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We zijn blij dat Gerrit van Roekel onze nieuwe
penningmeester is!
Hij is direct met veel enthousiasme begonnen.
Welkom!

Website online

Voor wie het nog niet had gehoord of gelezen, de
website is online!
www.sranankoters.nl

Rekening gewijzigd!

Sranan Koters heeft een zakelijke rekening
geopend, u kunt uw bijdrage storten op:
NL95INGB0007699043
t.a.v. Stichting Sranan Koters Nederland

Wij wensen u allemaal een gezond
en liefdevol 2021!

Kerstviering van Internaat Atjoni,
Hier wonen 40 kinderen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.
Lang leve internet en de donateurs van Stichting Sranan Koters.
Door uw gift konden we Internaat Atjoni ondersteunen bij het
houden van de jaarlijkse kerst viering.
Via Alberto, onze contactpersoon aan de Suriname rivier in
Sipaliwini, had ik de naam van het internaat doorgekregen.
Zo kwam ik in contact met mw. Dana, leidinggevende van het
internaat.
Zij maakte een heerlijke boodschappenlijst.
De boodschappen konden gedaan worden bij de Combémarkt in
Paramaribo, goed betrouwbaar en de goedkoopste.
Er werd heel wat over en weer geappt. Veel gecommuniceerd en
samengewerkt tussen Alberto, mw Dana van het internaat, mw
Anushka van de Combémarkt en mijzelf.
14 December tussen 13.00u en 15.00u zouden de
boodschappen gedaan worden.
Stichting Sranan Koters heeft het gedoneerde geld overgemaakt
aan de Combémarkt. Daar zijn de vouchers uitgeschreven en die
zijn overhandigd aan Internaat Atjoni .De boodschappen konden
gedaan worden. We hebben mooie, gezellige foto's ontvangen
van het voorbereiden van het diner en van de kerstviering zelf.
Mw. Dana heeft een dankmail gestuurd. De kerstviering was
geslaagd.
Dank aan alle donateurs van Stichting Sranan Koters, die deze
kerstactiviteit mogelijk gemaakt hebben door geld te doneren
voor onze Surinaamse kinderen, die onze hulp zo hard nodig
hebben.
Brasa Rowana
Rowana

Stand van zaken
Zendingen
Dankzij uw steun hebben we in 2020 maar liefst 39 dozen verscheept naar Suriname!
Dat is wat minder dan in 2019 maar door Corona was het een aantal maanden niet mogelijk dozen
te verschepen.
Naast onze steun voor de kinderafdeling van het Academisch Ziekenhuis, binnenlanden en
kinderhuizen Saron en Campagne hebben we onze steun uitgebreid naar een kinderdagverblijf in
Pokigron en een internaat in Atjoni.

Hartelijk dank namens team Sranan Koters Nederland
Kijk voor meer info op: www.sranankoters.nl
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuurt u dan een mail naar info@sranankoters.nl

