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Hoofdstuk 1. Inleiding
Sranan Koters is een initiatief van Rowana Weusten, zij verblijft en werkt als vrijwilliger in
Suriname.
Rowana ging in 2015 in Suriname wonen en rolde in het werk als vrijwilliger bij Kinderhuis
Saron in Paramaribo waar zij, tot op heden, huiswerkbegeleiding geeft. Door dit werk werd
duidelijk in welke omstandigheden sommige groepen kinderen in Suriname moeten leven.
Rowana vertelde verschillende vrienden, familie en oud collega's over haar ervaringen als
vrijwilligster bij Kinderhuis Saron en over de tekorten aan vele basisspullen, laat staan
extra’s, voor de kinderen.
Ze vertelde over haar wens om behalve deze kinderen ook andere kinderen in Suriname te
ondersteunen.
Oud collega’s van Rowana waren in 2018 in Suriname en bezochten Kinderhuis Saron en
waren onder de indruk hiervan. Ze besloten Rowana te gaan helpen.
Deze oud collega’s werden, door Rowana, in contact gebracht met vrienden die zich ook
wilden inzetten voor deze doelgroep kinderen in Suriname. Zo ontstond er een hechte groep
die vanuit Nederland Rowana in Suriname ondersteunt. De naam Sranan Koters werd
bedacht. Sranan met betrekking tot de Surinaamse taal en Koters als verwijzing naar de
vertaling van het woord “kind” in Amsterdam.
Voordat wij een stichting werden waren we, vanaf 2018, een informele vereniging. Sinds juni
2020 is Sranan Koters Nederland een stichting die zich inzet voor de kansarme 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
Op dit moment leveren wij spullen aan de kinderafdeling van het Academisch Ziekenhuis
Paramaribo, kinderhuizen Saron en Campagne gevestigd in Paramaribo, internaat Atjoni,
kinderdagverblijf Pokigron en in verschillende binnenlandse dorpen om de kinderen die daar
verblijven comfort te bieden. We ontvangen hierover positieve reacties van zowel de
kinderen als van de verzorgers. Wij voorzien de kinderen o.a. van kleding, linnengoed,
schoolspullen, knutselspullen, boeken, tandenborstels, tandpasta, maandverband etc.
Daarnaast sturen we spullen op of creëren de mogelijkheid om bijv. een feestdag te kunnen
organiseren zoals bijv. een kerstdiner. Het geeft de kinderen de mogelijkheid wat meer kind
te zijn en op een leuke manier te leren met de juiste boeken en materialen.
Voordat wij een stichting werden hadden wij een informele vereniging. Omdat we graag onze
inzet willen uitbreiden hebben we ervoor gekozen een stichting op te zetten Op deze manier
kunnen wij ons meer op de kaart zetten binnen Nederland en zo meer bereiken voor onze
doelgroep door projectmatig te werken in samenwerking met evt. lokale initiatieven.
Om de samenwerking nog beter te laten verlopen heeft Rowana, in Suriname, Stichting
Sranan Koters Suriname opgezet. Door als twee stichtingen samen te werken willen wij onze
krachten te bundelen.
Dit beleidsplan geldt van juni 2020 tot dec 2022. Daarin willen we de volgende doelstellingen
behalen:
- Er bestaat een duidelijke samenwerking tussen Stichting Sranan Koters Suriname en
Stichting Sranan Koters Nederland. Deze samenwerking wordt iedere zes maanden
geëvalueerd en evt. bijgesteld. Over twee jaar is er een duidelijk beeld hoe beide
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-

-

-

stichtingen het meest efficiënt met elkaar te kunnen werken. Daarop wordt een
samenwerkingsplan geschreven.
Iedere maand wordt er in Nederland een lading van ingezamelde goederen
verscheept naar Suriname. Over 1 jaar is hier een duidelijk werksysteem voor
gemaakt.
Sranan Koters maakt optimaal gebruik van sponsors, fondsen en subsidies.
Het eerstvolgende jaar wordt er een plan opgesteld waarin wij actief donateurs
werven en fondsen aanschrijven om meer projectmatig te kunnen werken.
Elke drie maanden komt er een nieuwsbrief uit.
De website is up to date
Het bestuur van Sranan Koters Nederland vergadert minimaal een maal per twee
maanden.

