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VRIJWILLIG WERK BIJ STICHTING TEEIFUKA IN BOVEN SURINAME 
 

Inleiding 
Stichting Teeifuka wil vooral vrijwilligers uit Nederland en het kustgebied van Suriname de mogelijkheid 

bieden om hun vakantie te combineren met een stukje vrijwillig ontwikkelingswerk in het boven Suriname 

gebied. Je wordt niet gevraagd om dingen voor de mensen te doen, maar om samen met de mensen aan 

ontwikkelingsactiviteiten te werken. Teeifuka richt zich vooral op het ondersteunen van het onderwijsproces 

en stimulering van lokale economische activiteiten. Teeifuka heeft in het dorp Nieuw Aurora, een 

educatiecentrum, een bouwwerkplaats en een vakantiehuis. 

 

Als vrijwilliger kan je ingezet worden voor: 
- het trainen van voorschool begeleidsters om hun werk beter en professioneler te kunnen doen; 

- voorlichting over seksualiteit, Hiv, Aids, Malaria en hygiëne aan opgroeiende kinderen; 

- voorlichting aan ouders over betrokkenheid bij het onderwijs van hun kinderen; 

- Trainingen over duurzame ondernemerschap en helpen bij het opzetten van ondernemingen; 

- Trainingen op bestuurlijke vaardigheden aan de dorpsbestuursleden; 

- Kennismaking met computers en ICT voor basisschoolkinderen; 

- Voor langere tijd verblijven om de medewerkers van Teeifuka te helpen met beheer; exploitatie en 

verduurzaming van opgezette en uitgevoerde projecten en activiteiten; 

- On the job trainingen of praktijkonderwijs voor schoolverlaters op alle soorten gebieden; 

- Eenvoudige boekhouding voor ondernemers; 

- Recreatieve activiteiten voor kinderen opzetten voor langere tijd; 

- Alle andere activiteiten die kunnen bijdragen aan ondersteuning van het onderwijsproces en 

stimulering van economische activiteiten. 

 

Procedure aanstelling vrijwilliger 
- vrijwilliger moet aangeven wat voor deskundigheid, ervaringen en kennis die bezit; 

- vrijwilliger moet zelf aangeven hoe die ingezet wil worden ( interesse gebieden aangeven); 

- Teeifuka gaat samen met vrijwilliger een duidelijke opdracht formuleren; 

- Vrijwilliger maakt een programma/plan van aanpak; 

- Vrijwilliger kan dan in het boven Suriname aan de slag en mag gebruik maken van de noodzakelijke 

faciliteiten van Teeifuka. 

 

Wat biedt Teeifuka 
Faciliteiten om vakantie te combineren met ontwikkelingswerk in het binnenland van Suriname; 

Begeleiding in Nederland, Paramaribo en boven Suriname; 

In sommige gevallen verblijf in Paramaribo tegen kostprijs; 

Verblijf en opvang in Nieuw Aurora/boven Suriname. 

 

Wat moet vrijwilliger zelf 
Betaalt zelf ticket,  transportkosten naar en van Nieuw Aurora en eten en drinken. 

Moet bereid zijn om minimaal 5 dagen in het gebied te verblijven; 

 

Actergrond informatie 
Stichting Teeifuka is in 2003 opgericht om initiatieven van de mensen in het boven Suriname gebied voor 

verbetering van hun levensomstandigheden te ondersteunen. Teeifuka wil een betrouwbare en 

gelijkwaardige partner voor de bewoners van boven Suriname zijn, die meehelpt aan het vertalen van hun 

behoeften en wensen in duurzame, herkenbare en toekomstgerichte ontwikkelingprojecten die 

daadwerkelijk worden uitgevoerd. Teeifuka richt zich op activiteiten en projecten ter ondersteuning van het 

onderwijsproces, stimulering van de lokale economie, creëren van werkgelegenheid en armoede bestrijding. 

Stichting Teeifuka faciliteert Nederlandse stagiaires in Suriname, biedt Nederlandse vrijwilligers de 

mogelijkheid om vakantie te combineren met ontwikkelingswerk in Suriname, adviseert over en organiseert 

reizen naar het boven Suriname gebied en adviseert Nederlandse particulieren en organisaties bij 

ontwikkelingssamenwerking met Suriname. 
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Stichting Teeifuka werkt samen met 16 (zestien) andere Nederlandse Marronorganisaties binnen de 

vereniging Samenwerkende MarronOrganisaties Nederland (SaMON) aan de integratie en zichtbaarheid van 

Marrons in de Nederlandse samenleving en aan coördinatie en afstemming van activiteiten die gericht zijn 

op (het binnenland van) Suriname. 

 

Harderwijk, 26 april 2011 

 

 


