
deze dag haar 38-jarig bestaan en kreeg een
warm applaus voor het bereiken van deze
mijlpaal.
De beleidsadviseur van het directoraat Arbeid,
mw. Wimpel-Lapar, sprak waarderende en
stimulerende woorden tegen de jongeren om goed
gebruik te maken van de nu opgedane kennis en
vaardigheden. Zij benadrukte net als de heer
Kartodikromo dat dit certiﬁcaat een begin is en
moedigde de jongeren aan om steeds te blijven
werken aan de eigen ontwikkeling.
Tenslotte richtte ook pater Toon te Dorsthorst
(vertegenwoordiger van de sponsor Snelle Hulp
OMI en bestuurslid van de PAS) een woord tot de
jongeren. Hij benadrukte in zijn toespraak dat
donoren graag resultaten willen zien. Pater Toon
legde uit dat de donatie van Snelle Hulp OMI
overwegend is voortgekomen uit “kleine” bijdragen van particulieren. Als resultaten uitblijven
of tegenvallen zullen deze mensen liever voor
andere doelen kiezen. Het is dus ook daarom van
groot belang dat de jongeren die deelnemen aan
de Jonguwan Kon Leri Programma’s zich
inspannen om het gehele programma, waar de
vaktraining deel van uitmaakt, met goed gevolg af
te ronden. Dan mogen we blijven hopen op hun
bijdragen en kan de PAS ook aan andere jongeren
het programma aanbieden.
De PAS wenst de jongeren veel succes in hun carrière als elektricien en zal de jongeren nog zeker
een jaar volgen en waar nodig begeleiden. 

I weki no?
Wat een voorrecht om voor je werk in een mistig
dorpje gewekt te worden door de prikkelende geur
van houtvuren, klepperende slippers van vrouwen
en kinderen die naar de rivier gaan om te baden en
hun vaat te wassen en het alom klinkende,
opgewekte “I weki no?” Goedemorgen dus, zeker!
Een dag eerder zijn wij, een delegatie van de PAS,
na een lange maar mooie trip, aangekomen in
Dangogo 2, het laatste dorp als je stroomop-
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waarts gaat aan de Pikin Rio.
In Dangogo 2 en Granslee heeft de PAS met
ﬁnanciële steun van het Kansfonds twee verwerkingsunits gebouwd voor rijstpelmolens. De
aanschaf van de rijstpelmolens zelf maakte ook
deel uit van de beide projecten. De vrouwenorganisatie van Dangogo 2 “Panjan ku mi” had uit
eigen middelen al een cassaverasp gekocht, die
ook in de unit is ondergebracht. Deze verwerkingsunit is dan ook iets groter van opzet dan die van
Granslee.
De overdracht van molens en units is echter pas
het begin!
Het is de bedoeling dat de vrouwen van de twee
dorpen ook voor anderen in de omgeving rijst
pellen en op die manier een inkomen hebben.
Maar dan moet je natuurlijk wel weten wat de
pelkosten zijn per kilo rijst. Daarom zijn in beide
dorpen trainingen verzorgd in kostprijsberekening
waarbij de vrouwen hebben geleerd naar het totale
kostenplaatje te kijken, dus inclusief de kosten
voor onderhoud, brandstof, bediening, schoonmaak én afschrijving/reservering. Het pellen moet
voldoende geld opleveren om naast de dagelijkse
kosten te sparen (reserveren) om een nieuwe
rijstpelmolen aan te kunnen schaffen als de
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Veel belangstelling in Granslee voor de training
kostprijsberekening.

huidige machine over aan aantal jaren aan
vervanging toe is. Om dat moment zo lang
mogelijk uit te stellen zijn in beide dorpen ook
trainingen onderhoud en beheer gegeven om de
levensduur van de machine te verlengen.
Trainers waren Sander Bouwmeester (stagiair
van de Hanzehogeschool Groningen, studierichting Financial Services Management) voor
kostprijsberekening en “oom Jo” Eiﬂaar, LVVmedewerker, voor onderhoud en beheer. 

De vrouwen van Dangogo-2 kijken aandachtig toe als “oom Jo” uitlegt hoe ze met de machine moeten werken.
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Wordt vriend van de PAS en steun onze projecten met een bijdrage. Elke gift, klein of groot, is van harte
welkom. Met uw gift:
Y
Y
Y
Y
Y

Krijgen vroegtijdige schoolverlaters een nieuwe kans;
Bouwen kleinschalige ondernemers in bijvoorbeeld de podosirisector een bedrijfje op;
Worden schoollokalen en onderwijzerswoningen gebouwd zodat alle kinderen de kans
krijgen naar school te gaan;
Ondersteunen we vrouwenorganisaties en dorpen met units voor verwerking van hun
landbouwproducten
en nog veel meer.

Uw zeer gewaardeerde bijdrage kan overgemaakt worden naar
De Surinaamsche Bank, Henck Arronstraat 26-30, Paramaribo.
Srd-rekening 1105582 - Euro-rekening 4007921 - US$-rekening 2430002
Alle rekeningen ten name van de Pater Ahlbrinck Stichting
Voor onze buitenlandse relaties: de swiftcode van de bank is SURBSRPA.

Afscheid Naomi Muringen

Met het vertrek van Naomi verliest PAS niet alleen
een ﬁjne collega maar ook een geweldige
zangeres.

Het was op precies 3 juli 2014 dat ik als een
verlegen stagiaire binnen kwam lopen bij de PAS.
Mijn stage was leerrijk en ik heb in die korte
periode meteen kennis gemaakt met het veld. Na
mijn stage mocht ik fulltime blijven werken. Het
was een grote uitdaging, maar ik kijk met
tevredenheid terug naar de afgelopen 3 jaren.
Ik had geweldige collega’s die altijd klaarstonden
en voerde met PAS-relaties en stagiaires ook altijd
leuke gesprekken. De PAS heeft zonder twijfel
mijn netwerk vergroot, waarvoor ik zeer dankbaar
ben.
Pater Ahlbrinck Stichting

info@pas-suriname.org

Een van de projecten die ik altijd heb bewonderd is
het Jonguwan Kon Leri programma, een tweedekansprogramma voor drop-outs. Dit project voert
de PAS momenteel uit in Moengo, Brokopondo en
Brownsweg. De werkzaamheden die de PAS
allemaal verricht zijn om u tegen te zeggen!
Ik ben naast medewerker van de PAS ook
studente op de Academie voor Hoger Kunst en
Cultuuronderwijs. Ik studeer sociaalcultureel
vormingswerk, vanwege mijn liefde voor de mens
en sociaal werk. Na 3 jaren bij de PAS gewerkt te
hebben, heb ik ervoor gekozen een andere
uitdaging aan te gaan. Ik ga met een bagagetas vol
nieuwe kennis en ervaring de andere uitdaging
aan. En met de kracht van de allerhoogste God
heb ik er vertrouwen in dat ik zal blijven groeien.
De PAS zal altijd in mijn gedachten blijven en ik
wens de organisatie heel veel succes toe met het
uitvoeren van de verschillende projecten.
PAS you can do it! 

Colofon
Bijdragen van: Erna Hulsenboom, Naomi Muringen
en Christien Naarden.
Foto’s en redactie: Erna Hulsenboom.
Vormgeving: Marijke Waagmeester-Verkuijl.
Druk: Suriprint.
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