
 
 

  
     
 
 

VERSLAG HULPGOEDERENACTIE III - 2006 
 
Inleiding 
 
Stichting Teeifuka heeft dit jaar voor de derde keer een hulpgoederenactie voor de mensen van het binnenland van 
Suriname georganiseerd. Er is deze keer 15 kuub hulpgoederen naar Suriname verscheept. Deze actie is gecombineerd met 
een onderzoek naar de mogelijkheden voor een huisvestingsproject, die in samenwerking met de Harderwijkse architect 
Anne Kloosterman wordt geïnitieerd. Het educatiecentrum dat met financiële steun van basisschool Het Baken, NOVIB, 
SKaN en andere Harderwijkse donateurs, vanaf 2004 wordt gebouwd, is nu officieel in gebruik genomen. Een bouwteam 
van 6 Marronjongeren onder leiding van Eddy Lugard, heeft een degelijk bouwwerk in Nieuw Aurora neergezet. In het 
gebouw is nu een museum van oude traditionele gebruiksvoorwerpen van de Saamakastam ingericht. Tijdens het bezoek 
van 02 maart t/m 16 maart 2006 hebben de bestuursleden Gieni Schuiteman en Roël Lugard niet veel hoeven doen, omdat 
de mensen in Suriname het werk zelf hebben opgepakt. De bestuursleden Muree Jabini en Clifton Lugard van Stichting 
Teeifuka Suriname hebben deze derde actie goed voorbereid en uitgevoerd. Er zijn gesprekken geweest met Gaama Belfon 
van de Saamaka stam, minister Michel Felisi van Regionale ontwikkeling, Dr. Sew Naipal van de Anton de Kom 
Universiteit over zijn waterkrachtprojectvoorstel voor het binnenland, de Vereniging van Particuliere Sociale Instellingen 
over hun activiteiten in het binnenland gericht op de kinderen, twee Amerikaanse Peacecorps medewerkers die in het dorp 
Nieuw Aurora gestationeerd zijn en het dorpsbestuur van Nieuw Aurora onder leiding van kabiting Carlo Sampie. Wij 
hadden naast het hard werken ook tijd voor trips naar Nieuw Nickerie, waterval Tapawata en plantage Prins Frederiksdorp. 
 
De organisatie van de actie 
 
Tussen maart 2005 en december 2005 heeft stichting Teeifuka ruim 15 kuub hulpgoederen ingezameld, waaronder 
computers en randapparaturen, kleding, schoenen, lakens, dekens en vooral servies en andere huishoudelijke artikelen. 
Deze hulpgoederen zijn via Stichting Kamaga in Amsterdam per boot naar Suriname gestuurd. Stichting Kamaga zorgt in 
Suriname voor alle invoerfaciliteiten en inklaren. Het bestuur van de in oktober 2005 opgerichte zusterstichting ‘Stichting 
Teeifuka Suriname’ onder leiding van Muree Jabini heeft in Suriname de goederen opgehaald, opgeslagen en het vervoer 
naar het binnenland georganiseerd. Naast de hulpgoederen die uit Nederland zijn gekomen, heeft Christine Werners 
kledingstukken via een kennis in Paramaribo goedkoop opgekocht ten behoeven van het binnenland.  
In het jaar 2005 heeft de Surinaamse regering de brandstof prijzen met 100% verhoogd, waardoor alles 2 keer zo duurder is 
geworden. Dit geldt ook voor transport en omdat in het binnenland er geen controle is op de prijzen, heeft het zwaar 
gedrukt op onze begroting. Muree Jabini – voorzitter- en Clifton Lugard –Pennigmeester- van Stichting teeifuka Suriname 
hebben deze keer de actie goed voorbereid en gecoördineerd. Gieni Schuiteman en ondergetekende hadden deze keer 
minder hoeven te doen, waardoor wij ook meer tijd hadden om gesprekken te voeren met andere instanties en een beetje 
vakantie gevoel te beleven. De hulpgoederen zijn van de haven door de mensen in Suriname opgehaald,ze hebben de 
distributie van de computers georganiseerd, hebben afspraak met de vrachtauto naar het binnenland gemaakt en hebben 3 
boten geregeld voor het transport op de rivier. Ze hebben contact met Nieuw Aurora onderhouden zodat alles daar 
voorbereid konden worden en de afstemming met ons in Nederland was heel goed. De 2 vorige keren hadden we de 
mensen die mee hielpen, de mogelijkheid geboden om als compensatie voor hun inzet, hulpgoederen ontvangen. Deze keer 
was het anders. Niemand mocht iets gratis krijgen, maar iedereen, die heeft meegewerkt kreeg een vergoeding. Deze 
werkwijze heeft heel goed gewerkt, iedereen was voldaan, omdat ze hun eigen geld konden verdienen en zelf bepalen, wat 
ze ermee wilden kopen. Er waren ook minder problemen, met mensen die meer spullen namen, waardoor er wrijving tussen 
de medewerkers ontstond.    
 
