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Pater Ahlbrinck Stichting bijna een
halve eeuw oud, maar nog steeds
springlevend
Er is nog altijd veel en goed werk te doen met en
voor onze doelgroepen om gezamenlijk ons mooie
Suriname op een hoger plan te tillen. Op de foto
hieronder bijvoorbeeld de start van ons Jonguwan,
Kon Leri programma te Brownsweg op 14 maart jl.
Dertig voortijdige schoolverlaters zijn daar
enthousiast gestart om aan hun toekomst te
werken. We verwachten binnen enkele maanden
ook te kunnen starten met een Jonguwanprogramma te Klaaskreek en hopen dat er daarna,
zolang het nodig is, nog veel andere programma's
en projecten zullen volgen.
In de afgelopen 49 jaar heeft de PAS veel bereikt in
het binnenland. Denk aan projecten als de bouw
van onderwijzerswoningen, verwerkingsunits voor
podosiri en andere landbouwproducten, aanmeertrappen en aanleg waterinstallaties en toiletgroepen. En dit is nog slechts een kleine greep uit
de vele projecten die PAS heeft uitgevoerd. De PAS
is daarbij erg dankbaar voor alle donaties die zij
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krijgt van verschillende gulle gevers. Vooral in tijden
als deze, waarbij de economie steeds slechter
wordt, is technische en ﬁnanciële ondersteuning
van harte welkom. Terwijl verschillende organisaties hun deuren hebben moeten sluiten, houdt de
PAS haar hoofd boven water. Het is belangrijk voor
de sociale en economische ontwikkeling van
Suriname, in het bijzonder het binnenland, dat de
PAS blijft bestaan, omdat zij hierin voor verbetering
en vooruitgang zorgt. Gelukkig is de PAS vandaag
de dag nog steeds in staat om haar lopende
projecten draaiende te houden en nieuwe projecten
op te starten.
Op dinsdag 28 maart hebben we daarom stil
e
gestaan bij onze 49 jaardag om deze te gedenken,
te vieren, dankbaar te zijn en te bidden voor steun
om ons werk te kunnen blijven voortzetten.
Bestuursleden, medewerkers, gepensioneerden en
relaties die momenteel actief zijn bij de uitvoering
van ons werk zijn in een gezellige en hartverwarmende bijeenkomst samen geweest om het
glas te heffen op deze heuglijke gebeurtenis. Dank
aan alle ondersteuners, donateurs en onze
doelgroepen. 
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Stagiaires
De PAS streeft ernaar om jongvolwassenen de
gelegenheid te geven praktijkervaring op te doen
bij de ontwikkelingen in het binnenland van
Suriname. Al jaren komen er studenten van
verschillende studierichtingen stage lopen bij de
PAS. Ook dit half jaar zijn weer twee studenten
begonnen met hun stage bij de PAS. Floor Kersten
(Commerciële economie) en Annelie Oosterwechel (Communicatie) zitten op het Windesheim
te Zwolle in Nederland en zijn op 27 februari 2017
begonnen bij de PAS. Beiden hebben een eigen
project waar zij aan werken. Floor houdt zich
voornamelijk bezig met het uitzoeken van de
ﬁnanciële haalbaarheid van thuiszorg in het
binnenland. Annelie is bezig met de communicatie
van de PAS naar buiten toe. Zij helpt bij het
vernieuwen van de folder en de website van PAS
en heeft meegewerkt aan deze editie van Pikin
Boskopoe. Beide studentes gaan ook mee naar
het binnenland van Suriname voor onderzoek en
om daar enige ervaring op te doen. 

Bouw verwerkingsunit Dangogo 2

In het district Sipaliwini ligt aan de Pikin Rio het
dorp Dangogo 2. Samen met Dangogo 1 telt het
ongeveer 200 inwoners. Er wordt voornamelijk
geleefd van de landbouw. De vrouwen hebben
gezamenlijk een cassaverasp gekocht welke
gestationeerd was in een werkruimte van een
winkelier in het dorp. Omdat de winkelier
uitbreidingsplannen heeft, moest de cassaverasp

