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PROJECTRAPPORTAGE MULTIFUNCTIONEL CENTRUM 
MET TELEFOONVERBINDING EN KOPIEERMACHINE 
 
Projectnummer: LKZ-504199-C0007448,  
Gesubsidieerd bedrag € 8.250,00 door NOVIB 
Rapportageperiode: 01 november 2004 tot en met 31 mei 2005 

Inleiding 
 
Stichting Teeifuka kreeg van NOVIB € 8250,00 subsidie voor haar project ‘Multifunctioneel educatiecentrum’ in het dorp 
Nieuw Aurora (Suriname). Dit geld moest worden aangewend voor de aanschaf van een kopieermachine, een 
stroomgenerator, het realiseren van een telefoonverbinding in het dorp en de bouw van een educatiecentrum (de eerste 
fase). Omdat het project in Suriname zou worden uitgevoerd moesten wij ervoor zorgen dat het geld daar veilig terecht 
kwam. Wij hebben via onze afdeling in Suriname een bankrekening bij Godo spaar- en kredietcoöperatie geopend waarop 
in eerste instantie een bedrag van € 5050,00 voor de bouw van het educatiecentrum is overgemaakt.  
De kosten voor de kopieermachine, de generator en de telefoonverbinding bleken in Suriname hoger te zijn dan wij begroot 
hadden. Wij hebben toen besloten om de generator en de kopieermachine in Nederland aan te schaffen. Wij hadden daarna 
nog geld over om 3 elektrische naaimachines, een broodbakmachine en een popcornmachine aan te schaffen. Omdat wij 
onze jaarlijkse hulpgoederenactie al gepland hadden, konden we de zaken die we in het kader van dit project hadden 
aangeschaft gecombineerd met onze hulpgoederen naar Suriname verzenden.  
 
Vervolgens hebben we contact gelegd met het telecommunicatiebedrijf Telesur in Suriname voor het realiseren van de 
telefoonverbinding. Door de grote mate van bureaucratie bij dit bedrijf en hun aanvullende eisen is de telefoonverbinding 
nog niet operationeel geworden (31 mei 2005).  
Om dit project vanuit Nederland te coördineren, is veel gebeld en gemaild. Het bellen naar Suriname is erg duur en heeft 
beslag gelegd op een deel van het gesubsidieerde bedrag. Bovendien hebben de leveranciers van materialen in het 
binnenland zich niet aan afspraken gehouden waardoor wij gedwongen waren om duurdere bouwmaterialen bij meerdere 
privé personen te “lenen”. Het transporteren van materialen zoals zinkplaten en cement van Paramaribo naar het binnenland 
was ook een grote kostenpost. 
Om er zeker van te zijn dat het project goed zou worden uitgevoerd zijn twee bestuursleden van onze stichting op eigen 
kosten van 3 maart tot 17 maart in Suriname geweest. Wij hebben daar onze jaarlijks terugkerende hulpgoederenactie 
gecoördineerd en konden zo ook de uitvoering en voortgang van het project meemaken. 
 
 

Voorbereiding 
 
Wij konden het geld via de wereldwijd opererende Western Union naar Suriname overmaken. Dit zou betekenen dat alleen 
aan overmakingskosten € 200,00 zou moeten worden betaald. Wij hebben via Internet de mogelijkheden van Godo spaar- 
en kredietcoöperatie gezien en van Nederland uit contact met ze gezocht. Er is vervolgens, zoals in de inleiding reeds 
aangegeven, een rekening bij deze coöperatie geopend. De heer Muree Jabini is aangewezen om de rekening te beheren. 
Het geld wordt op een rekening van Godo overgemaakt met vermelding van het (rekening)nummer van de deelnemer en 
dan kan de beheerder in Suriname de gelden opnemen die hij voor het project nodig heeft. Er wordt wel  
0,5 % ingehouden als zijnde overmakingskosten.  
Er is, zoals hierboven aangegeven, veel gebeld en gemaild om de uitvoering van het project goed voor te bereiden. Bellen 
naar Suriname via KPN is erg duur, daarom hebben we via zogenaamde 0900- nummers van bedrijven zoals Telediscount 
gebeld. De meeste 0900 nummers kosten minimaal € 0,25 per minuut. Wij hebben gemiddeld 1 keer per 2 weken contact 
met Suriname gehad. Tussen november 2004 en april 2005 is op deze wijze voor een bedrag van € 75,00 getelefoneerd.  
 
