
 
 

  
     
 
 

 
VERSLAG HULPGOEDERENACTIE II - 2005  
 
Inleiding  
 
Gieni Schuiteman en Roel Lugard, bestuursleden van de ‘Stichting Ontwikkelingsprojecten Midden Suriname’, 
kortweg ‘Teeifuka’, hebben van 3 tot en met 17 maart een werkbezoek gebracht aan Suriname.  
Vorig jaar is namens de stichting een soortgelijk bezoek aan Suriname gebracht en is er in totaal 5 m3 aan 
hulpgoederen meegenomen. Dit jaar hebben we onze tweede hulpgoederenactie gehouden en zijn we met in totaal 12 
m3 aan goederen richting Suriname afgereisd. De hulpgoederen zijn per boot naar Suriname vervoerd, dit in 
samenwerking met de ‘Stichting Kamaga’ te Amsterdam, welke al jaren in Suriname actief is. In Suriname heeft 
‘Teeifuka Suriname’ de actie gecoördineerd en hebben de dorpsbewoners van Nieuw Aurora geholpen bij de 
distributie van de goederen.  
Met financiële ondersteuning van NOVIB is de bouw van ons educatiecentrum - waarmee vorig jaar is gestart – 
voortgezet; inmiddels is het zinken dak geplaatst. Tevens is in het dorp een kopieermachine geïnstalleerd, speciaal 
voor het kopieerwerk van de basisschool ‘Johannes Arabischool’, zijn er voor de vrouwen in het dorp 3 
naaimachines en een broodbakmachine meegebracht en is in het dorp een dieselgenerator geplaatst, benodigd voor 
de stroomvoorziening.  
Ten behoeve van de leerlingen van de ‘Johannes Arabischool’ zijn schoolpakketten samengesteld en de resterende 
schoolspullen zijn aan de mulo-school ‘Latour’ in Paramaribo ter beschikking gesteld; op deze school zitten veel 
kinderen uit het binnenland die voor verdere studie nu in Paramaribo wonen.  
Voor de medische post ‘Ladoani’ zijn 3 dozen met medische benodigdheden meegenomen en voor de verloskamer 
van deze post zijn gordijnen beschikbaar gesteld. De andere hulpgoederen zoals kleren, schoenen, knuffels, etc. zijn 
naar ieders tevredenheid onder de dorpsbewoners verdeeld. Dankzij een goede samenwerking met het dorpsbestuur, 
de schoolleiding, het kerkbestuur en de leiding van de medische post is de actie succesvol verlopen.  
 