ergens anders ondergebracht worden. Naast
cassave verbouwen de vrouwen ook rijst op een
traditionele manier. Om het zware werk te
verminderen is er jaren terug een rijstpelmolen
gekomen. Helaas is deze rijstpelmolen defect
geraakt en ook niet meer te repareren.
De economische crisis zorgt ervoor dat dorpsbewoners bijna niet anders kunnen dan hun eigen
gewassen verbouwen. Simpelweg omdat prijzen
de pan uit rijzen. De PAS heeft op verzoek van de
vrouwenorganisatie een projectaanvraag geschreven en voor ﬁnanciering ingediend bij het
Kansfonds dat daarop besloten heeft een
ﬁnanciële bijdrage te geven voor uitvoering van
het project. Er is een verwerkingsunit gebouwd
voor zowel een rijstpelmolen als een cassaverasp.
De huidige, defecte rijstpelmolen is vervangen
door een nieuwe. Daarnaast worden er operators
getraind en zal er een basistraining boekhouden
worden gegeven.
De cassaverasp zal enkel verplaatst worden
aangezien deze nog in goede staat is. Deze
cassaverasp is in bezit van de vrouwengroep
Panja ku mi, wat staat voor ‘hou mij vast’. Zij
hebben de cassaverasp zelf gekocht uit hun
opbrengsten en bedienen deze ook zelf. Om
toerbeurt wordt er tegen betaling cassave geraspt
voor de dorpelingen. Daarnaast komen er ook
vrouwen uit andere dorpen. Het raspen van
cassave kost 10 Srd per teil van ongeveer 20 liter.
Het geld dat verdiend wordt met de cassaverasp
wordt apart gezet voor eventuele reparatie,
service en om operators te betalen. Afhankelijk
van de dagopbrengst wordt de betaling bepaald.
Meestal varieert deze betaling van 10 tot 25 Srd
per werkdag.
Het project heeft als belangrijkste doelen het
bevorderen van de voedselzekerheid in Dangogo
2, een vermindering van de arbeidsbelasting van
de vrouwen en een inkomstenwerving op kleine
schaal voor de vrouwen en de vrouwengroep
Panja ku mi. De PAS vindt het daarnaast belangrijk
dat de rijstpelmolen en cassaverasp veilig worden
opgeslagen en hoopt daarbij dat de verwerking
van rijst en cassave ook hygiënischer zal worden.
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Bori Switi Patu Fu Wan Betre Tamara

Op 9 december 2016 startte de organisatie Teke
Leli van mw. Tresna Pinas (Moengo) in
samenwerking met de PAS het project Bori Switi
Patu Fu Wan Betre Tamara. Dit project bestond
uit een cursus koken en bakken en een cursus
ondernemen.
Koken en bakken
De kook- en baklessen zijn gegeven door mw.
Madajalie-Heye. Deze werden elke zaterdag
gegeven van 09:00 uur tot 13:00 uur. De cursisten
hebben hier diverse gerechten en gebakjes leren
maken. Daarnaast speelden ook goede hygiëne
en tafelmanieren mee. Tijdens de certiﬁcaatuitreiking hebben de cursisten voor maar liefst 20
aanwezigen de resultaten van hun training
getoond. Dit is op televisie uitgezonden om zo ook
andere jongeren en adolescenten te stimuleren
niet stil te zitten maar deel te nemen aan
activiteiten om zo een betere toekomst te creëren
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voor zichzelf en hun district. Ook voor deze cursus
hebben alle cursisten een certiﬁcaat in ontvangst
mogen nemen. De donor voor dit project was het
Kansfonds.
Ondernemerschap
De cursus ondernemen werd gegeven door Dana
Du en Ritchely Ceder, studenten van de
Hogeschool Windesheim. In totaal hebben 13
jongeren de ondernemerschapscursus op
enthousiaste wijze gevolgd. Deze ging onder
andere over: ondernemingsvormen, het belang
van goede ﬁnanciële administratie en marketing.
Deze cursus werd elke vrijdag gegeven van 17:00
uur tot 20:00 uur.
Ondernemerschap is op twee manieren getoetst:
een schriftelijk examen, dat is nagekeken door Du
en Ceder, en een praktijkopdracht, inhoudende
deelname aan de agri- and foodbeurs die door de
Orga Soil werd georganiseerd in Moengo. De
dames moesten in groepsverband bedrijfjes
opzetten, gerechten klaarmaken en deze
verkopen. Zes bedrijfjes onder de koepelnaam
Youth Kitchen hebben hun kunnen getoond. Alle
cursisten zijn uiteindelijk geslaagd voor de cursus
ondernemen. 
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FED Network
In 2011 zijn zeven NGO’s in samenwerking met
het Zeisters Zendingsgenootschap (ZZg) een
programma gestart ter ontwikkeling en bevordering van rechtvaardige economische ontwikkeling: FED, Fair Economic Development.
Vijf jaar lang is in de districten Brokopondo,
Sipaliwini en Marowijne gewerkt aan dit programma.
Uitvoerende organisaties van het FED-programma waren onder andere de Pater Ahlbrinck
Stichting (PAS), Bureau voor de dienstverlening
aan NGO's (BFN), Wan Mama Pikien (WMP),
Heepi U See (HUS), Equalance en de Nationale
Vrouwen Beweging (NVB).