Hoofdstuk 2. Missie & Visie
2.

Visie, missie en doelstellingen
2.1.

Visie

Het is voor ieder kind van groot belang om kind te kunnen zijn en tegelijkertijd de kans te
krijgen om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig functionerende volwassene binnen
de maatschappij waar het in de toekomst deel van zal gaan uitmaken.
Wat een kind nodig heeft is de mogelijkheid om te spelen, dus lekker kind te kunnen zijn,
zowel motorisch als cognitief. Daarnaast heeft het kind recht op goed onderwijs. Daarbij zijn
goede basismaterialen onontbeerlijk, evenals liefdevolle ondersteuning.
Stichting Sranan Koters wil zich inzetten om deze voorwaarden te creëren voor kinderen in
Suriname van 0 tot 18 jaar, meestal verblijvend in een instelling.

2.2.
-

Missie

Inzamelen en verschepen van spullen in Nederland, al of niet aangevraagd in
Suriname.
Samenwerken met lokale initiatieven / stichtingen die onze visie ondersteunen.
Het, middels fondsenwerving, verwezenlijken van aangevraagde projecten die ons
doel ondersteunen.
Het financieel ondersteunen van activiteiten en/of extra’s die Stichting Sranan Koters
Suriname organiseert voor de kinderen.
Het ondersteunen van de werkzaamheden van Stichting Sranan Koters Suriname.
Deze werkzaamheden bestaan o.a. uit:
- Het geven van huiswerkbegeleiding aan de kinderen in samenwerking met
vrijwilligers.
- De kinderen begeleiden bij het ontwikkelen van een eigen visie en een groter
zelfvertrouwen.
- De kinderen de gelegenheid geven om te ontdekken “wie ze zijn”.
- Werken aan een liefdevolle en een zo veilig mogelijke omgeving voor deze
kinderen.
- Stimuleren van sport en spel, muziek en creatieve activiteiten.
- Verhogen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van Surinaamse kinderen.
- Distribueren van de ontvangen goederen in Suriname.
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Hoofdstuk 3. Ambities
Stichting Sranan Koters Nederland zet zich in voor kinderen van 0 t/m 18 jaar uit kansarme
gezinnen in Suriname.
Kinderen die in kinderhuizen wonen en worden voorzien in de basisbehoeftes d.m.v.
materialen en evt. speciaal georganiseerde activiteiten.
Deze groep kinderen is veelal in de binnenlanden geboren en opgegroeid. Onderwijs
in de binnenlanden van Suriname is kwalitatief minder dan in de stad. Ook komt het
voor dat kinderen niet naar school gaan. Iets als een leerplicht is een flexibel begrip
in Suriname. Kinderen helpen mee in het huishouden en leren jagen en een
kostgrond te onderhouden. Omdat ouders toch willen dat hun kind naar school gaat
in de stad, komen deze kinderen vaak in de kinderhuizen terecht. Onderwijs in de
stad staat beter aangeschreven.
In de kinderhuizen wordt veelal geen huiswerkbegeleiding gegeven. Daarnaast