Hulpgoederenactie  
 
In januari/februari 2004 heeft onze stichting haar eerste hulpgoederenactie voor de schoolkinderen in het dorp Nieuw 
Aurora georganiseerd; er is toen in totaal 5 m3 aan hulpgoederen ingezameld. Dit jaar is ongeveer 12 m3 aan 
hulpgoederen ingezameld, bestaande uit benodigdheden voor de medische post ‘Ladoani’, schoolspullen voor de 
leerlingen van de ‘Johannes Arabischool’, gebruiksartikelen voor de dorpsbewoners en leesboeken bestemd voor de 
vorig jaar opgezette bibliotheek. Deze keer zijn ook heel veel knuffels ingezameld. Daarnaast zijn van bedrijven uit 
Harderwijk, Nunspeet, Ermelo en Groningen zaken als rolgordijnen, schrijfgerij, computers, kleren en schoenen 
ontvangen.  
De basisscholen ‘De Bron’ en ‘De Wegwijzer’ uit Harderwijk hebben leesboeken, schoolmaterialen en computers 
beschikbaar gesteld. Daarnaast is van een boekhandel uit Zetten een grote hoeveelheid aan schoolmaterialen 
ontvangen. Met de beschikbaar gestelde materialen was het mogelijk om voor ongeveer 200 kinderen van de 2e tot 
en met 6e klas een schoolpakket samen te stellen. De overgebleven schoolmaterialen zijn aan de Mulo-school 
‘Latour’ in Paramaribo beschikbaar gesteld. ‘Mulo Latour’ staat in de achterstand wijk ‘Latour’ en op deze school 
zitten veel kinderen afkomstig uit het binnenland die voor verdere studie naar Paramaribo zijn gekomen.  
Daarnaast zijn van medewerkers van het stadhuis te Harderwijk diverse hulpgoederen ontvangen, heeft de 
bibliotheek van Harderwijk boeken ter beschikking gesteld en hebben veel particulieren uit Harderwijk onze actie 
met geld en goederen ondersteund.  
Het verschepen van de hulpgoederen naar Suriname en het inklaren hiervan bij de douane in Suriname is door de 
‘Stichting Kamaga’ uit Amsterdam en de ‘Huberstichting’ uit Suriname verzorgd. ‘Teeifuka’ heeft voor deze 
operatie ruim € 1.200,-- betaald. De hulpgoederen zijn in Paramaribo door de heren Muree Jabini en Clifton Lugard 
van ‘Teeifuka Suriname’ opgehaald en tijdelijk in een garage opgeslagen.  
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Vervolgens zijn de hulpgoederen per vrachtauto naar de rivierhaven ‘Atjoni’ gebracht en met 3 rivierboten verder 
richting het dorp Nieuw Aurora vervoerd.  
Alle goederen die de stichting naar het binnenland heeft gebracht, zijn tegen betaling van een bepaalde vergoeding 
aan de inwoners van het dorp verstrekt. Wij zijn van mening dat, door alle goederen gratis weg te geven, de mensen 
onvoldoende in staat worden gesteld en gestimuleerd om zelfstandig te worden. Zo is het de gewoonste zaak van de 
wereld dat deze mensen in verkiezingstijd alles gratis krijgen, maar vervolgens na de verkiezingen niets meer van de 
betreffende politieke partijen en/of organisaties horen. Voor de binnenlandse bewoners zijn zaken zoals energie, 
watervoorziening, gezondheidszorg en communicatiemiddelen niet structureel geregeld, laat staan dat er sprake is 
van enige mate van continuïteit; soms hebben ze alles en soms hebben ze niets. Voor de meeste hulpgoederen is een 
vaste vergoeding gevraagd van 1,-- à 5,-- SRD (Surinaamse Dollar); voor de goede orde € 1,-- is gelijk aan 3,54 SRD 
ofwel 1,-- SRD is € 0,28.  
De mensen met een modernere woning in het dorp waren erg blij met de rolgordijnen en kunnen hun huizen hiermee 
eindelijk een iets ‘vriendelijker’ uitstraling geven (hierbij ging het om rolgordijnen van 0,75, 1,50 en 1,80 m., 
waarvoor respectievelijk 5,--, 10,-- en 15,-- SRD is gevraagd). Ongeveer 1/3 deel van de dorpsbewoners heeft 
aangegeven geen geld te hebben om spullen te kopen; hieruit kan de conclusie getrokken worden dat in de dorpen in 
het binnenland van Suriname grote armoede heerst.  
Aan de vrouwen en kinderen in het dorp hebben we veel gehad; ze hebben goederen van de rivier naar de 
opslagplaats gesjouwd, spullen uitgepakt, geholpen met het verdelen van de spullen en - niet onbelangrijk - een 
aantal van deze vrouwen heeft heerlijk voor ons gekookt.  
 
Medische zorg  
 
Ook met deze actie is door ons aan de medische post ‘Ladoani’ gedacht. ‘Ladoani’ is een medische post naast het 
dorp Nieuw Aurora; deze post bestaat uit een polikliniek, een verloskamer en een nachtopvang. Verder staan op het 
terrein woonruimten voor de medewerkers van de post. Op dit moment heeft ‘Ladoani’ geen eigen dokter. In het 
gebied is wel een regionale arts van de medische zending aanwezig, die de 20 dorpen in het gebied met enige 
regelmaat bezoekt. Zuster Magnolia Lugard en Broeder Jabini hebben nu de leiding in Ladoani. De 
gezondheidswerkers die in het binnenland werkzaam zijn mogen in principe alleen primaire gezondheidszorg 
verlenen (eerste hulp), maar omdat er geen doktoren en verpleegkundigen in het gebied aanwezig zijn doen deze 
mensen in feite alles. Ze voeren zowel de taken van een tandarts, als de taken van een gynaecoloog uit en alleen in 
uitzonderlijke gevallen worden patiënten naar ziekenhuizen in Paramaribo overgebracht. Het ministerie van 
volksgezondheid in Suriname stelt niet voldoende medicijnen ter beschikking voor het binnenland, waardoor de 
gezondheidswerkers zieke mensen in de meeste gevallen niet kunnen helpen en ze vaak zonder ze geholpen te 
hebben weer naar huis moeten sturen.  
Het is ons ook dit jaar weer gelukt een apotheek uit Harderwijk bereid te vinden om medicamenten en eerste hulp 
middelen ter beschikking te stellen; deze middelen zijn aan de medische post overgedragen. Daarnaast is de 
verloskamer na jaren weer van gordijnen voorzien, welke door ons zijn ontvangen van een bedrijf uit Nunspeet. De 
leiding van de post heeft de stichting een lijst meegegeven van de primaire middelen die ze nodig hebben om hun 
werk goed te kunnen doen; in Nederland zullen apotheken en ziekenhuizen worden benaderd om deze medische post 
verder te ondersteunen.  
 