Distributie van computers in Paramaribo 
 
Bij deze zending gingen ruim 21 computersystemen mee. Omdat voor het binnenland er niet zoveel computers nodig 
waren, hebben we de computers in Paramaribo verkocht aan vooral Marrons en Indianen. Met het geld dat verdiend is 
konden we de transport en andere kosten naar en in het binnenland betalen. Deze verkoop was een groot succes. Er zijn 
ongeveer 14 computersystemen verkocht, een viertal computers bleken niet goed te werken en 3 computers zijn aan 
bestuursleden en medewerkers van Teeifuka Suriname beschikbaar gesteld.  
Er is veel vraag naar computers en omdat de mensen weten dat zij aan computers via ons kunnen komen, hebben ze 
bestellingen geplaatst. Na de distributie van de computers zijn al 8 verzoeken bij het bestuur van Stichting Teeifuka 
Suriname binnen gekomen.  We zullen daarom proberen om weer computers te verzamelen. Iedereen die had meegewerkt 
heeft een vergoeding van 30 SRD per dag ontvangen. 
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Misverstand over artikel in de ‘De Ware tijd’ 
 
Na ons bezoek in 2005 had “Teeifuka” een berichtje naar de het dagblad  ‘De ware tijd” gestuurd met het verzoek dit te 
plaatsen. In dit artikel stond wat het educatiecentrum zou kosten en wat de bedragen waren die wij ontvangen hadden van 
bijvoorbeeld NOVIB. Dit artikel is aan het dorpsbestuur van Nieuw Aurora gebracht met een andere uitleg. Het 
dorpsbestuur heeft te horen gekregen dat stichting Teeifuka reeds geld heeft ontvangen om een basisschool in Nieuw 
Aurora te bouwen, maar dat dit geld is gebruikt om een eigen gebouw te realiseren en een deel van het geld in eigen zak 
gestoken. Doordat Teeifuka geld heeft ontvangen, zou Nieuw Aurora van geen enkele instantie geld meer krijgen om een 
nieuwe basisschool te bouwen of de bestaande te onderhouden. Er is zelfs een kuutu (een raadsvergadering) hierover 
geweest en daar is zelf de dorpsbewoners opgehitst om onze activiteiten in het dorp te boycotten. Er is tijdens ons bezoek 
een gesprek met het dorpsbestuur geweest en in het gesprek is het misverstand uit de wereld geholpen. Het dorpsbestuur 
zegt nu vertrouwen in onze activiteiten te hebben en ze zullen ook bij de dorpsbewoners het misverstand wegnemen. 
Tijdens het gesprek heeft het dorpsbestuur, Basia Ludi Jozuazoon - die vorig jaar was aangesteld als onze contactpersoon - 
gevraagd om ervoor te zorgen dat dit soort misverstanden zich niet meer voordoen, door betere communicatie met teeifuka 
te onderhouden. Tevens hebben we het dorpsbestuur uitgenodigd om het centrum te bezichtigen.  
 