moeten kinderen in kinderhuizen, door ouders/ verzorgers, voorzien worden van
basisbehoeftes als kleding en schoolspullen. Daar hebben ouders niet altijd de
mogelijkheid toe en rust er een last op de schouders van de kinderen.
Stichting Sranan Koters Nederland wil ervoor zorgen dat deze kinderen de benodigde
schoolspullen krijgen waar dat zelf niet kan worden bekostigd door ouders. Daarnaast
willen wij deze kinderen voorzien in basisbehoeftes als kleding, linnengoed,
schoolspullen, knutselspullen, boeken, tandenborstels, tandpasta, maandverband
etc. Tevens zal er nauw samengewerkt worden met Stichting Sranan Koters
Suriname om te ondersteunen in het opzetten van de huiswerkbegeleiding. Op deze
manier hopen we de kinderen een goede basis te geven en de kans te geven zich te
kunnen ontwikkelen tot zelfstandig functionerende volwassenen.
De kinderen die wij ondersteunen komen veelal uit de binnenlanden van Suriname.
Daar wonen de kinderen bij hun ouders en gaan naar een lokale school. Kinderen
ondersteunen ouders in het huishouden en alles wat daarbij komt kijken.
In het binnenland zijn er lokale initiatieven die kinderen bewust willen maken over het
milieu en de gevolgen voor de toekomst die bepaalde acties met zich meebrengen.
Een voorbeeld hiervan is het verzamelen van plastic. Sranan Koters Nederland wil
graag met deze stichting samenwerken en projecten opzetten om zo onze beide
doelen kracht bij te zetten. Zo kan een kind in het binnenland bijv. plastic verzamelen
en in ruil daarvoor schoolspullen ontvangen. Hierdoor wordt een stukje bewustzijn
ontwikkeld en een kind gestimuleerd te kijken naar zowel voor de toekomst van ons
milieu maar ook de toekomst van zichzelf.
Wanneer kinderen in een ziekenhuis komen te liggen zijn er vaak tekorten aan
spullen ter comfort zoals luiers, linnengoed en speelgoed. Er wordt van ouders
verwacht hun kinderen hier merendeel in te voorzien. Omdat dit vaak schrijnende
situaties oplevert heeft Stichting Sranan Koters Nederland ervoor gekozen om ook
één kinderafdeling te voorzien van spullen ter verbetering van het comfort van het
kind. In dit geval is gekozen voor de kinderafdeling in het Academisch Ziekenhuis
Paramaribo.
Een volgend project wat is aangevraagd is het vervangen van de matrassen waar de
kinderen op slapen in internaat Atjoni. De regering heeft al jaren een project in de
planning om het internaat te renoveren. Gezien de politieke situatie op dit moment
wordt hier geen actie op ondernomen. Stichting Sranan Koters Nederland vindt een
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goede nachtrust belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en wil dit project dus
graag oppakken.