Basisschool ‘Johannes Arabischool’  
 
De ‘Johannes Arabischool’ is een christelijke basisschool van de ‘Evangelische Broeder gemeente Suriname’ 
(EBGS). Op dit moment telt de school 314 leerlingen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. De 4 en 5 jarigen gaan niet naar 
school, omdat er voor deze kinderen geen leerkrachten en lesruimten beschikbaar zijn. Het voornemen bestaat het te 
bouwen educatiecentrum zodanig in te richten dat deze ook voor lesdoeleinden kan worden gebruikt; hiervoor zullen 
gesprekken moeten worden gevoerd met het schoolbestuur en de EBGS in Paramaribo. Ook is van de schoolleiding 
een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat de school over onvoldoende meubilair beschikt; gekeken zal 
worden of hiervoor in Nederland een oplossing gevonden kan worden. Overigens hebben wij de meegenomen 
schoolmaterialen deze keer niet rechtstreeks aan de school overgedragen; er is voor gekozen de spullen aan de 
schoolkinderen te geven. In verband hiermee zijn lespakketten samengesteld voor de kinderen van de 2de tot en met 
de 6de klas; ieder pakket bestaat uit 5 schriften, een pen, een potlood, een liniaal, een gum en een puntenslijper. Van 
de ouders heeft de stichting 1,-- SRD (€ 0,28) per pakket gevraagd; van de ruim 200 pakketten is ¼ deel niet betaald 
omdat de ouders hiervoor geen geld hadden. Toch heeft elk kind een pakket gekregen. De spullen bestemd voor de 
eerste klas zijn wel rechtstreeks aan de school overgedragen.  
 
 
 
 



 
 
 
Met steun van NOVIB is er nu een kopieermachine in het dorp geplaatst, die gebruikt zal worden voor het 
schoolwerk. De kinderen krijgen geen boeken mee naar huis omdat de school over onvoldoende boeken beschikt; 
daarnaast is de schoolleiding bang dat de boeken zullen worden beschadigd of kwijtraken.  
Wij hopen dat de leerkrachten stencils gaan maken van de te behandelen lessen of boeken, zodat de kinderen deze 
mee naar huis kunnen krijgen.  
Als stichting hebben wij contact met de werkgroep ‘Nieuw Aurora’ in Hilvarenbeek, die de ‘Johannes Arabischool’ 
en de kerk in het dorp met de nodige middelen ondersteund; de bedoeling is om tot een samenwerking te komen. 
Dorien Benjamin is leerkracht in Nieuw Aurora en is de contactpersoon van deze werkgroep; op 13 maart 2005 is 
Dorien Benjamin bestuurslid van ‘Teeifuka binnenland’ geworden. Met Mevrouw Christine Werner Samsom die in 
Paramaribo contactpersoon is van deze werkgroep, is onze stichting in gesprek om tot een soort samenwerking te 
komen. Wij hopen dat ze zitting kan en wil nemen in de coördinatie groep ‘Teeifuka Suriname’.  
 