Hulpgoederenactie 3  in Nieuw Aurora 
 
Wij zijn maandag 6 maart naar het binnenland vertrokken. Het eerste gedeelte van het centrum was zover klaar dat we alle 
hulpgoederen daar konden opslaan. Zeer handig, afsluitbaar, alles overzichtelijk op één plek en makkelijk om toezicht te 
houden. Omdat er een sterftgeval in het dorp was, konden we ons niet aan de planning houden. Als iemand in een 
Marrondorp overlijdt, betekent dat bijna alles stil komt te liggen. Voor ons betekende dat wij geen distributie van 
hulpgoederen mochten doen, totdat de begrafenis heeft plaatsgevonden. Van de 15 kuub hulpgoederen, is ruim 10 kuub 
naar het binnenland gebracht. De goederen moesten vanaf de rivier ongeveer 1,5 km naar het educatiecentrum worden 
gesjouwd en dat was heel zwaar. Maar met hulp van een aantal dorpsbewoners is het gelukt.  
Op dinsdag 7 maart  hebben we alle hulpgoederen met een aantal dorpsbewoners van verschillende families uitgepakt om 
jaloezie en afgunst te voorkomen, om vertrouwen te winnen en om de dorpsbewoners duidelijk te maken dat de 
hulpgoederen en het centrum voor alle dorpsbewoners zijn. Op woensdag 8 maart en donderdag 9 maart  kon niet veel 
gedaan worden omdat het stoffelijk overschot van de overledene – een jonge vrouw van 19 jaar -  in het dorp was aan 
gekomen en we de begrafenis van donderdag moesten afwachten. Na de begrafenis zijn de   
spullen klaargezet voor de eerste ‘Pizii Woyowoyo’ (markt).  
Vrijdag 10 maart hebben wij een bezoek gebracht aan de Gaama (de koning) van het gebied en in verband met onze 
afwezigheid overdag, hebben we een “koopavond” geïntroduceerd. Hier werd zeer enthousiast op gereageerd. Op de 
koopavond werden vooral huishoudelijke artikelen verkocht, zoals glazen, serviesgoed, potten, pannen, bestek enzovoort. 
We hadden duidelijk te weinig. Na afloop van deze avondmarkt zijn de tafels klaargemaakt voor de markt van zaterdag. 
Zaterdag 11 maart was gereserveerd voor de kledingmarkt. 
Ook de kledingmarkt was weer een daverend succes. Wij zijn om 10 uur ’s morgens begonnen tot ongeveer 15.00 uur ’s 
middags. ’s Avonds was er gelegenheid om een dansje te maken in het centrum. Zoals eerder vermeld heeft iedereen zijn of 
haar vergoeding gekregen, zodat zij zelf spullen konden kopen. In het binnenland was de vergoeding 10/15 SRD per dag. 
Gedurende ons verblijf in Nieuw Aurora, waren drie dames aangesteld om te koken. 
 
Naast de hulpgoederen die verkocht zijn, hebben we ook tandartsapparaturen van de Harderwijkse tandarts Bertram, 2 
kinderbedjes van ziekenhuis St. jansdal en andere medische benodigdheden voor de medischepost Ladoani gebracht. Op 
dat moment was een regionale tandarts in het dorp. Mevrouw komt uit Amsterdam en zal 2 jaar in Suriname blijven om 
tandheelkunde in het binnenland uit te voeren. Voor de kinderen van de Johannes Arabischool is zoals gebruikelijk weer 
schoolmateriaal gebracht. 
 