Wij hebben via de heer Jabini contact gelegd met de leveranciers van cementstenen en hout. Er waren met hen duidelijke 
afspraken gemaakt. Echter, toen de bouwvakkers in Nieuw Aurora aan het werk wilden gaan, bleek dat de leveranciers de 
materialen toch niet in voorraad hadden. Wij moesten toen materialen van enkele dorpsbewoners lenen. Omdat ze hun 
materialen niet wilden verkopen en omdat diverse, kleine partijen moesten afnemen, kwamen wij toch duurder uit. Wij 
moesten mensen betalen om de materialen te produceren en deze dan aan de mensen die ze geleend hadden, teruggeven. 
Wij zijn al met al blij dat heel veel dorpsbewoners hun voorraad materialen aan ons hebben willen afstaan. Zo hebben zij 
toch hun bijdrage geleverd aan dit project.  
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Telefoonverbinding 
 
Wij hebben contact gehad met Roberto Pansa van telecommunicatie bedrijf Telesur. Het bleek dat Telesur aanvullende 
eisen is gaan stellen voor de realisering van een telefoonverbinding in het binnenland. In februari 2004 toen wij in 
Suriname waren, hadden we informatie gekregen dat het systeem € 950,00 zou kosten. Nu blijkt dat het systeem € 1400,00 
zal gaan kosten. Wij hebben op advies van de heer Pansa twee verschillende telefoontoestellen uit Amerika laten komen. 
Het betrof een zogenaamde draadloos en een vast TDMA fixed toestel. Deze toestellen hebben € 150 gekost en ze blijken 
nu niet goed te werken. Van 3 maart tot 17 maart 2005 waren mevrouw Gieni Schuiteman en ondergetekende in Suriname, 
in verband met de jaarlijks terugkerende hulpgoederenactie. Tijdens ons verblijf daar zijn wij in contact gekomen met de 
heer Hedley Paulus, ook bij Telesur werkzaam. De heer Paulus heeft de toestellen getest en ze blijken niet goed te zijn voor 
de telefoonaansluiting in het binnenland. De heer Paulus heeft nu voorgesteld om het systeem bestaande uit een 
telefoontoestel, een antenne+mast en een zonnepaneelsysteem via hem te kopen. Dit zal dus totaal € 1400,00 gaan kosten. 
Het zonnepaneel systeem is nodig voor het opladen van de accu van het telefoontoestel. Maar omdat wij in het dorp al een 
generator hebben, zal de heer Paulus kijken of het zonnepanelensysteem wel nodig is. Volgens hem zijn alle 
telefoonaansluitingen in het binnenland op een zonnepaneel aangesloten en is het niet zeker of dit op de generator zonder 
problemen aangesloten zou kunnen worden. Vervolgens zal de heer Paulus twee medewerkers van Telesur naar Nieuw 
Aurora moeten sturen om de telefoon operationeel te maken. Deze kosten komen voor rekening van de stichting.  
 

Kopieermachine 
 
Wij hebben in december 2004 offertes voor aankoop van een kopieermachine in Suriname gevraagd. De goedkoopste 
tafelmodelkopieermachine die aan onze eisen voldeed kostte € 1100,00. Wij wilden namelijk een laserkopieermachine en 
daarnaast moest de mogelijkheid bestaan om het apparaat tevens als fax te gebruiken. Tenslotte moest er een mogelijkheid 
voor automatische documenteninvoer bij zitten. Wij hebben in Nederland een Lexmark kopieermachine (€ 400,00) kunnen 
kopen, die aan onze eisen voldoet. Voor de kopieermachine hebben we een transformator van 1000W (€ 110,00) gekocht 
om de 110 volt in Suriname om te vormen naar 220 volt stroom voor dit Nederlandse apparaat. De kopieermachine is nu in 
Nieuw Aurora en wordt beheerd door juffrouw Dorien Benjamin van de basisschool. De kopieermachine is op maandag 14 
maart in gebruik genomen. De afspraak was dat we na een maand verslag zouden krijgen over het gebruik ervan. Eind april 
j.l. is telefonisch de voortgang aan ons gemeld. Het kopieerwerk voor de school gaat prima en met de privé kopieën is 80 
SRD (€ 22,60) verdiend. De eerste toner is nu leeg en dat komt doordat de schoolboeken veel plaatjes hebben. Er was één 
vaste prijs afgesproken voor een kopie. In de toekomst zullen er 2 verschillende prijzen gehanteerd worden. Een prijs voor 
tekstkopie en een hogere prijs voor kopieën met plaatjes erbij. Zo hopen we toch kostendekkend te werken.  
 