Hoofdstuk 4. Sterkten en zwakten
De leden van het bestuur van Stichting Sranan Koters Nederland zijn bekend met de cultuur
van Suriname of hebben er kennis mee gemaakt. Het voordeel hiervan is dat we een beetje
weten hoe het land werkt. De voorzitter van onze stichting is de afgelopen jaren 2 keer op
werkvakantie geweest in Suriname om samen met Rowana en te netwerken. Hierdoor
hebben we onze werkzaamheden uitgebreid en ons netwerk versterkt. We onderhouden
onze contacten door regelmatig online contact te hebben.
De afgelopen jaren hebben we mooie resultaten geboekt met onze werkzaamheden binnen
de informele vereniging Sranan Koters. Positieve reacties van zowel de kinderen en
kinderhuizen ontvangen als van onze donateurs en giftgevers.
Ieder kwartaal brengen we een nieuwsbrief uit naar onze donateurs, giftgevers en
geïnteresseerden. Hierin doen we verslag van onze acties, plaatsen we korte verhalen vanuit
één van onze leden die bijv. naar Suriname zijn geweest en sprekende foto’s. Dit houdt de
Stichting levend voor de mensen die ons steunen. De nieuwsbrief wordt erg gewaardeerd.
Het aantal donateurs is nog aan de lage kant. Door een stichting te worden denken we meer
donateurs te kunnen werven. Sinds eind 2020 is onze website online.
We leven in economisch onzekere tijden. Het is dus onzeker hoe de economie zich gaat
ontwikkelen de komende jaren en hoe wij als Stichting onze doelen kunnen realiseren. Wij
gaan uiteraard onze uiterste best doen om onze plannen zoveel mogelijk te realiseren en
evt. aan te passen.
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Hoofdstuk 5. Stappenplan
Donateurs werven
Sinds november 2020 is onze website online. Hierdoor zijn we beter bereikbaar voor de
mensen die interesse in onze stichting hebben. De website zal een overzicht geven van wat
wij doen in Nederland om onze doelen in Suriname te behalen. Dit middels korte teksten en
foto’s. Op de website is tevens te zien wat er in Suriname gebeurt. Dit houdt het verhaal
levendig en kan men gericht zien waar hun gelden naartoe gaan.
Naast de website willen we een sprekende flyer /poster maken die wij willen verspreiden
binnen ons netwerk. Bijv. bij de sportclubs waar wij oude sportkleding van ontvangen. Op de
flyer wordt o.a. verwezen naar de website. Het merendeel van de bestuursleden werkt met
kinderen dus kunnen we op deze manier personen gericht benaderen. Als stichting komen
we professioneler over en wanneer wij een ANBIstatus hebben is het voor bedrijven
aantrekkelijker om iets voor ons te betekenen.
Tegenwoordig wordt tijdens feestjes en verjaardagen het initiatief genomen om geen
cadeaus te vragen maar een donatie voor een goed doel. Hier willen wij graag op inspringen
middels een gift box met flyers die mensen tijdens hun feestje kunnen neerzetten of het
benoemen van ons rekeningnummer op hun uitnodiging. Na het feestje geven wij dan, aan
de initiatiefnemers, het bedrag door dat gedoneerd is. Ten tijde van de Corona worden er
geen feestjes gegeven dus dit is een stap die we kunnen zetten wanneer het weer mogelijk
is.
Ieder kwartaal schrijft onze secretaris een sprekende nieuwsbrief waarin beschreven en
getoond wordt welke acties er de afgelopen maanden ondernomen zijn. Deze nieuwsbrief
wordt naar ruim honderd personen verstuurd. Naast de nieuwsbrief zal er, indien van
toepassing, tussentijds een korte nieuwsflits uitgebracht worden. Hierdoor proberen we de
aandacht van de mensen te behouden. We krijgen regelmatig een enthousiaste reactie van
een lezer.
Na 1 jaar gaan we bovenstaande acties evalueren en evt. plannen aanpassen.
Kinderen voorzien van basisbehoeftes
Middels de nieuwsbrief, website en mondelinge reclame maken we bekend waar we als
stichting mee bezig zijn. Zo krijgen we regelmatig giften van 2ehands en nieuwe goederen
die nog mooi zijn en goed gebruikt kunnen worden in Suriname. Goederen die bijv. geleverd
worden zijn kleding, linnengoed, schoolspullen, knutselspullen, boeken, tandenborstels,
tandpasta, maandverband etc. Deze spullen worden uitgezocht en gesorteerd in Nederland.
In Suriname helpt Stichting Sranan Koters Suriname ons met de distributie van de spullen
