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Teeifuka
wi-I hutten

bouwen. in
_Suriname
- De Harderwijkse
stichting Teeifuka heeft de afgelopen jaren hulpgoederenacties georganiseerd ten behoeve van de bewoners in het-binnenland van Suriname. De acties die de stichting in
november 2003 en 2004 heeft gehouden, brachten samen zeventien
kuub goederen en een bedrag van
4200 euro op. Dit jaar hebben paniculieren en bedrijven wederom
hulpgoederen beschikbaar gesteld
waardoor de stichting nu ruim acht
kuub heeft staan.
HARDERWIJK

......-

In 2006 wil stichting Teeifuka
stanenmet een huttenbouwproject
inf'boven Suriname'. Dit gebied ligt
250 kilometer ten zuiden van Para,maribo met ongeveer twintigduizend bewoners, verspreid over twintig dorpen waar voornamelijk bosnegers van de Saramacaanse stam
wonen. De stichting wil hun woonomstandigheden
verbeteren
en
werkgelegenheid creëren. De hutten
c.q. woningen zullen in eerste instantieworden
gebouwd voor gezondheidsmedewerkers,
onderwijzers,
ambtenaren,
zelfstandige
ondernemers en jongeren die in
Paramaribo wonen en werken en regelmatig !;laar de ,dorpen terugkomen. In tweede instantie zal er worden gestan met sociale hutten/wo~
ningbouw. Aan dit projéct is ook het
bouwen van lokale toiletten gekoppeld. In het binnenland wordt het
rivierwater gebruikt als drinkwater,
maar ook als dumpplaats voor ontlasting en vuil. Stichting Teeifuka is
momenteel in gesprek met de stichting Geredgereedschap in Amsterdam om gebruikte gereedschappen
te verkrijgen.
,
Meer informatie op WWw.teeifuka.nl. Tel. 0341-423127 of 0651111299. E-mail: stichting@teeifuka.nl.
1
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pen. Niet vanwege mijn - leeftijd,
maar om de liedjes van nu. K3. Toen
ik daar voor het eerst van hoorde,
dacht ik: 'Is dat een toestel of zo?'
Ja, voor mij is het echt de hoogste
tijd', graptjan van Zadelhof.
Trompettist
in Carré
Het feest sluit een bewogen
onderwijstijd af. Die begon in 1968
toen hij als jongste leerkracht muziekles ging doceren aan alle acht
christelijke scholen in Harderwijk
en omgeving. 'Van acht tot vijf, 35
lessen per week. In de pauzes pendelen tussen scholen tussen Nijkerk
en Wezep'. Van Zadelhoffwas daar-'
voor trompettist en speelde vooral
in musicals in grote zalen.door het
land, waaronder ontelbare keren in
het' Amsterdamse Carré. Bij de invoering van de roemruchte onderwijswet, de Mammoetwet, werd muziekles opeens een verplicht vak.
'Het eerste jaar kregen alleen brugklassers het. Het jaar daarop ook alle tweede klassen en zo verder. Elk
jaar moest ik het aantal scholen
waar ik werkte halveren. Totdat ik
alleen nog les gaf op het Christelijke
College Nassau Veluwe en de Groen
van Prinsterer, waar ik een full time
baan kreeg aangeboden. En omdat
ik deze school het leukste vond, ben
ik hier gebleven.

Opvallend goede sfeer
Wat me toen en nu nog steeds
opvalt, is de goede sfeer en de velebuitenschoolse
activiteiten. Daar
deed ik vanaf het begin volop aan
mee. Samen met mijn collega's Jan
Drost en Ben van de Brink op zeilkampin Friesland. Twee weken lang
zeilen. Daarna zwerfzeilkampen in
het IJsselmeergebied. En later nog
landkampen in de buun van Epe. 0,
dat waren goede tijden', glimlacht
Jan. Hij drukt een propje tabak wat
dieper in zijn pijp en' trekt er nog
eens aan, terwijt hij achteruit leunt
in de lerarenkamer, waar het een komen en gaan is van leraren die even
rust zoeken en leerlingen Jlie leraren zoeken, zodat rust ver te zoeken
is.
Jan van Zadelhoff werd geboren
in 1944 in het Gelderse Dieren. Bij
een plaatselijke .muziekvereniging - .
De Harmonie - ontdekte de dirigent
het muzikaal talent van Jan. 'hij
vond dat ik maar muziek moest
gaan studeren. En dat deed ik toen
maar', luidt Jan's simpele verklaring
van de gang van zaken. Na zijn op leiding trompettist in Arnhem kwam

]
Naast zeilen blijft muzi
viseerde het onderw
'Bij mijn sollicitati
proefles, waar acht i
ren bij zaten. En ik
echt les gegeven', al,
nu wél om kan lach!
niet zo.

I

'Het lesgeven

vond
'Het lesgeven vor
venelt hij, 'dat ik het
vond als we kerstval
Ik _repeteerde met dl
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Hulp aan Surinaamse kinderen
van een onzerverslaqqevers
HARDERWIJK
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Na acties in 2003 en 2004
stuurt de stichting Teeifuka
ook nu weer hulpgoederen
vanuit Harderwijk naar het
binnenland van Suriname. Er
staat ruim acht kuub klaar.
Daaronder zijn ruim 300
schooltafels en -stoelen.

Zezijn beschikbaar gesteld door
Harderwijker Jan van Panhuis,
die actief is voor Oost-Europa.
De sdiooispullen gaan naar een
basisschool- met 300 leerlingen
-in het dorp Nieuw Aurora.
Er moet a~leen nog geld bij elkaar worden gebracht om de
goederen te verschepen. De
stichting roept daarom iedereen op haar activiteiten te ondersteunen door het beschikbaar stellen van goederen als
keukengerei (pannen, potten,
borden, bestek etc), (gebruikte)
kleren en schoenen, computers'
Veel schoolklassen in Suriname
1ge- en randapparatuur en vooral
con- schooibenodigdheden.
t en De stichting heeft inmiddels
ver- wethouder Frans de Lange be- ter ten zuiden van Paramaribo.
eld. noemd tot be~chermheer. De In maart gaat Kloosterman ter
om Harderwijkse architect Anne plaatse de haalbaarheid onderjaar Kloosterman werkt mee aan zoeken. De stichting wil de
acht een huttenbouwproject in een woonomstandigh~den van deze
arme.streek op zo'n 250 kilome- mensen verbeteren èn werkgele-
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moeten het doen met oude spullen.

genheid creëren. Om de hygiëne te bevorderen komen er ook
openbare tQiletten. Ook zijn er
gesprekken met stichting Gereedgereedschap in Amsterdam
om gebruikt gereedschap voor
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dit doel te verkrijgen. Een andere,project:;is het renoveren van
het I,<.erkgebouwin het dorp
Nieuw Aurora.
Voor informatie: R. Lugard, tel.
0341-423127of 06-51111299.
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