In 2015 is er een einde gekomen aan het
FED-programma. Een paar NGO’s vonden het
jammer om een verdere samenwerking en
uitbreiding met de opgebouwde relaties te laten
verwateren. Daarom hebben BFN, PAS en WMP
het initiatief genomen om het FED Network te
starten. Andere NGO’s zijn daarop uitgenodigd
om zich bij het FED Network aan te sluiten.
In die zin is het huidige FED Network zowel een
oude als een nieuwe organisatie.
Omdat in het verleden veel netwerken zijn
doodgebloed omdat zij vaak veel te divers te werk
gingen richt het FED Network zich expliciet op
economische ontwikkeling.

Gedragscode

Op 6 december 2016 vond er een workshop plaats
die in het teken stond van de Regional Code of
Conduct and Ethics voor NGO’s, een regionale
gedragscode voor NGO’s.
De bedoeling was om aan het eind van de
workshop zoveel mogelijk organisaties de
gedragscode te laten ondertekenen.
Al in 2002 à 2003 heeft het CPDC het initiatief
genomen om tot een gedragscode te komen.
Suriname was indertijd pilotland.
Een multidisciplinaire werkgroep heeft toen een
concept ontwikkeld. Dit concept is vervolgens van
het Nederlands vertaald in het Engels en op basis
daarvan heeft CPDC daarna een regionale code
geformuleerd. Zoals al eerder aangegeven moet

de gedragscode de zichtbaarheid van NGO’s
helpen vergroten. Het moet duidelijk worden wie
die NGO’s zijn en wat ze doen. Overigens is
niemand verplicht om de code te ondertekenen.
De workshop is georganiseerd door het FED
Network in samenwerking met het Caribbean
Policy Development Centre (CPDC).
Het CPDC, een paraplu-organisatie voor NGO’s in
de Caraïbische regio, is met ﬁnanciële steun van
de Europese Unie (EU) een groot project gestart
ter versterking van institutionele capaciteit van
NGO’s.
Dat betekent onder andere dat de NGO’s beter
zichtbaar en herkenbaar worden in het politieke en
maatschappelijke speelveld.
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Voor uitvoering van het project is in elk betrokken
land gezocht naar een partner om als nationaal
coördinatieorgaan op te treden. Voor Suriname
heeft het FED Network deze taak op zich
genomen met de PAS, in de persoon van
Christien Naarden, als eerste coördinator.
Momenteel is Sheila Ketwaru (namens BFN)
voorzitter van het CPDC.
Suriname, vindt mevrouw Ketwaru, moet meer bij
de Caraïbische regio betrokken worden.
Als enig Nederlandstalig land in de regio heeft
Suriname een enigszins geïsoleerde positie. FED
Network kiest er dan ook voor zich zoveel mogelijk
in het Engels uit te drukken om daardoor beter
aansluiting te vinden bij de rest van de regio.

Voor uitvoering van het project is in elk betrokken
land gezocht naar een partner om als nationaal
coördinatieorgaan op te treden. Voor Suriname
heeft het FED Network deze taak op zich
genomen met de PAS, in de persoon van
Christien Naarden, als eerste coördinator.
Momenteel is Sheila Ketwaru (namens BFN)

Wetgeving voor NGO’s
Een tweede workshop is op 27 maart georganiseerd met als onderwerp “Caraïbische Wetgeving
voor NGO’s”. Het doel van deze workshop was de
bespreking van wetgeving voor NGO’s in de
Caraïbische regio. Tijdens deze workshop heeft
mevrouw Mr. Eva Esajas van Sewcharans
Advocaten verteld over de Surinaamse wetgeving
aangaande stichtingen en verenigingen. Ook is er
een uitgebreide presentatie gegeven over de
stand van zaken van de NGO-wetgeving in o.a. de
Dominicaanse Republiek, St. Kitts and Nevis en
Uganda door dhr. Gordon Bispham, directeur
CPDC. Uit de presentaties kwam naar voren dat
de wetgeving van de verschillende (ei)landen niet
direct toepasbaar is in Suriname. Zaak dus om