Het bestuur van het dorp  
 
In Nieuw Aurora wordt het traditionele gezag (het dorpsbestuur) geleid door hoofdkapitein Adipi (te vergelijken met 
een burgemeester). Dit bestuur bestaat verder uit een aantal kapiteins (wethouders) en basia’s 
(raadgevers/spreekbuizen van het bestuur). Bij belangrijke beslissingen in het dorp worden ook de ‘Takima u beeh’ 
betrokken; ‘Takima u beeh’ zijn de vertegenwoordigers van de verschillende families in het dorp. Gelet op het feit 
dat er geen geschreven wetten en regels zijn, is het voor het traditionele gezag moeilijk om het gezag op een 
verantwoorde manier uit te oefenen. Invloeden vanuit vooral Paramaribo, Frans Guyana en Nederland botsen vaak 
met het traditionele leven in het binnenland.  
Het dorpsbestuur van Nieuw Aurora is blij met onze activiteiten in het dorp en heeft basia Ludi Jozuazoon 
aangesteld als ons aanspreekpunt. Hij heeft geholpen met de distributie van de hulpgoederen, helpt mee bij de bouw 
van het educatiecentrum en is met ons meegegaan naar besprekingen met de schoolleiding, het kerkbestuur en de 
leiding van de medische post. Het bestuur heeft ons via een brief verzocht om in Nederland financiële middelen te 
zoeken voor de aanschaf van meubilair (stoelen, tafels en kasten) ten behoeve van hun vergaderruimte. Verder 
bestaat ook behoefte aan een buitenboordmotor, waarmee het mogelijk wordt zich meer flexibel te kunnen bewegen. 
De hoofdkapitein moet vaak naar Paramaribo voor overleg met het centrale bestuur, maar ook naar andere dorpen 
voor overleg met collega’s; aangezien dit alleen via de rivier kan is een buitenboordmotor onmisbaar. Wij zullen 
gemeenten in Nederland benaderen om hierin te voorzien. 
 
Subsidie van NOVIB  
 
NOVIB heeft een bedrag van € 8.250,-- beschikbaar gesteld om in het dorp Nieuw Aurora de eerste fase van het 
multifunctionele educatiecentrum te kunnen realiseren, waarin een telefoondienst en een kopieerfaciliteit zullen 
worden ondergebracht.  
Tevens zal de bibliotheek van het dorp, welke op dit moment slecht is gehuisvest, en een aantal door onze stichting 
in het dorp geplaatste computers naar het educatiecentrum worden overgeplaatst. De telefoonverbinding kan tegen 
betaling door het gehele dorp worden gebruikt en met het kopieerapparaat kan schoolwerk gratis gekopieerd worden; 
voor het maken van andere kopieën zal een kostendekkende vergoeding worden gevraagd.  
Van voornoemd bedrag is € 5.000,-- gebruikt om de bouw van de eerste fase van het educatiecentrum, waarmee 
vorig jaar is gestart, voort te zetten; de ruwbouw is nu gereed en het zinken dak is geplaatst. De vloer, de ramen en 
de deuren moeten nog aangebracht worden. Dit centrum moet een ontmoetingsplek voor de lokale bevolking worden. 
Het gebouw zal uiteindelijk 24 m. lang en 16. m breed worden, maar in de eerste fase zal een gebouw van 16 m. lang 
en 8 m. breed worden gebouwd. Dit gedeelte van het gebouw zal worden ingericht als een ontmoetingsruimte, 
waarin de bibliotheek, de naaimachines en de computers zullen worden ondergebracht en waarvan een gedeelte zal 
worden bestemd voor het plaatsen van het kopieerapparaat en de nog aan te leggen telefoonverbinding. Het 
voornemen bestaat om alle activiteiten in het centrum te concentreren; hierbij moet met name worden gedacht aan 
een bibliotheek, computerfaciliteiten, een naai- en knipcursus voor jonge vrouwen, distributie van hulpgoederen, 
kopieermogelijkheden voor de basisschool, huiswerkbegeleiding en de opvang van schoolkinderen direct na 
schooltijd (recreatieve activiteiten). Verder zal het centrum gaan dienen als ontmoetingscentrum, vergaderzaal en als 
leslokaal voor de school. Het is de bedoeling in de laatste fase een verdieping op het gebouw aan te brengen, welke 
als logiesverblijven zal worden ingericht. Op dit moment staan de computers, de kopieermachine, de generator, de 
bibliotheekboeken en de hulpgoederen op verschillende plaatsen in het dorp, waardoor een goede coördinatie niet 
mogelijk is; in verband hiermee is de bouw van het centrum van essentieel belang. De bouwkosten van de eerste fase 
zijn geraamd op € 9.248, 00; dit betekent dat er nog een bedrag van € 4.248,-- nodig is om de eerste fase 
gebruiksklaar te kunnen maken. De totale bouwkosten van het multifunctionele educatiecentrum zijn geraamd op € 
47.000,--.  