Gebruik van het educatiecentrum 
 
Het educatiecentrum in Nieuw Aurora is nu in gebruik genomen.  
Er zijn traditionele gebruiksvoorwerpen opgekocht voor het opzetten van een museum. Er zijn heel veel waardevolle zaken 
van de Marrons verloren gegaan. Met dit museum, willen we redden wat er nog te redden valt en ervoor zorgen dat deze 
zaken voor de nakomelingen en anderen bewaard blijven. Voor toeristen zal dit ook heel goed zijn. 
Er is een televisietoestel gekocht. Voor alle kinderen zullen educatieve Nederlandse televisie programma’s worden 
uitgezonden, om de Nederlandse taal te stimuleren. Het Nederlands is de voertaal in Suriname, maar omdat de kinderen 
thuis hun moedertaal spreken en alleen op school in aanraking komen met het Nederlands geeft dat problemen in hun 
verdere studie. Met deze televisie programma’s willen we ervoor zorgen dat ze meer Nederlands gaan horen, waardoor ze 
het beter gaan begrijpen en spreken. 
Met de medische post Ladoani willen we werken aan aids-voorlichting, malaria bestrijding en voorlichting in andere 
medische zaken met deze televisie. Daarnaast willen we educatieve programma’s over het milieu, het bos, hygiëne en 
schoonwatervoorziening (kwikvervuiling van het rivierwater) naar de mensen brengen.  
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Het gebouw zal gebruikt worden als conferentiegebouw, trainingscentrum en andere regionale activiteiten. Er is 
kopieerfaciliteit, computers, slaapgelegenheid, etc. Wij hebben ook een koel-/vriescombinatie aangeschaft. Wij hebben 
gemerkt dat nu heel veel toeristen in het gebied komen. Als wij naast de andere zaken ook koude dranken in het centrum 
kunnen serveren, denken wij dat dit geld zou kunnen genereren. Verder kan vlees en vis langer worden bewaard voor de 
verkoop. 
De koel- vriescombinatie, de televisie en een deel van de museum stukken zijn uit de gelden die wij van NCDO hebben 
ontvangen gefinancierd, omdat deze zaken vallen onder de inrichting van het educatiecentrum. 
 
Onderzoek door Kloosterman 
 
De Harderwijkse architect –Anne Kloosterman- was met ons mee gegaan, omdat wij de mogelijkheid aan het bekijken zijn 
voor een huisvestingsproject. Wij willen een materialenverwerkingsbedrijf in het gebied opzetten, dat materialen moet gaan 
produceren voor huttenbouw. Kloosterman was gevraagd om ons hierbij te helpen. Hij had de heer Eddy Lugard, die het 
bouwteam van het educatiecentrum leidt als partner. Deze 2 heren hadden de vrijheid om hun onderzoek op hun manier te 
doen. Ze hebben gesprekken gevoerd met dorpsbewoners en een houtverwerker/meubelmaker in het dorp. Uit het 
onderzoek is naar voren gekomen dat er heel veel mogelijkheden zijn om met lokale materialen dit project te kunnen 
uitvoeren. De bewoners van het binnenland halen zinkplaten, cement en zelfs rabatdelen en balken uit Paramaribo, terwijl 
singels, vetklei en hout die in het binnenland te winnen zijn, voor in de plaats zouden kunnen komen. Het bestuur van 
stichting Teeifuka en de heer Kloosterman gaan nu de plannen uitwerken. Tevens heeft hij bij het centrum voor de mannen 
een prachtig urinoir bedacht en uit laten voeren. Een aanwinst waar direct volop gebruik van werd gemaakt. 
 
Openingsfestiviteit educatiecentrum 
 
In verband met het sterftgeval in het dorp is de openingsfestiviteit van het educatiecentrum niet al te uitbundig gevierd. 
Nadat de eerste fase van het Educatiecentrum in januari 2006 is opgeleverd, hebben de besturen van Stichting Teeifuka 
Suriname en Teeifuka Nederland, besloten om dit gedeelte van het gebouw voor de lokale bevolking open te stellen. 
Binnenkort wordt gestart met de bouw van de tweede fase: Deze tweede fase bestaat uit een winkelruimte, de 
bibliotheek/museum, een keuken en andere algemene ruimten. Deze tweede fase wordt met financiële steun van NCDO 
gerealiseerd. 
 
De Openingsfestiviteiten zijn begonnen met een kerkdienst geleid door de dorpspredikant de heer Daniël Amiemba. Na de 
kerkdienst heeft het koor 'Hatike' een paar liederen ten gehore gebracht. Voor de schoolkinderen is een vertelwedstrijd 
gehouden en Meurwin Sampie is nummer 1 geworden. Hij kreeg een oorkonde en 25 SRD bedoeld als steun om 
schoolbenodigdheden aan te schaffen.  
 