te kijken wat wel van toepassing kan zijn.
In werkgroepverband hebben de participanten
gediscussieerd over de volgende vragen:
- is er behoefte aan een wetgeving voor NGO’s in
Suriname;
- wat zou deze wetgeving dan moeten regelen;
- hoe kan de overheid NGO’s faciliteren;
- indien er een wetgeving nodig is, wie of welk
orgaan zou het moeten voorbereiden.
De resultaten van de workshop zijn vastgelegd in
een rapport dat gedeeld zal worden met de
aanwezige organisaties en relevante stakeholders. 
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Thuiszorg in Brokopondo
Op 22 maart is de PAS in samenwerking met de
stichting Zorg en Welzijn van mw. Magda Echteld,
docent verpleegkunde en deskundige op het
gebied van thuiszorg in Suriname, gestart met
een behoefteonderzoek naar thuiszorg in het
Brokopondogebied, speciﬁek Brownsweg, Klaaskreek en omgeving.
Tijdens de stage thuishulp van de studenten van
ons Jonguwan Kon Leri programma Brokopondo
en bij overleg met de Medische Zending kwam
naar voren dat er behoefte is aan thuiszorg in het
gebied. Sommige ouderen worden goed verzorgd
door hun kinderen of andere familieleden, maar
dat geluk hebben ze niet allemaal. Sommige
ouderen hebben geen kinderen die hun verzorging kunnen organiseren. Kinderen verhuizen
naar Paramaribo of zijn overdag aan het werk
waardoor veel ouderen thuis blijven.

studente van Hogeschool Windersheim, Floor
Kersten. Zij wordt hierin ondersteund door
Annelie Oosterwechel (Windesheim, communicatie) en Milena Pantea van de Academie
voor Hoger Kunst- en Cultuur onderwijs (AHKCO)
studierichting maatschappelijk werk. Milena
heeft haar “snuffelstage” bij de PAS gedaan.
Naast interviewer/ enquêteur fungeerde zij ook
als vertaalster tijdens de gesprekken.

Met het onderzoek wil de PAS de daadwerkelijke
behoefte aan thuiszorg meten maar vooral ook de
ﬁnanciële haalbaarheid nagaan. Wat voor hulp
heeft men nodig en zijn de mensen bereid om voor
deze hulp/zorg te betalen. Op welke wijze kan
men bijdragen?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een

De resultaten van het onderzoek moeten eind juni
2017 beschikbaar zijn en zullen aan de gemeenschappen, relevante partners en stakeholders
worden voorgelegd voor verdere actie.
Wij bedanken de dorpsbewoners, dorpsbesturen
en alle overige ondersteuners voor hun bijdrage
aan dit onderzoek. 

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 verwerkingsunits voor rijst en
cassave;
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.
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Kansfonds ﬁnanciert laatste
projecten in Suriname
Kansfonds, voorheen Skanfonds, stopt per eind
2018 met haar werkzaamheden in Suriname. Het
fonds heeft zich dan ruim 21 jaren ingezet voor het
verlichten van de noden van de minderbedeelden
in onze samenleving. Het fonds zet zich in op de
thema’s basisonderwijs, basisgezondheidszorg
en inkomstengenerering. De doelgroepen die
speciale aandacht genieten zijn binnenlandbewoners, mensen met een beperking, seniore
burgers, vrouwen en kinderen. Prioriteitsgebied is
het binnenland van Suriname, omdat dit gebied
jarenlang achtergesteld was. De laatste jaren zijn
er ook in andere districten zoals Coronie en
Nickerie projecten geﬁnancierd.
Het was Rein Artist, die het fonds heeft overgehaald om ook actief te zijn in Suriname.

