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INFOMAIL TEEIFUKA 
Informatie van activiteiten en plannen van 

stichting Teeifuka over de eerste helft van 2010 

 

De hulpgoederenactie van maart jongstleden is 

heel voorspoedig verlopen. We hebben weer 

veel mensen gelukkig kunnen maken met alle 

spullen en dat geeft altijd weer een goed gevoel. 

Gieni en Gerda zijn naar Suriname afgereisd om 

te helpen bij de distributie. 

 
Distributie hulpgoederen maart 2010 in Suriname 

De volgende hulpgoederen staan alweer klaar 

voor verzending. Op 17, 18 en 19 juni gaan wij 

de tweede container van dit jaar in Ermelo aan 

de Buitenbrinkweg 71 vullen. Het gaat om een 

40 ft. container die op 25 juni met de boot 

vertrekt. Naar verwachting komen de hulpgoe-

deren op 14 juli in Suriname aan.  

Naast de reguliere hulpgoederen hebben 

wij  van de VCO een grote partij computers 

ontvangen. De computers zijn bestemd 

voor studenten in Paramaribo die uit het 

binnenland komen en geen geld hebben 

voor een computer. Via onze stichting 

kunnen wij hen ondersteunen. 

 
Computers verkregen in mei en juni 2010 van VCO 

Van Cordaid ontvingen wij weer een finan-

ciële bijdrage voor het onderhouden en 

stimuleren van de voorschool die wij sinds 

2006 in Suriname zijn opgestart.  

Ook van de Rotary Harderwijk ontvingen 

wij voor dit project een financiële  bijdrage 

die gebruikt is voor dit schooljaar. 

 
Kinderen van de voorschool bedanken Rotary Harderwijk  

Nu Rotary Harderwijk en Cordaid de voor-

school financieel ondersteunen, geeft dat 

ons de mogelijkheid om ook in de toe-

komst onze werkzaamheden op dit gebied 

voort te zetten. 

 
Kinderen van de voorschool bedanken Cordaid  

De afgelopen periode hebben wij in Suriname 

diverse cursussen en trainingen georganiseerd. 

Deze zijn door vertegenwoordigers van dorps-

besturen, medewerkers van onze stichting en 

vertegenwoordigers van vrouwen- en jongeren- 

organisaties met veel animo gevolgd. Er zijn 

nadien certificaten uitgereikt aan de deelne-

mers wat heel positief werkt. 

 
Certificaatuitreiking training bestuurlijke vaardigheden van SPWE 
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Begin juli hebben wij op het programma een 

vervolgtraining voor bovengenoemde groep. In 

oktober gaat weer een vrijwilliger uit Nederland 

naar Suriname om de begeleidsters op de 

voorschool weer te trainen. 

 

In maart van dit jaar heeft een delegatie van 

Cordaid ook een bezoek gebracht aan de 

voorschool in het dorp Nieuw Aurora. De 

mensen van Teeifuka Suriname hebben ze heel 

goed begeleid. De delegatie was onder de indruk 

van de opzet en uitvoering van het project. 

 
Delegatie van Cordaid bij de pilothut in Nieuw Aurora 

Als alles goed verloopt gaan ook dit jaar in  

november,  een paar studenten van Hogeschool 

van Amsterdam voor 3 maanden een stage- 

opdracht voor ons in Suriname uitvoeren. 

 
Studenten voor stage bij de voorschool in Nieuw Aurora 

In april 2010 is onze voorzitter, de heer 

Roël Lugard voor 5 jaar herkozen als 

voorzitter van SaMON (www.samon.info), 

de overkoepeling van Marronorganisaties 

in Nederland. 

 
De nieuw gekozen bestuursleden en medewerkers SaMON 

In het kader van ouderbetrokkenheid bij 

de voorschool is op 9 mei jongsleden en 

geslaagde Moederdag op de voorschool 

gehouden. De begeleiders hebben samen 

met de ouders gekookt, gebakken en 

samen met de kinderen gedineerd. Een 

paar moeders hebben verhalen over 

Anansi, de spin aan de kinderen verteld. 

Later hebben alle moeders slagbal met 

elkaar gespeeld. 

 
Moederdag viering op 09 mei 2010 

Door de universiteiten van Nijmegen en Utrecht 

zijn wij de afgelopen maanden benaderd om 

mee te doen aan onderzoek dat zij verrichten 

naar de meerwaarde van de activiteiten van 

organisaties die vanuit Nederland in een derde 

wereldland actief zijn. Het feit dat wij door deze 

instanties worden benaderd geeft aan dat ons 

werk gewaardeerd wordt. Ook hebben wij 

meegedaan aan een onderzoek van het 

Nederlands Centrum voor Inheemse Volkeren 

(www.nciv.net) naar samenwerkingsverbanden 

tussen verschillende organisaties die in 

Nederland actief zijn voor inheemse volkeren. 

 

Wij hebben ook de afgelopen periode voor 

verschillende groepen mensen en instanties 

presentaties verzorgt over het werk van 

Teeifuka. 

 

Er zijn verkiezingen in Suriname gehouden op 

25 mei jongsleden. De partijen van de huidige 

regering hebben verloren en moeten plaats 

maken voor nieuwe bestuurders. Wij vertrou-

wen erop dat ons werk ook met een nieuwe 

regering aan de macht, gewoon door kan gaan. 

 
Het is de bedoeling om jullie minimaal 1 keer in het 

halfjaar via deze infomail over de activiteiten en plannen 

van Teeifuka te informeren. Jullie op- en aanmerkingen zijn 

van harte welkom en als er iemand in jullie directe 

omgeving belangstelling heeft voor het werk van Teeifuka 

of voor ontwikkelingssamenwerking met Suriname, dan  

kan die contact met ons opnemen. 

 

Contactgegevens: 

Het bestuur van stichting Teeifuka 

Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK 

T: +31341423127 / +31651111299 

E: nld@teeifuka.nl 


