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Stichting Sranan Koters is een initiatief van Rowana Weusten, zij verblijft en werkt als 
vrijwilliger in Suriname.  
Vanuit Nederland wordt zij ondersteund door Chantal, Elly en Liesbeth  
 
Inhoud van deze Nieuwsbrief: 
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*Wijzigingen binnen het bestuur 
*Vacature penningmeester 
*Ondertussen in Suriname  
*Website en rekeningnummer 
*Stand van de dozen en hoe het gaat met verzenden  

             



             

 
 
                                                                                                                                                         

Stichting Sranan Koters               
De oplettende lezer heeft het al gezien: We zijn Stichting Sranan Koters!                                                      
Zowel in Suriname als in Nederland is het officieel. 
Nu op naar de ANBI status hoor ik u denken, 
meer donateurs en sponsoren werven zodat we verder kunnen groeien 
en mooie projecten kunnen ontwikkelen met en voor de kinderen. 
Dat willen we heel graag! Maar dat is alleen mogelijk wanneer ons bestuur  
voltallig is, lees verder … 

 
Wijzigingen binnen het bestuur 
Pieternel heeft aangegeven in verband met persoonlijke omstandigheden het bestuur te 
verlaten. 
Zij heeft een grote bijdrage geleverd bij het bedenken en opzetten van Sranan Koters. 
Ook heeft zij, samen met Liesbeth, tot nu toe de verantwoording gedragen voor de financiële 
zaken. Mede door Pieternel hebben wij veel spullen ontvangen en via haar zijn er 
verschillende  
donateurs Sranan Koters gaan ondersteunen. 
Pieternel, hartelijk dank voor je inzet en we zijn heel erg blij dat je als vrijwilliger en donateur 
betrokken blijft 
bij Sranan Koters! 
 
Pieter, onze kersverse penningmeester, heeft ook door persoonlijke omstandigheden zijn 
functie 



niet verder kunnen invullen. Dank voor je enthousiaste start Pieter 
en we wensen je alle goeds! 
 
En dan het vervolg: 
 

                                                                 Wij zoeken 
dus een Penningmeester! 
 

                                           Ben jij goed met getallen? 

Wordt dan onze nieuwe 
penningmeester (M/V) 

 
Organisatie 
Stichting Sranan Koters Nederland zet zich in voor kinderen in Suriname in de leeftijd van nul tot 
achttien jaar om hen een kans te bieden zich te ontwikkelen tot een zelfstandig functionerende 
volwassene in de maatschappij.  
Sinds 2018 zijn wij zetten wij ons in voor bovenstaande doelgroep. Sinds 30-06-2020 zijn wij een 
stichting.  
Tot nu toe werft Stichting Sranan Koters Nederland donaties en spullen. Donaties worden o.a. 
ingezet  om pakketten te verschepen naar Suriname, ze daar te ontvangen en verder te vervoeren.  
We voorzien daarmee twee kinderhuizen in Paramaribo, een kinderafdeling van het Academisch 
Ziekenhuis Paramaribo en kinderen woonachtig in de binnenlanden. Voorlopig willen we dit niet 
uitbreiden. Wel willen we kleinere projecten gaan uitvoeren voor de huizen en delen van het 
binnenland die we nu al sponseren.  
Met een deel van de donaties sponsoren we Stichting Sranan Koters Suriname die het geld gebruikt 
voor o.a. juist leesmateriaal, af en toe toetjes na het eten en waar nodig om een activiteit met een 
kind(eren) te ondernemen. 
 

Wij zoeken 
Een gedreven persoon die ons 4-hoofdig bestuur op vrijwillige basis wil komen versterken en sterke 
affiniteit heeft met het doel van onze stichting. 

Takenpakket  
De penningmeester: 

- Stelt de jaarlijkse begroting op en bewaakt deze; 

De begroting is een opsomming van alle kosten die het komende jaar worden verwacht. In de 
begroting worden vaste kosten, kosten van basisactiviteiten en kosten van bijzondere 
activiteiten opgenomen.  

- Bewaakt de binnenkomende en uitgaande geldstromen; 
Om de binnenkomende en uitgaande geldstromen te bewaken moet de begroting realistisch 
zijn en moeten de kosten regelmatig geanalyseerd worden.  

- Stelt het financieel jaarverslag op; 
- Vertaalt beleid en activiteiten in geld en in informatie over (on)mogelijkheden; 
- Draagt zorg voor onkosten-en vrijwilligersvergoedingen;  
- Roept de kascontrolecommissie bijeen. 
- Deelt mee aan de vergaderingen (1x per 2 maanden) 

 

Nieuwsgierig, wil je solliciteren of heb je vragen? 
 
