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PROJECTVERSLAG:
Afbouw 1e fase educatiecentrum in Nieuw Aurora
SkaNfonds nummer:2005/0577/DS/md; d.d. 10 mei 2005
Stichting Teeifuka Nederland i.s.m. stichting Teeifuka in Suriname

Inleiding
In 2004 heeft onze stichting geld van NOVIB gekregen om de eerste fase van de bouw van een
educatiecentrum in het dorp Nieuw Aurora in het Surinaamse binnenland uit te voeren. Omdat het
bedrag van 5 5000,00 niet voldoende was om het gebouw af te maken, hebben we SKaNfonds
benaderd. Volgens de begroting hadden we nog € 4248 nodig om het gebouw gebruiksklaar te maken.
Na het bestuderen van ons plan door SkaNfonds is dit bedrag ter beschikking gesteld. Nadat
SKaNfonds het bedrag van € 4250,00 op 22 juni 2005 heeft overgemaakt, konden wij niet direct
starten. Wij hadden met SKaNfonds afgesproken dat wij ervoor zouden zorgen dat er in Suriname een
officiële partnerorganisatie werd opgericht die de zaken daar zou moeten overnemen. Deze organisatie
– stichting Teeifuka Suriname - is in oktober 2005 officieel opgericht en vanaf toen zijn alle zaken die
stichting Teeifuka in Suriname heeft gerealiseerd bij deze zusterorganisatie ondergebracht.

Fondswerving
Naast het bedrag dat SkaNfonds heeft beschikbaar gesteld voor de afbouw van het educatiecentrum
waren er andere donateurs. De Andreaskerk in Hilvarenbeek die 5 jaar een uitwisselingsprogramma
met de kerk in Nieuw Aurora had onderhouden en in 2005 daarmee is gestopt, heeft een bedrag van €
2200,00 beschikbaar gesteld dat via onze stichting in samenwerking met mevrouw Christine Werners
in Suriname zou worden ingezet voor het renoveren van de kerk in Nieuw Aurora en de
dorpsbewoners van Nieuw Aurora konden kerst en nieuwjaar 2005 in een mooi gerenoveerde kerk
vieren. Dit onderdeel is naar onze mening goed georganiseerd door Mevrouw Christine Werners.
Verder hebben een paar vaste donateurs geld ingezet. Deze bedragen hebben wij bij NCDO in
Amsterdam kunnen verdubbelen, waardoor wij in staat waren om meer te doen dan wij oorspronkelijk
van plan waren en konden. Maar door het feit dat de Surinaamse overheid de benzine prijs met 100%
vorig jaar heeft verhoogd, zagen wij ook de kosten met 100% omhoog gaan. Vooral omdat wij in het
binnenland van Suriname bezig zijn en er in het binnenland geen vorm van prijs controle is, zal
duidelijk zijn dat wij met moeite de kosten in de hand konden houden. Wij zijn daarom onze vaste
medewerkers en materialenleveranciers dankbaar dat zij, de kosten niet in alle gevallen hebben
doorberekend.

Taakverdeling
In Nieuw Aurora was mevrouw Ottelien Lugard belast met financiële afwikkeling van zaken. Het ging
meer om het bestellen en afhandelen van benodigde cementstenen en houtproducten.
In Paramaribo heeft Muree Jabini de financiën beheerd en er was constant afstemming tussen
Nederland en Suriname.

Werkwijze
Wij hebben een rekening bij Godo spaar- en kredietcoöperatie in Suriname geopend. Wij kunnen geld
over maken op een rekening van Godo hier in Nederland, met vermelding van onze rekeningnummer
en naam en het geld is binnen 3 werkdagen besteedbaar in Suriname (zie bankafschriften). Als het geld
opneembaar is geworden, laten wij dat aan het bestuur van Stichting Teeifuka in Suriname weten en de
heer Muree Jabini kan het geld opnemen en aan de hand van de begroting van het bouwteam, wordt
geld beschikbaar gesteld. Het geld dat in het binnenland moet worden besteed, wordt met betrouwbare
mensen voor mevrouw Ottelien Lugard gestuurd. Zij kan daar het geld besteden zoals met het
bouwteam en het bestuur van Teeifuka Suriname is afgesproken. Zij doet daarna haar financiële
verantwoording aan het bestuur in Paramaribo en dit wordt vergelegen met de begroting van het
bouwteam en een mondeling verslag van het bouwteam over de gang van zaken tijdens de bouw. Met
deze werkwijze wordt de kans op fouten verkleind en wij mogen na 3 jaar werken in Suriname
constateren dat het goed werkt.

Gebruik van het educatiecentrum
Het educatiecentrum van 16 m bij 8 m, 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, heeft een degelijk bouwwerk in Nieuw Aurora
neergezet. Er zijn traditionele gebruiksvoorwerpen opgekocht voor het opzetten van een museum. Er is
heel veel waardevolle zaken van de Marrons verloren gegaan. Met deze 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 Nederlands 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. Het gebouw zal gebruik 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 generen. Verder kan vlees en vis langer worden
bewaard voor de verkoop.
Vóór de watersnood van de afgelopen weken, waren 2 peace corps medewerkers met ondersteuning
van 2 jonge dames uit het dorp gestart met kleuteronderwijs aan de 4 en 5 jarige kinderen die niet naar
school mogen, omdat er geen leslokalen en onderwijzers voor hen zijn. Op dit moment worden ruim
50 kinderen opgevangen. De medisch zending heeft het gebouw gehuurd voor een training. Het
gebouw is tijdens de watersnood gebruik als opvang en hulpgoederenopslag en het crisiscentrum in het
kader van de watersnood wil het gebouw als coördinatiepunt gebruiken voor hulp in het boven
Suriname gebied. Het bovenstaande geeft duidelijk aan dat dit gebouw zeker voor iedereen is, niet
alleen voor de bewoners van Nieuw Aurora maar voor de bevolking van het boven Suriname gebied.
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Financieel
De specificaties zijn als bijlagen bij dit verlag bijgevoegd. Deze specificaties heeft het bestuur van
Teeifuka Suriname in Paramaribo opgesteld aan de hand van hun uitgaven in Paramaribo, de uitgaven
in Nieuw Aurora en mondeling verslag van leden van het bouwteam.

Omschrijving
Ontvangen van SkaN
90% Verdubbeling NCDO (6500,00)
Van Andreaskerk Hilvarenbeek
Vaste Donateurs

Totaal ontvangen
Overgemaakt naar Suriname via Godo voor afbouw
educatiecentrum 1e
Overgemaaktnaar Suriname via Godo voor afbouw
educatiecentrum 2e
Overgemaakt in verband met renovatie kerk

Inkomsten (€)

Uitgaven (€)

4250
5850
2200
365

12665
3500
5600
2200

Totaal van rekening afgeschreven

11300

Kosten voorbereiding uitvoering bouwplan
Uitgave in het kader van de bouw
Uitgave renovatie kerk
Aankoop inventaris gebouw

644,85
7334,27
2200,00
947,33

Totaal

11126,45

Het bestuur van stichting Teeifuka in Nederland
Harderwijk 22 mei 2006
Roël, R. Lugard - Voorzitter
Gieni Schuitemen - Vice-voorzitter/ 2e Penningmeester
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