De generator 
 
Ook de kosten van de generator bleek in Suriname gigantisch omhoog te zijn gegaan. Er wordt nu  
€ 1700,00 voor een 5,7 KW generator gevraagd. In de projectbeschrijving gingen we uit van een generator van 3 KW. Maar 
omdat wij voor onze activiteiten in Suriname behoefte hebben aan een zwaardere machine, zijn we op zoek gegaan naar 
één van minimaal 5 KW. Omdat het zo duur in Suriname was, hebben we besloten om het hier in Nederland te kopen. Wij 
hebben een nieuwe generator van 5,7 KW kunnen kopen voor € 950,00 en deze generator is speciaal omgezet naar 110 volt 
stroom. De generator is nu in Nieuw Aurora en wordt door de heer Iwan Zandveld beheerd. Hij is een van de bestuursleden 
van Teeifuka-binnenland. De generator wordt nu gebruikt voor de computers, voor de naaimachines, voor de 
kopieermachine, voor stroomvoorziening van een aantal omliggende hutten en er wordt nu gekeken of aan een 30-tal hutten 
in de directe omgeving stroom kan worden geleverd tegen een standaard financiële vergoeding. Wel moeten stroomkabels 
en andere elektraonderdelen worden gekocht voor dit doel. De dorpsbewoners zijn niet in staat om zelf deze investering te 
doen en aangezien de stichting op dit moment niet de financiële middelen heeft, zullen de hutten voorlopig geen gebruik 
kunnen maken van de stroomvoorziening. Met andere financiële middelen van de stichting zijn 400 liters brandstof gekocht 
om het proces te continueren. Met de middelen die zullen worden gegenereerd door het gebruik van de naaimachines en de 
kopieermachine, zal deze voorraad worden aangevuld. 
 

Besparing 
 
Van het bedrag dat bij de generator en de kopieermachine is bespaard, hebben we 3 elektrische naaimachines, een 
popcornmachine en een broodbakmachine gekocht voor een totaal bedrag van (3 x € 80,00 + € 15,00 + € 40,00) = € 295,00. 
Wij konden ook besparen in de transportkosten omdat de apparaturen samen met onze hulpgoederen is getransporteerd. De 
kosten voor het transporteren van de apparaturen van Nederland naar Suriname bedragen € 50,00. De naaimachines zijn nu 
ingezet om 3 alleenstaande vrouwen in het dorp tot naaisters op te leiden, zodat ze straks hun geld hiermee kunnen gaan 
verdienen. Dorien Benjamin en Hortensia Lugard die in Paramaribo naai- en kniples hebben gehad begeleiden de andere 
jonge vrouwen. De vrouwen zullen pangi’s en klamboes maken voor de verkoop en daarnaast willen we schooluniformen 
door hen laten maken. 



De heer Steven Jabini die monteur is en in het dorp woonachtig is, zal het technische onderhoud van de apparaturen op zich 
nemen. Hij is zich nu aan het inwerken om de apparaturen te leren kennen. De broodbakmachine en popcornmachine zijn 
nu in beheer bij Hortensia Lugard - voorzitter van Teeifuka binnenland. De bedoeling is om hiermee geld te verdienen. Een 
deel van dit geld zal gebruikt worden voor de aanschaf van brandstof voor de generator en voor reparatie van de apparaten 
en dat andere deel zal haar eigen inkomsten zijn.  
 

