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Harderwijk, 28 maart 2005 
 
Stichting Teeifuka is op 09 december 2003 opgericht en heeft als doel om zelfstandig en/of in samenwerkingsverband met anderen:  
1. Ontwikkelingsprojecten in het midden Suriname gebied te ondersteunen, stimuleren en uit te voeren ter versterking van de sociaal-
economische en sociaal-maatschappelijke positie van de bewoners van dit gebied;  
2. Ontwikkelingsprojecten in het midden Suriname gebied te initiëren ter bevordering van de persoonlijke ontwikkeling van de bewoners van 
dit gebied. Wij proberen dit doel te bereiken door activiteiten te ontplooien gericht op het onderwijs, de gezondheidszorg, het toerisme, 
stimulering van kleine ondernemingen, het bestrijden van armoede en creëren van werkgelegenheid. 
Het midden Suriname gebied is een gebied van ongeveer 20 dorpen met gemiddeld € 1000 dorpsbewoners per dorp op 250 km afstand van 
Paramaribo. In dit gebied wonen de Marrons van de Saramaccaanse stam en leven van het verbouwen van gewassen op de kostgronden, 
visvangst en jacht. De activiteiten van de stichting worden vanuit het dorp Nieuw Aurora gecoördineerd. 
 
Activiteiten van de stichting vanaf de oprichting: 

1. Twee hulpgoederen acties in Nederland gehouden waarbij in januari 2004 ongeveer 5 kubieke meter hulpgoederen naar Suriname 
zijn gestuurd en in maart 2005 zijn 12 kubieke meter hulpgoederen richting Suriname gegaan. Het ging om 
schoolmaterialen(schriften, pennen, potloden, etc.), kleding, schoenen, speelgoed, boeken, benodigdheden voor de medische zorg, 
computers en knuffels. Een keer in het jaar worden de ingezamelde hulpgoederen per container naar Suriname gestuurd, maar het 
inzamelen gaat het hele jaar door. 

2. Met financiële steun van NOVIB zijn er 3 naaimachines, een kopieermachine bestemd voor de school en een dieselgenerator voor 
de stroomvoorziening aangeschaft. Binnenkort wordt ook een telefoonverbinding in het dorp Nieuw Aurora gerealiseerd. 

3. Om een plek te hebben vanwaar de activiteiten van de stichting kunnen worden uitgevoerd en gecoördineerd, maar ook om een 
ontmoetingsplek voor de lokale bevolking te hebben zijn we met de bouw van een educatiecentrum (bredeschool) gestart. Het moet 
een gebouw van 24 bij 16 m worden, maar wij zijn nu met de eerste fase bezig. Dit gedeelde van het gebouw bestaat uit een 
ontmoetingsruimte waar voorlopig de bibliotheek, de naaimachines en de computers zullen worden ondergebracht en een gedeelte 
bestemd voor de kopieermachine en de nog aan te leggen telefoonverbinding. In het centrum willen we de volgende activiteiten 
concentreren: een bibliotheek, computerfaciliteiten, naaimachines en knipcursus voor jonge vrouwen, distributie van hulpgoederen, 
kopieermogelijkheid voor de basisschool, huiswerkbegeleiding, opvang van schoolkinderen direct na schooltijd met recreatieve 
activiteiten en verder zal het centrum als ontmoetingscentrum/vergaderzaal/ leslokalen voor de school worden gebruikt. Op de 
verdieping zullen in de laatste fase van de bouw logiesverblijven worden gerealiseerd. 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. Daarom is de bouw van het centrum op dit moment van essentieel belang. De bouwkosten van deze 
eerste fase zijn geraamd op € 9.248, 00. NOVIB heeft al € 5000,00 beschikbaar gesteld, waardoor wij in staat zijn om de ruwbouw 
(8 bij 16 m gebouw) te realiseren (zie fotoreportage). Wij hebben nog € 4.248,00 nodig om deze eerste fase gebruiksklaar te maken. 
De totale bouwkosten zijn geraamd op € 47.000,00.  

4. Het dorpsbestuur van Nieuw Aurora, de basisschool, de medische post, het kerkbestuur, maar in het bijzonder de dorpsbewoners 
zijn bij onze activiteiten betrokken en zullen betrokken blijven. 

5. Er zijn op dit moment afdelingen van de stichting in Paramaribo en in Nieuw Aurora in Suriname ingesteld. Deze afdelingen 
moeten zorgdragen dat de activiteiten daar in Suriname kunnen worden gecontinueerd. 

6. Tussen nu en 2010 willen we een aantal andere projecten uitvoeren. Het gaat om een bouwmaterialenproductie/ huizenbouwproject, 
een zonne-energie project, een kleinschalig watervoorzieningproject, een toilettenbouwproject en een transport /toerisme project 
(zie ons stichtingsplan op www.teeifuka.nl.) 

 
Voor informatie over de activiteiten van de stichting kan contact worden opgenomen met Roël, R. Lugard, Bazuinpad 7, 3845 DX 
Harderwijk op nummer 0341423127 of 0651111299. Op onze website www.teeifuka.nl kunt u ook voor informatie terecht. Financiële steun 
kan op giro 9697935 t.n.v. Stichting Ontwikkelingsprojecten Midden Suriname, Teeifuka gestort worden. 
 
Voorzitter Teeifuka 
Roël, R. Lugard 
Harderwijk, 31 maart 2005 
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Startbouw educatiecentrum Vordering bij de bouw 

Gevels opgetrokken Plaatsen van het dak 

Ruwbouw gereed Bibliotheek in een hut 

Distributie hulpgoederen Kennismaking met computers 

 



Schoolmaterialen voor de Johannes Arabischool Kopieermachine voor schoolwerk 

Dozen vol hulpgoederen op een rivierboot Schoolpakketten voor de leerlingen 

Medische benodigdheden voor de medischepost Generator voor de stroomvoorziening 

Naaimachines voor naaicursus “Kunstwerk” met de naaimachine gemaakt 

 



Houtproductie voor de bouw Cementstenenproductie 

Het gebouw van de Johannes Arabischool Uitgeschoold” meubilair 

 Bouwteam educatiecentrum Leerkrachten van de Johannes Arabischool 

Vertegenwoordigers van het dorpsbestuur Medewerkers medischepost 

 