Wij vonden het nodig om iemand van het dorp de “TEEIFUKA GAVÁ” te geven. Teeifuka GAVÁ (een soort 
onderscheiding) zal vanaf nu jaarlijks worden uitgereikt aan een persoon in het boven Suriname gebied die een voorbeeld is 
voor anderen, die een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling in het gebied en die goede reputatie gedurende zijn 
leven heeft opgebouwd. Wij hopen met deze onderscheiding mensen te motiveren, te stimuleren en te beïnvloeden om 
goede dingen in dit gebied te gaan doen. Voor dit jaar waren de heer Sofnat Stedenburg, mevrouw Dia Sampie en Mevrouw 
Esselien Sampie (Ma-Eselie) genomineerd. Ma-Eselie heeft uiteindelijk de onderscheiding gekregen. Ze heeft een 
geldbedrag van 50 SRD en een oorkonde ontvangen. Wij hopen dat andere mensen haar voorbeeld gaan volgen.  
 
De cabaretiers de heren Arthur Lugard, Fendly Adipi, meester Majana en de dames Ma-Linti, Ma-Yoli en Senty, hebben 
met elk een optreden van 10 minuten de mensen goed kunnen vermaken.  
 
Het bezoekersaantal wordt op ruim 500 mensen geschat. De bedoeling was dat er een Pizii Woyowoyo (braderie) zou 
worden gehouden. Dit is niet doorgegaan omdat de mensen hebben gekozen om alleen feest te vieren. De dames Dorien 
Lugard en Christine Werners waren belast met de organisatie hiervan. Dorien Lugard en Wijntijn hebben op deze dag laten 
zien dat zij goede conferenciers zijn.    
De organisatie had voor wat lekkers, limonade en bier gezorgd en om 17.00 uur hebben we samen nasie met kip gegeten.  
Hierna hebben DJ Taey en een kawinaband voor muziek gezorgd en kon er nog wat gedanst worden. 
 
Afgelegde bezoeken en gevoerde gesprekken 
 
Nickerie 
Op zondag 5 maart zijn we naar Nickerie - het meest westelijke kustplaatsje van Suriname- vertrokken. Ontzettend mooie 
rit, langs kokos-, bananen- en rijstvelden. De plaats Nickerie is niet echt toeristisch, maar wel heel belangrijk voor 
smokkelwaar en vluchtelingen uit Brits-Guyana. Voor Anne Kloosterman zeer geslaagde trip. Hij heeft veel mooie, oude, 
typisch Surinaamse houten huisjes uit de slaventijd gezien. Muree Jabini en Eddy Lugard - onze gastheren-, hadden deze 
reis georganiseerd en uitgevoerd.  
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Bezoek afgevaardigden SKaNfonds en PAS 
De heren Diederik Slot, directeur en de heer F.C.H. Slangen, voorzitter van SKaNfonds (stichting katholieke Noden) uit 
Hilversum zijn naar Nieuw Aurora gekomen om te zien wat er met “hun” geld is gebeurd. De Pater Albrinck Stichting 
(PAS) waarmee SKaN in Suriname samenwerkt was hierbij ook vertegenwoordigd door mevrouw Christine Naarden. Ze 
waren zeer onder de indruk dat een gedeelte van het centrum gereed was en al in gebruik genomen was. Dit alles stemde ze 
gunstig en ze waren al enthousiast over eventueel een tweede project. De hierboven genoemde materialen 
verwerkingsproject die in combinatie met het huttenbouwproject moet worden uitgevoerd. De werknemers zouden dan via 
PAS een opleiding kunnen volgen. Dit project is vooral bedoeld als werkgelegenheidsproject. Er zal ook alleen gebruik 
worden gemaakt van lokale krachten en met deze materialen, zal de huisvesting en hygiëne worden aangepakt, door 
bouwen van woningen, verbeteren van watervoorziening en het bouwen van toiletten in de dorpen. 
 