Educatiecentrum 
 
Van het door NOVIB gesubsidieerd bedrag van € 8250,00 is € 5.000,00 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.  
Het gebouw beslaat een grote ruimte die zal worden ingericht als een ontmoetingsruimte, waarin de bibliotheek, de 
naaimachines en de computers zullen worden ondergebracht. Daarnaast zijn er twee kleinere ruimtes voor de telefoondienst 
en de kopieermachine. Het voornemen bestaat om alle activiteiten in het centrum te concentreren; hierbij moet vooral 
worden gedacht aan de 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 eventueel 
als leslokaal voor de school omdat het schoolgebouw op dit moment niet alle kinderen kan huisvesten. 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.  
Het is ons niet gelukt om dit gedeelte (8 x 16 m) af te bouwen voor het gesubsidieerde bedrag van 
€ 5000,00. Het grootste gedeelte is inmiddels klaar en we zijn nu financiële middelen aan het werven om het gebouw af te 
bouwen. Wij hebben nu begroot dat om het gebouw in te richten er nog € 4.248,00 nodig zal zijn. De bouw ligt nu stil en de 
zes bouwvakkers die dit werk tot nu toe hebben gedaan, wachten op ons om verder te gaan. Ze zijn enthousiast en 
gemotiveerd en daarnaast hebben ze wat geld met dit project kunnen verdienen. 
 

Begroting zoals ingediend  
 
Het project bestaat uit de volgende onderdelen: 
Het gebouw     €  6.300,00 
Aanschaf kopieermachine   €      800,00 
Stroomgenerator    €   1.500,00 
Telefoonverbinding   €      950,00 
Totale projectkosten   €   9.550,00 
 
Bouwkosten van het gebouw zijn begroot op €    6.300,00 
2100 cementstenen á € 0,40          840,00 
Kapconstructie 210 m 50 x 200 ongeschaafd hout          525,00 
90 zakken cement á € 7,00          630,00 
4 vaklieden voor 30 dagen á € 7,00 per dag          840,00 
Beton wapening, bevestigingsmiddelen, meetapparaturen en kleine gereedschappen          350,00 
Trapezium zinkplaten 30 BG 0,90 m breed, 180 m á € 6,50       1.170,00 
Glaswerk ramen en deuren          500,00 
Nutsvoorziening          350,00 
Transportkosten materialen          550,00 
Onvoorzien 10%          545,00 
*de bedragen zijn omgerekende kosten in Suriname en zijn afkomstig van de heren Delano Pamari, Rievee Adipi en Eddy 
Lugard, die deel uitmaken van het bouwteam. 
 

Werkelijke projectkosten 
 
Koop Generator    €  950,00 
Koop Kopieermachine   €  400,00 
3 naaimachines á € 80,--   €  240,00 
1 broodbakmachine   €    40,00 
1 popcornmachine   €    15,00 
Overmakingskosten van 5050  €    25,25 
1 transformator    €  110,00 
voorbereidingskosten/telefoon  €    75,00 
Aankoop 2 TDMA telefoontoestellen €  150,00 
Transportkosten     €    50,00 
Bedrag aan de bouw besteed   € 5426,83 



Totaal besteed    € 7482,08 
Restantbedrag voor telefoonverbinding €   767,92 
 
Specificatie van de kosten voor de bouw van het educatiecentrum 
Totaal besteding tot nu toe 5426,83 
Kosten productie cementstenen 477,69 
Kosten produktie houtmaterialen 693,86 
105 zakken cement voor productie cementstenen 735 
Bijdrage voor 6 vaklieden voor verschillende aantal dagen 994 
Beton wapening, bevestigingsmiddelen, meetapparaturen en kleine gereedschappen 279,95 
Trapezium zinkplaten 30     1077,97 
Glaswerk, ramen en deuren (nog niet aangeschaft en aangebracht)         ----- 
Electra- / wateroorzieningen 354,23 
Transportkosten materialen en personen 672,88 
Consumptie voor handlangers en helpers      141,25 
Cement voor beganegrondvloer (nog niet aangeschaft en verwerkt)       ------- 
Materialen voor kasten, banken en interieur/meubilair(nog niet aangeschaft) ----------- 
* De gelden voor Glaswerk, begane grond vloer en inrichting moeten nog bij elkaar worden gevonden. Het gaat om een bedrag van € 
4248,00(inclusief transport van materialen naar het binnenland en bijdrage aan bouwers) 
------ Onderdelen die nog niet zijn uitgevoerd 
 