Hij was jarenlang adviseur van het Kansfonds in
Suriname. Toen hij hiermee stopte werd zijn
dochter Josée coördinator van het fonds hier te
lande. Zij identiﬁceerde projectaanvragers en
bracht ze in contact met het Kansfonds voor
projectﬁnanciering. Josée was ruim 7 jaren actief
als coördinator. In februari 2014 nam de PAS, op
verzoek van het Kansfonds, de coördinatie op
zich. Dit houdt in dat projectaanvragen voor het
Kansfonds via de PAS ingediend worden.
Begin 2016 werden wij geconfronteerd met het
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bericht dat het Kansfonds zich zou terugtrekken uit
Suriname. Reden: gewijzigde prioriteitsgebieden.
Het fonds zou volgens de statutenvoornamelijk
opgericht zijn voor het Nederlands grondgebied en
daar valt Suriname niet onder.
In februari 2016 werd dus een exitgesprek gevoerd
om na te gaan hoe de ondersteuning het beste
afgebouwd kon worden. Door het bestuur van het
fonds werd bepaald dat een afbouwperiode van 3
jaren in acht zou worden genomen en werd 31
december 2018 geprikt als einddatum.
Het was voor veel organisaties een schok om te
vernemen dat wederom een fonds haar activiteiten in Suriname zou beëindigen. In 2010
bijvoorbeeld besloot ook Cordaid, die veel
organisaties in Suriname gesteund heeft, te
stoppen in Suriname. De impact van het vertrek
van Cordaid was erg groot omdat zij voor
verschillende organisaties de enige of de grootste
donor was. Ook het Zeisters Zendings genootschap (ZZg) heeft haar sociale tak voor project- en
programmaﬁnanciering ingedamd en richt zich
sinds 2016 op een zeer beperkte groep organisaties.
Capaciteitsversterking
Nu is het dus de beurt aan het Kansfonds om af te
bouwen. Daarbij wordt er gekeken hoe haar
activiteiten in Suriname zo positief mogelijk
beëindigd kunnen worden. Op 15 juni 2016 werd
een workshop georganiseerd met als doel na te
gaan waaraan Surinaamse organisaties behoefte
hebben om hun functioneren te verbeteren, te
kunnen blijven voortbestaan en hun werk te
continueren.
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Tijdens de druk bezochte workshop hebben de
organisaties gediscussieerd over hun informatieen trainingsbehoefte. Op basis van de resultaten
van de workshop is een capaciteitsversterkingsplan opgesteld (en goedgekeurd door
Kansfonds) dat in 2017 en 2018 wordt uitgevoerd.
De trainingen en workshops die in het plan zijn
opgenomen zijn:
- Projectidentiﬁcatie en project schrijven
- Training effectief leiderschap
- NLP training effectief communiceren (Neuro
Linguïstisch Programmeren)
- Oplossingsgericht werken en denken
- Workshop ondernemerschap
- Financieel beheer
- Organisatiemanagement
Organisaties die geparticipeerd hebben in de
workshop Capaciteitsversterking en die ooit
ondersteund zijn door Kansfonds, worden per mail
uitgenodigd om zich voor de trainingen aan te
melden. Aangezien er per training een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar is, wordt prioriteit
gegeven aan de organisaties die bij aanmelding
voor de workshop in 2016 al hun behoefte voor
een speciﬁeke training kenbaar hebben gemaakt.
Daarna worden anderen toegelaten.
Het is van belang dat organisaties alleen medewerkers opgeven voor de trainingen, die het
geleerde daadwerkelijk toe zullen passen in de
organisatie. Anders is het weggegooid geld. De
bedoeling is namelijk dat de organisatie institutioneel versterkt wordt zodat zij haar werk kan
voortzetten.
Projectﬁnanciering
Het Kansfonds stelt in de afbouwperiode 20172018 veel minder geld beschikbaar voor projectﬁnanciering dan voorheen. Een deel van het
beschikbare geld is bovendien bestemd voor de
capaciteitsversterking van organisaties.
In de afgelopen periode werd jaarlijks 300.000
euro beschikbaar gesteld voor projectﬁnanciering.
In 2017 is dat 150.000 euro, terwijl in 2018 een bedrag van 75.000 euro beschikbaar is voor projectPater Ahlbrinck Stichting
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aanvragen. Er wordt daarom per project een
maximaal bedrag van 15.000 euro toegekend. Van
de organisaties wordt verwacht dat ze zelf voor
coﬁnanciering zorgen.

Dit alles betekent dat het Landelijk Adviescollege
van het Kansfonds, het LACS, de moeilijke taak
heeft om nog strikter te selecteren op de maatschappelijke relevantie en duurzaamheid van de
projectaanvragen. Maar dit laat onverlet dat
projectaanvragen nog steeds mogen worden
ingediend.
Het is bijzonder jammer dat het Kansfonds stopt,
zeker nu het economisch en sociaal erg slecht
gaat met Suriname. Voor de overheid betekent dit
dat zij maatschappelijke organisaties beter zal
moeten gaan faciliteren zodat zij hun werk op een
adequate wijze kunnen blijven uitvoeren. Voor
maatschappelijke organisaties (CBO’s en NGO’s)
betekent dit dat zij de kennis en vaardigheden die
zij hebben opgedaan tijdens de workshops
inkomstenwerving (georganiseerd door Cordaid
en het ZZg) nog beter moeten inzetten om hun
werk te kunnen continueren. Betaalde dienstverlening, oftewel het tegen betaling inzetten van
expertise die in de organisatie aanwezig is, is geen
ver-van-mijn-bed-show meer. Het is een serieuze
realiteit. Laten wij het geleerde daarom wijs
inzetten. 
Colofon
Bijdragen: Christien Naarden en Annelie Oosterwechel.
Vormgeving en (eind)redactie: Marijke WaagmeesterVerkuijl , Erna Hulsenboom
Gedrukt door: Suriprint.
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