Gaama Belfon/Tapawatra 
Op vrijdag 10 maart hebben we een dagje ontspanning gecombineerd met bezoek aan Gaama Belfon (koning van de 
Saamakastam). De bootslieden Bayteh en Etohw, hebben ons zonder problemen heen en terug gebracht. 
De reis van Nieuw Aurora naar Tapawata (een indrukwekkende waterval op de splitsing van de Surinamerivier richting 
pikilio en gaanlio) duurde ruim 4 uur met de boot. In het dorp Dyumu aangekomen, zijn we verder te voet richting 
Asindoopo (de residentie van de Gaama) vertrokken. We waren op de gok gegaan en hij kon en wilde ons wel ontvangen. 
De voorzitter van Teeifuka (ondergetekende) sprak hem vooral (hij spreekt de taal). Er is uitgelegd wat wij in Nieuw 
Aurora hebben gedaan, waar we nog mee bezig zijn en wat we in de toekomst nog willen doen. De Gaama was zeer onder 
de indruk en wenste dat zulke activiteiten ook in zijn dorp zouden plaatsvinden. 
Gaama Belfon is een gaama met moderne ideeën. Hij wil een aantal binnenlandse wetten herzien. Dorien Lugard – een 
leerkracht en delegatielid- is door de Gaama gevraagd om de vrouwen in het boven Suriname gebied te mobiliseren voor 
een "SAMAKA MUYE KUUTU" (vrouwencongres). Verder wil hij in het boven Suriname gebied  3 grote wooncentra 
stichten met alle noodzakelijke faciliteiten omdat faciliteiten naar alle kleine dorpen brengen, niet te doen is. Hij had het 
over Centrum 1 bij Atjoni, Centrum 2 in de buurt tussen Nieuw Aurora en Guyaba en Centrum 3 bij Tapawata. Hij zag in 
ons project over huisvesting een aanknopingpunt om deze zaken te realiseren. Dat niet iedereen het met de keuzes en 
ideeën van de Gaama eens is, blijkt wel uit het feit dat de Gaama, 2 dagen na ons bezoek aan hem is ontvoerd. Gelukkig is 
hij maar een dag gevangen gehouden. Hij was in verwarde toestand naar Paramaribo overgebracht voor medisch 
onderzoek.  
 
Peace Corps leden 
Margareth en Vicky zijn 2 leden van de Amerikaans Peace Corps. Zij zijn in Nieuw Aurora voor 2 jaar en hun doel is 
samen met de lokale bevolking aan de ontwikkeling van het gebied werken. Wij hebben met deze mensen afgesproken dat 
zij computerlessen aan de vijfde- en zesdeklas kinderen zullen geven en dat ze de ruim 80 kinderen van 4 en 5 jaar die nog 
niet naar school kunnen, 3 dagen per week zullen opvangen om ze alvast voor te bereiden op de echte school. Er zullen 2 
mensen uit het dorp worden gevraagd om deze projecten te ondersteunen, zodat als de Amerikanen weggaan, de projecten 
gecontinueerd kunnen worden. 
Wij willen de kinderen bezighouden en ze voorbereiden op de echte school. Als wij moeten kiezen tussen de kinderen laten 
rondslenteren in het dorp of ze laten opvangen door "onbevoegde krachten" die de kinderen spelenderwijs aan het 
onderwijs zullen laten wennen, dan zult u begrijpen dat de keuze voor ons niet moeilijk is. Met dit project ontlasten we de 
ouders, bereiden we de kinderen voor op de echte school, helpen we mensen in het dorp om nuttig werk te doen, etc. Op dit 
moment voeren wij gesprekken met de nieuwe directeur, mevrouw  Rika Echteld van het EBG-onderwijs, die de meeste 
scholen in het binnenland beheert, om aan dit project voor deze kinderen samen te werken. 
 
Ontmoeting met Vereniging van Particuliere Sociale Instellingen (VPSI)  
De Vereniging van particuliere Sociale Instellingen (VPSI) is een organisatie die met middelen van UNICEF projecten in 
het binnenland uitvoert, gericht op kinderen. De heer Dennis Libretto en mevrouw Marian Schuitema zijn in het boven 
Suriname gebied bezig. Het gesprek met hun was meer om te bekijken hoe wij samen kunnen werken op het gebied van 
kindereducatie. Wij hebben afgesproken in de toekomst elkaar te betrekken bij activiteiten en soms projecten samen op te 
pakken. 
 
Minister van Regionale Ontwikkeling 
Omdat het ministerie van regionale ontwikkeling belast is met het ontwikkelen van het binnenland, vonden wij van 
Teeifuka het goed om een gesprek met hem te hebben. Nadat wij minister Michel Felisie op de hoogte brachten van onze 
projecten in het binnenland, heeft hij ons alle medewerking toegezegd. Hij heeft ons ook beloofd het vrouwencongres te 
willen ondersteunen via zijn directoraat binnenland. Verder is afgesproken dat wij vanuit Nederland op papier naar hem toe 
duidelijk zullen aangeven, hoe en waarin wij zijn medewerking verlangen. 
 