Effecten op de samenleving 
 

Wij zijn er van overtuigd dat door onze activiteiten in dit gebied van Suriname er weer hoop begint te groeien bij de 
doelgroep. 
Door de bouwactiviteiten konden 6 gezinnen voor één maand verzekerd zijn van “brood op tafel”. 
De jonge vrouw die belast is met het bedienen van de kopieermachine heeft in een maand tijd 80 SRD verdiend. Dit is niet 
veel geld, maar zij kan hiermee veel meer doen dan toen ze niks verdiende en ze bouwt hierdoor zelfvertrouwen op. Door 
de komst van de kopieermachine zijn de leerkrachten begonnen met het maken van stencils voor de leerlingen om naar huis 
mee te nemen. De leerkrachten maken nu kopieën van hun leerstof, hoeven niet zoveel meer op het bord te schrijven en ze 
hebben meer tijd om echt les te geven; 
Drie andere jonge vrouwen zijn begonnen met naai- en knip activiteiten en kunnen binnenkort hun eigen geld verdienen 
met gebruikmaking van deze naaimachines; 
Er zijn op dit moment ruim 10 hutten van stroom voorzien. De kinderen uit deze gezinnen kunnen nu ook ’s avonds lessen 
leren en het is de bedoeling dat in totaal 30 hutten van stroom worden voorzien; 
Door de komst van onze computers in het dorp heeft Unesco nu een kleine generator aan de bestuursopzichter in het dorp 
gegeven om zo computerlessen aan de hogere klassen van de basisschool in Nieuw Aurora te verzekeren. Voorlopig is 
brandstof ook voldoende aanwezig; 

Slot 
 
Het is belangrijk om aan het einde van deze rapportage een aantal belangrijke zaken op een rijtje te zetten. Er zijn zaken die 
niet volgens planning zijn gegaan. Sommige dingen hebben we niet van te voren kunnen overzien. Deze dingen zijn wij pas 
bij de uitvoering van het plan tegengekomen. 
Toch vinden wij dat het project geslaagd is, omdat wij op heel veel punten onze planning hebben gehaald, we denken dat 
de positieve effecten van dit project in de samenleving zichtbaar beginnen te worden en wij vinden dat wij dit project tot nu 
toe op een verantwoorde manier hebben uitgevoerd.  
 
Onze doelgroep heeft geen ervaring met het coördineren en uitvoeren van zulke projecten. Wij geloven niet in de strategie 
van medefinancieringsorganisaties in Nederland om de mensen de projecten alleen zelf te laten uitvoeren. De bouw van een 
educatiecentrum coördineren is voor iemand uit onze doelgroep te vergelijken met de leiding van multinational Philips 
overdragen aan een elektricien die werkzaam is bij Philips. Hij is niet daarvoor opgeleid, hij heeft geen ervaring op het 
gebied van leidinggeven, hij zal zijn taak niet begrijpen met als gevolg dat Philips kapot gaat. Wij van stichting Teeifuka 
vinden dat voordat je de mensen dingen zelf laat doen, je ze daarvoor moet voorbereiden. Wij willen juist samen met de 
doelgroep de projecten uitvoeren, mensen begeleiden en ze kans geven om de zaak in de toekomst over te nemen. Er moet 
altijd gekeken worden of de mensen in staat zijn om de projecten zelf uit te voeren en als er steunorganisaties zijn die goede 
projectvoorstellen hebben, moeten ze de kans krijgen om dit te kunnen doen. Voor onze doelgroep is het resultaat veel 
belangrijker dan de vraag door wíe projecten worden uitgevoerd. 
 
Maar, naast alle positieve effecten zijn er ook natuurlijk ook tegenvallers geweest.  
Wij hadden gehoopt dat wij cementstenen en hout geleverd zouden krijgen. Achteraf moesten we materialen “lenen” en 
andere mensen betalen om deze materialen te produceren voor de eigenaren, waardoor wij duurder zijn uitgekomen. 
Een ander probleem is dat de mensen in het binnenland moeilijk te overtuigen zijn als 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 nog niet tot ze door gedrongen dat 
het gebouw voor hen is en dat zij er vrij gebruik van kunnen maken.  
Sommige mensen denken dat wij veel geld hebben en proberen via ons hun slag te slaan. Veel meer vragen dan normaal 
omdat het idee bestaat dat wij toch gemakkelijk aan geld en spullen komen.  
De mensen hebben niet veel of bijna niks en daarom is het voor de mensen moeilijk om het algemene belang belangrijker te 
vinden dan het persoonlijke belang. Dit probleem vindt je in bijna alle minder ontwikkelde gebieden in de wereld. Een 
duidelijk voorbeeld hiervan is dat wij vooraf met de bouwvakkers hadden afgesproken dat ze een vergoeding zouden 
krijgen van € 7,00 per dag. Toen het werk moest beginnen was niemand meer bereid voor dit bedrag het werk te doen. Ze 
zagen het niet als hun zaak. Het geld dat ze zouden ontvangen, dat is van hen, daarmee kunnen ze iets. Wij denken dat dit 
probleem zal blijven omdat voor dit soort activiteiten/werk men afhankelijk is van een handje vol geschoolde bouwvakkers. 
Om naar het binnenland te gaan moet je eerst met een vrachtauto reizen en dan overstappen op een rivierboot. De prijzen 
voor vervoer met vrachtauto’s zijn redelijk standaard. De prijzen van het riviertransport daarentegen niet. Iedereen hanteert 
een andere prijs. Voor mensen/organisaties uit het buitenland (Nederland) hanteert men de hogere prijzen. Ook hier ben je 
afhankelijk van gebrekkige transport mogelijkheden. 
Wij kunnen concluderen dat het onmogelijk blijkt om voor activiteiten in Suriname, maar in het bijzonder het binnenland 
van Suriname een sluitende begroting te maken. Daarom ervaren wij van stichting Teeifuka deze problemen als 
uitdagingen. 
 