Financieel overzicht  
FINANCIEEL OVERZICHT ACTIE 2 - 2005 
 
INKOMSTEN IN NEDERLAND 

Bijdrage via Roel Lugard 155 
Afdeling Grondzaken Harderwijk 135 
Individuele medewerkers gemeente Harderwijk 40 
Harderwijks Bouwbedrijf 75 
Bijdrage via Gieni Schuiteman 192,5 
Anonieme Harderwijker 500 
Harderwijkse architecten bureau 100 
Kerstinzameling gemeente Harderwijk 108,56 
Adviesbureau uit Ermelo 500 
Transportkosten via subsidie NOVIB 50 

1856,1 
 
INKOMSTEN IN SURINAME 
Inkomsten in Suriname SRD (1:3,54) EURO 
Opbrengst hulpgoederenactie 931,75  
Totaal in Suriname 931,75 263,21 
 
Saldo Inkomsten actie 2 2119,27 
 
UITGAVEN IN NEDERLAND 
Kosten 12 kuub zeevracht 1205,65 
Meegestuurde consumptie t.b.v. de ondersteuners van de actie 159,62 
Kosten doos per luchtpost 58 
Totaal Nederland 1423,3 
 
UITGAVEN IN SURINAME 
Uitgaven Suriname SRD EURO 
Transportkosten vrachtauto en rivierboot 1210  
Benzine voor riviertransport en stroomvoorziening 590  
Consumptie in Suriname t.b.v. de ondersteuners van de actie 293  
Bijdrage aan de ondersteuners van de actie 397  
Totaal Suriname 2490 703,39 
 
Saldo uitgaven actie 2 2126,66 
 
BALANS ACTIE 2 7,39 negatief 
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Slot  
 
Het is ons opgevallen dat de mensen in het binnenland moeilijk te overtuigen zijn wanneer het gaat om het maken en 
uitwerken van plannen voor de toekomst. De mensen zijn zo vaak door buitenstaanders (centrale overheid, 
hulporganisaties, zending, stichtingen, etc.) voor de gek gehouden en belazerd, dat ze niet zomaar iedereen 
vertrouwen. Wij hebben geprobeerd de mensen duidelijk te maken dat ze zich nu in moeten zetten om later profijt 
van de projecten te hebben; omdat de mensen niet geloven dat er een ‘later’ voor ze is blijkt dit in de praktijk niet 
eenvoudig. Het is wel duidelijk dat het vertrouwen in onze activiteiten, in vergelijking met de vorige keer, groter is 
geworden. Het feit dat we voor de tweede keer zijn gekomen met zaken waarom is gevraagd, geeft veel mensen 
hoop. Dat de mensen vertrouwen hebben verloren in een ‘betere’ toekomst is te begrijpen, maar onze stichting zal er 
alles aan doen om het vertrouwen van de mensen te winnen, door onze beloftes na te komen, structurele hulp te 
bieden en continuïteit in onze activiteiten te houden.  
Naast alles wat goed is gegaan, zijn ook zaken minder goed gegaan. Twee dagen hebben wij samen met de lokale 
bevolking gewerkt aan de distributie van de hulpgoederen; de derde dag hebben we dit overgelaten aan de mensen 
die ons gedurende de twee voorgaande dagen hebben geholpen. Aan het einde van de dag bleek dat een aantal 
nieuwe voetballen, tubes tandpasta en tandenborstels, rolgordijnen en andere zaken spoorloos verdwenen waren. Een 
ander probleem was dat de hulpgoederen, vanwege de grootte van de hutten, in verschillende hutten moesten worden 
ondergebracht, welke ook nog bewoond werden door de eigenaars. Ook als gevolg hiervan zijn diverse spullen 
verdwenen. In verband hiermee zien wij ons steeds meer genoodzaakt een ‘eigen’ plek in het dorp te realiseren. Het 
te bouwen centrum zal hier zeker uitkomst kunnen bieden.  
 
Harderwijk, 18 april 2005  
Roël, Lugard en Gieni Schuitemen  
Bestuursleden Stichting Teeifuka  
 