Doctor Sew Naipal van de Anton de Kom Universiteit  
Wij hebben met de heer Doctor Sew Naipal (Hydro - elektrische power) van de Anton de Kom Universiteit gesproken over 
zijn waterkrachtenergie projecten in het binnenland. Zij hebben onderzoek gedaan bij en een projectvoorstel geschreven 
voor de dorpen Gunzie, Taykonde en Tutubuka. Onze stichting wil hieraan meewerken en in Nederland naar financiële 
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mogelijkheden kijken. Omdat dit project wordt uitgevoerd , waar wij met onze activiteiten bezig zijn, hebben wij baat bij 
het realiseren van dit project. 
 
Plantage Prins Frederiksdorp 
Christine Werners had ons een bezoek aan plantage Prins Frederiksdorp aangeboden. Deze plantage is een in ere herstelde 
plantage (althans de woningen).  
Er kon niet goed worden ingeschat hoe de plantage heeft gefunctioneerd en hoe groot zo’n plantage in werkelijkheid 
geweest is. Christine is een bijzonder mens en weet veel van Suriname. Heeft zich van harte en belangeloos ingezet voor de 
activiteiten van stichting Teeifuka en is nog steeds bereid waarnodig ons met raad, hulp en daad bij te staan.  
 
Financiële verantwoording  
 
Wij mochten deze keer weer op een paar personen en instanties hier in Nederland rekenen, die ons financieel helpen. 
Tussen 2003 hebben we een aantal vaste donateurs opgebouwd en wij zien dat andere mensen onze projecten zijn gaan 
steunen. Wij zijn heel blij dat mensen, maar ook bedrijven vertrouwen in ons hebben en krijgen. Vorig jaar heeft de 
Surinaamse regering de brandstofprijs met 100% verhoogd, waardoor alles in Suriname 2 keer zo duur is geworden. Wij 
hebben dat ook financieel gemerkt, met deze recente hulpgoederenactie. De gelden die wij in Nederland ontvangen hebben 
samen met wat wij in Suriname hebben opgehaald, dankzij de computers, waren deze keer voldoende op het hulpgoederen 
gedeelte van onze activiteit te bekostigen. De kosten die in Suriname zijn gemaakt in het kader van de inrichting van het 
educatiecentrum zullen niet in dit financieel verslag worden verwerkt, omdat die worden opgenomen in de verslagen voor 
de project financierders SkaN en NCDO. Het aankopen van de museumstukken was het enige dat niet goed was ingeschat 
en begroot. Uiteindelijk zijn we in de min terecht gekomen omdat wij een deel van het geld dat in Suriname is verdiend, 
aan het bestuur van Teeifuka Suriname hebben overhandigd, voor schilderwerk van het centrum. 
 
Financieel overzicht 
 
NEDERLAND November 2005 t/m februari 2006 
DATUM INKOMSTEN / UITGAVEN POSTEN INKOMSTEN UITGAVEN 
9-11-2005 Halbron Vastgoed Harderwijk 250 
16-11-2005 Anton Koopmans 25 
2-1-2006 Frans de Lange (beschermheer) 200 
6-2-2006 Vaste Donateur Harderwijk 500 
15-2-2006 Bouwbedrijf van Norel BV 200 
22-2-2006 Adviesbureau in Ermelo 500 
20-2-2006 Filippo beheer Ermelo 500 
13-01-2006 Benodigdheden inrichting educatiecentrum  225
13-2-2006 Aankoop computeronderdelen  191,25
28-2-2006 Overmaking vervoerkosten stichting Kamaga  1442
   