Toch kunnen wij zeggen dat we heel veel hulp en medewerking van de dorpsbewoners hebben gekregen. Het is niet zo dat 
iedereen hun slag wilde slaan. Er waren mensen die zonder bijbedoelingen ons hebben geholpen. Wij denken niet dat je 
kunt zeggen dat, omdat de meeste mensen het algemene belang niet willen inzien, dat je ze aan hun lot moet overlaten. Wij 
geloven dat als er continuïteit zal blijven in onze activiteiten er meer zekerheid en vertrouwen zullen groeien bij de mensen. 
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. 
 
Vooral van de vrouwen en de kinderen in het dorp hebben we veel ondersteuning gekregen. De kinderen hebben geholpen 
met sjouwen van materialen die wij hebben geleend en ze hebben geholpen met water uit de rivier halen ten behoeve van 
de bouw. De vrouwen hebben voor de bouwvakkers gekookt, ze hebben zand en grind uit de rivier gehaald en ze hebben 
meegeholpen met het distribueren van onze hulpgoederen. 
De heren Muree Jabini en Clifton Lugard -onze contactpersonen in Paramaribo- hebben goed werk verricht. Ze hebben op 
een verantwoorde manier het geld besteed, hebben de administratie bijgehouden en hebben met de uitvoerders in het 
binnenland goede contacten onderhouden. Het ging wel niet zo snel als wij dat zelf zouden doen, maar wij kunnen 
concluderen dat wij op hun kunnen blijven rekenen. 
 
Door de apparaten hier in Nederland te kopen en gelijktijdig met onze hulpgoederen naar Suriname te verzenden hebben 
we veel geld bespaard. Hierdoor waren wij in staat om andere noodzakelijke zaken ten behoeve van onze doelgroep aan te 
schaffen.  
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 gegaan met zaken, geeft veel mensen hoop.  
Er is goed samengewerkt met de medewerkers van medischepost Ladoani, het dorpsbestuur, de schoolleiding en het 
kerkbestuur. De bouwvakkers hebben meer geld gevraagd dan wij hadden begroot, maar ze hebben goed werk verricht en 
omdat geen van deze jongemannen vaste banen hebben, waren zij en hun gezin verzekerd van 30 dagen inkomsten. Deze 
zekerheid draagt bij aan de armoede bestrijding in het binnenland. 
Het dorpsbestuur van Nieuw Aurora is heel 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 andere groeperingen in het dorp. 
 
Het is te vroeg om te praten over verbetering van de situatie in het dorp. Of onze activiteiten daar in het gebied positieve 
effecten zullen blijven hebben, hangt ook van de lokale bevolking af. Op het moment dat de voorzieningen die daar naartoe 
zijn gebracht, niet goed worden onderhouden of als de voorzieningen niet op een verantwoorde manier worden gebruikt, 
kan de lokale bevolking niet lang profijt van de zaken hebben. Stichting Teeifuka wil daarom betrokken blijven, om zo de 
mensen die belast zijn met de activiteiten daar te ondersteunen en te begeleiden. 
 
 
Harderwijk, 02 juni 2005 
Het bestuur van Stichting Teeifuka 
Namens deze, 
 
Roël, R. Lugard 
Voorzitter 
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