Stuur een mail naar sranankoters@gmail.com of bel met  
Chantal de Leeuw (voorzitter) 06-21531355 of Elly Besemer (secretaris) 06-53879192 

mailto:sranankoters@gmail.com


 
Ondertussen in Suriname: door Rowana Weusten 
 

                         

                  

 
 
 

Allereerst natuurlijk iedereen héél erg bedankt voor alle steun aan de kinderen van 
Suriname. De kinderen genieten van de mooie en nuttige spullen. Het openen van de dozen 
is iedere keer weer een feestje. En als we dan b.v. op een knutsel/spelletjesochtend met zijn 
allen bezig zijn zie ik blije kinderen, die mooie werkstukken maken. Hoe fijn dat dit door alle 
schenkingen mogelijk is. 
Helaas is ook Suriname getroffen door het coronavirus. 



In de beginfase leek het goed te gaan door strenge preventieve maatregelen. Het land leek 
coronavrij, 
Tot de verkiezingen van 25 mei. Vanaf eind mei is het coronavirus explosief gaan stijgen. De 
coronaregels waren voor een paar dagen afgeschaft om het volk te kunnen laten stemmen. 
Het gevolg was een volledige lockdown van 2 weken, wat vooral voor de arme bevolking 
rampzalig was. Nog steeds zijn er strenge maatregelen.  
De scholen zijn al vanaf eind maart gesloten. Online-onderwijs bleek alleen weggelegd te 
zijn voor de kinderen, die toegang tot internet hebben. Met een aantal heb ik, tijdens de 
lockdown hard gewerkt. Verreweg de meeste kinderen hebben echter, in de thuissituatie, 
geen toegang tot internet. Er is geen computer, smartphone aanwezig, of zoals in het 
binnenland geen onbeperkte beschikking over elektriciteit. Voor deze kinderen wordt de 
achterstand op school alleen maar groter.  
Daarbij kwam nog dat door de lockdown, goederen en levensmiddelen niet goed geleverd 
konden worden.  
Met als gevolg lege schappen. De levensmiddelen die er wel waren werden steeds duurder, 
omdat de koers van de Surinaamse dollar de pan uit vloog. 
Lage lonen (soms zelfs geen lonen), prijsstijgingen, politieke onrust, lockdown, geen 
onderwijs. Een rampzalige situatie voor kinderen uit arme gezinnen en kinderen in tehuizen. 
Dus hoe fijn is het, dat de dozen van Sranan Koters wel weer binnenkomen. Ze zijn een 
grote steun in de rug. Namens mij en de kinderen héél erg bedankt dat jullie ons niet 
vergeten zijn. 
Hoe het verder gaat lopen in Suriname, is afwachten. Ik houd jullie op de hoogte. 
Tan bun 
Rowana Weusten,  
Namens de Surinaamse kinderen en Stichting Sranan Koters Suriname     
 

Website en Bankrekening      
De website staat op springen om geboren te worden…nog heel even geduld! 
U ontvangt, behalve via de volgende Nieuwsbrief, ook binnenkort het nummer van onze 
nieuwe zakelijke bankrekening.                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                          
De stand van het aantal dozen en hoe het gaat met verzenden 
Ook het verzenden van dozen ging anders door Corona. Gelukkig is de verzending weer op 
gang gekomen en hebben we zelfs alweer 
een aantal dozen kunnen versturen. 
 

Stand van Zaken: 21 dozen in 2020! 
Dankzij u hebben we dit kunnen doen. Dank u wel voor alle giften, spullen en voor uw steun! 
 
Wilt u voor het aanleveren van spullen alstublieft contact opnemen met Liesbeth 
Smits: Tel 06 41023850 
 

Wilt u Sranan Koters Financieel steunen:  
U kunt eenmalig een  bijdrage leveren of Donateur worden 
Voor meer informatie kunt u een email sturen aan: Sranankoters@gmail.com            

 
Uw bijdrage kunt u storten op: Rekeningnummer: NL31INGB0663695384 
t.n.v. E Smits-Nieuwenhuijs en/of P Vloeimans       Ovv Sranan Koters 
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                                                            Hartelijk Dank!          Rowana, Chantal, Liesbeth en 
Elly 
 
 
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen, laat het ons weten via Sranankoters@gmail.com 
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