 Totaal 2175 1858,25

 
SURINAME Maart 2006 (€ 1,00 : 3,30 SRD) 
DATUM INKOMSTEN / UITGAVEN POSTEN INKOMSTEN UITGAVEN 
04-03-2005 Computerbeurs 1893,33 (6248)  
10-03-2006 Serviesmarkt (koopavond) 136,36   (450)  
11-03-2006 Kledingmarkt 421,21 (1390)  
11-03-2006 Kosten kledingmarkt/ kleding Christine Werners  100,00   (330)
11-03-2006 Aankoop museum voorwerpen  243,93   (805)
12-03-2006 Kosten opening educatiecentrum  513,33 (1694)
04/15-03-2006 Transportkosten actie 3  842,42 (2780)
04/15-03-2006 Verblijfskosten bestuur Teeifuka  109,10   (360)
04/15-03-2006 Vergoeding werkers  368,18 (1215)
16-03-2006 Geld over gedragen aan Teeifuka Suriname  852,42 (2813)
   
 Totaal 2444,85 (8068) 3029,39 (9997)

 
 Totaal NED & SUR 4619,85 4887,64
Negatief saldo  267,79
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Hulpgoederenactie 4 reeds gestart 
 
Wij hebben bijvoorbeeld geen goede degelijke stoelen en tafels in het gebouw om onze educatieactiviteiten te kunnen 
houden. Wij hebben wel meubilair hier in Nederland beschikbaar gekregen, maar het geld om dit naar Suriname te 
versturen hebben we niet. Voor het kleuteronderwijs in het gebouw zouden we ook nog onderwijs materialen kunnen 
gebruiken (papier, lijm, scharen en alle andere schoolmaterialen voor het kleuteronderwijs). Wij verzamelen nog steeds 
hulpgoederen, zoals schoolbenodigdheden, kleren, schoenen, computers en randapparaturen, maar ook zaken voor de 
volwassenen (lakens, servies, pannen, knuffels, tuingereedschappen en alle andere gebruiksvoorwerpen. De lokale 
bevolking heeft aangegeven, veel meer belang te hechten aan zaken zoals servies, bestek, pannen, lakens, knuffels, kleren, 
schoenen, etc. Voor de schoolgaande jeugd in Paramaribo willen we zoveel mogelijk computers en randapparaturen 
inzamelen. Mensen die spullen willen geven, kunnen contact met telefoon 0651111299 maken of mailen naar 
stichting@teeifuka.nl. 
 
SLOT 
 
We kunnen met trots terug kijken naar deze derde actie. Er is een duidelijk verbetering te merken bij de mensen in 
Paramaribo waarmee wij werken. De afgelopen tijden wordt makkelijker contact met ons opgenomen door de 
bestuursleden van Teeifuka Suriname. Ze nemen veel meer initiatieven en komen met voorstellen van hoe wij zaken 
moeten aanpakken. In het binnenland gaat het ook goed. De mensen waren voorbereid. De dorpsbewoners voelen zich meer 
betrokken bij de activiteiten. De activiteiten en acties krijgen meer en meer draagvlak, niet alleen in Nieuw Aurora, maar 
ook in andere dorpen. Wij hebben ons ook op het standpunt gesteld veel meer samen te gaan werken met de centrale 
overheid, andere hulporganisaties, zending, kerk en andere lokale organisaties. De gesprekken die wij in Suriname hebben 
gevoerd en die wij nu aan het voeren zijn en nog zullen voeren, zullen in het teken zijn van meer samenwerken met 
iedereen die een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het binnenland. Wij moeten de contacten met organisaties 
die in ontwikkelingssamenwerking met Suriname bezig zijn zoeken. Wij zullen in 2006 naast de vierde hulpgoederenactie, 
ons richten op de bouw van de tweede fase van het educatiecentrum, het materialenverwerking- / huisvestingsproject en het 
ondersteunen van de waterkracht energieproject van de Anton de Kom Universiteit in Suriname. Met Teeifuka Suriname is 
afgesproken dat zij zich dit jaar zal richten op het riviertransport, de scholing van kaders om het managen van de projecten 
en activiteiten over te nemen, maar ook om de werkzaamheden goed te kunnen doen. De stichting heeft nu een eigen plek 
in Suriname vanwaar de activiteiten beter kunnen worden ontplooid. 
 
Harderwijk, 02 mei 2006 
Gieni Schuitemen en Roël, Lugard 
Bestuursleden Stichting Teeifuka 
 