door de kinderhuizen aan te schrijven dat er dozen voor hun klaar staan. De toegewezen
personen komen dan hun dozen halen en zijn de spullen verdeeld. De werkzaamheden rond
het distribueren van de spullen zijn nogal tijdrovend. Daarvoor is ervoor gekozen om
selectiever te kijken naar welke spullen te verschepen en in welke hoeveelheden. De
komende jaren gaan we iedere maand maximaal 4 dozen verschepen. De dozen worden
verdeeld onder de kinderhuizen Saron en Campagne, de kinderafdeling van het Academisch
Ziekenhuis Paramaribo, internaat Atjoni, kinderopvang Pokigron en voorzieningen in het
binnenland waar de nood hoog is en er voor kinderen wordt gezorgd.
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Met Stichting Sranan Koters Suriname wordt nauw samengewerkt. In de praktijk betekent dit
dat er minimaal maandelijks contact is met Rowana over de stand van zaken en waar we
evt. haar nog verder kunnen bijstaan. Voor evt. ondersteuning van projecten van Stichting
Sranan Koters Suriname dient oprichter Rowana Weusten een plan in bij Stichting Sranan
Koters Nederland en wordt er gekeken waar en hoe we haar kunnen ondersteunen. De
projecten zullen worden aangehaald in de nieuwsbrief en beschreven worden op de website.
Projecten die wij tot nu toe hebben ondersteund als informele vereniging zijn bijv. de
mogelijkheid om geregeld een toetje aan te kunnen bieden aan de kinderen in kinderhuis
Saron. Of om een kerstviering te kunnen organiseren in een peuteropvang in de
binnenlanden. Ook het ondersteunen van het geven van huiswerkbegeleiding door te zorgen
voor schoolspullen en andere basisvoorzieningen. Tot nu toe zijn het kleine projecten maar
willen dit in de toekomst deze samenwerking kunnen uitbreiden.
Bij ziekenhuisopnames van kinderen op de kinderafdeling van het ziekenhuis moeten ouders
hun kinderen vaak zelf voorzien van luiers, linnengoed en verzorgingsspullen. Dit geeft vaak
problemen omdat men weinig geld heeft maar het kind meer luiers gebruikt omdat het ziek is
en dus ook meer verzorgingsproducten gebruikt. Daarnaast is er wel wat speelgoed op de
afdeling maar vaak is dit niet voor alle leeftijden aanwezig. Samen met de kinderafdeling
gaan kijken waar we de ouders van deze kinderen het beste kunnen ondersteunen. Hierdoor
kunnen we projecten gaan opzetten zoals bijv. ervoor te zorgen dat er ontwikkelingsgericht
speelgoed is. Er wordt van de afdeling verwacht dat zij een overzicht bijhouden van welke
spullen er aanwezig zijn en welke evt. vervangen moeten worden of gewenst zijn. Er zal dus
een contact worden onderhouden met onze contactpersoon daar die ons informeert over de
huidige stand van zaken.
In de binnenlanden levert onze stichting goederen die de kinderen voorzien, zoals eerder
omschreven, in hun basisbehoeftes. Daarnaast lijkt het ons goed om samen te werken met
lokale initiatieven en stichtingen. Als eerste willen we gaan kijken of er een samenwerking
met Stichting Liembo kan plaatsvinden. Stichting Liembo wil kinderen bewust maken van het
nut voor het verzamelen van plastic en wat dat voor ons milieu betekent. Onze stichting wil
graag een samenwerking aangaan door onze doelen te koppelen. Zo kan een kind in het
binnenland bijv. plastic verzamelen voor Stichting Liembo en in ruil daarvoor schoolspullen
ontvangen van Stichting Sranan Koters Nederland. Hierdoor wordt een stukje bewustzijn
ontwikkeld en een kind gestimuleerd te kijken naar zowel voor de toekomst van ons milieu
maar ook de toekomst van zichzelf. De komende periode wordt gekeken hoe we deze
samenwerking vorm kunnen geven.

Hoofdstuk 6. Bestuur
Bij oprichten van Stichting Sranan Koters Nederland was het bestuur incompleet, wat
betekend dat we een penningmeester mistte. Deze vacature is inmiddels opgevuld en is ons
bestuur compleet.
Het bestuur van Sranan Koters Nederland bestaat uit de volgenden leden:
-

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid

Mw. C.T.C. de Leeuw
Mw. P. Besemer
Dhr. G. van Roekel
Mw. E. Smits- Nieuwenhuijs
Mw. C.A.J.B. Weusten
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