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      Anne en Isa in actie! 
Vandaag Anne (9 jaar) en Isa (9 jaar) geïnterviewd over 
Sranan Koters. 

Over Anne was er, vorig jaar, al een korte mededeling in 
de nieuwsbrief. Zij had, toen 7 jaar, ruim €5,- bij elkaar 
gekregen middels Heitje voor een Karweitje. Sindsdien is 
Sranan Koters in haar hoofd blijven hangen. Haar vriendin 
Isa is ook enthousiast geworden door de verhalen van 
Anne en zo zijn ze al enige tijd samen een span die zich 
inzetten voor de kinderen van Suriname. 

Ik vroeg Anne en Isa waarom ze dit zo leuk vinden om te doen? 

Anne geeft aan dat zij veel speelgoed heeft, spelletjes, laptop. De kinderen in Suriname hebben 
weinig tot niks. Zij zijn blij met wat ze krijgen. Isa vult daarop aan dat ze graag mensen helpen 
zodat zij ook spullen hebben.      

Onze stichting heeft de ANBI status 
gekregen! 

Hier zijn wij ontzettend blij mee, omdat het voor bedrijven 
gunstiger is om te doneren. Om deze status te krijgen 
moesten wij o.a. aantonen dat 90% van de verkregen 

gelden direct naar het goede doel gaat.  
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Op welke manier krijgen jullie spullen en krijgen jullie geld? 

Isa en Anne vertellen enthousiast dat, als corona het 
toelaat, zij een kleedje neerleggen bij hen in de buurt en 
dan spulletjes gaan verkopen. De moeder van Anne heeft 
een Surinaams kleed en daar leggen zij de spullen op. Ze 
hebben ook een bord gemaakt waarop staat dat de 
opbrengst voor de kinderen in Suriname is. Zo is het 
duidelijk voor de mensen. Ze hadden ook een potje staan 
voor als mensen gewoon geld wilde doneren. 

 Anne heeft laatst pepflessen opgehaald en had dan weer 
wat geld voor Suriname. Ook hebben de meiden op een 
boekenmarkt gestaan waarvan ze een deel van de 
opbrengst in het potje voor Suriname hebben gedaan. En 
familie had geld gegeven om wat te kopen voor de kinderen van Suriname. Daar hebben de 
meiden mooie 
hard plastic 
borden van 
gekocht. Heel 
belangrijk voor 
de kinderen in 
de kinderhuizen 
omdat daar 
nogal eens 
tekort van is.      

 Anne heeft een aantal weken geleden een presentatie 
mogen geven in haar klas over Suriname. Daar heeft 
zij ook heel veel verteld over Sranan Koters. Door haar 
presentatie werden andere kinderen ook enthousiast 
en al gauw kwamen zij met spullen om te verkopen op 
het kleedje of om te versturen naar Suriname.  

Als afsluiter overhandigen de meiden mij, in een mooie 
versierde doos, een bedrag van €46,30. 

Een geweldig bedrag waar ze trots op mogen zijn. 

Als je een wens zou mogen doen voor de kinderen in Suriname, welke zou 
dat dan zijn? 

Isa wenst dat de kinderen leuke dingen mogen doen, speelgoed kunnen 
krijgen en knutselen op school.  

Anne wenst dat de kinderen leuke activiteiten mogen doen zoals naar een 
pretpark of naar de speeltuin. Dat de kinderen in Suriname een beetje kind 

kunnen zijn zoals wij in Nederland 
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Stichting Sranan Koters Nederland vindt het geweldig dat kinderen uit Nederland zich zo inzetten 
voor de kinderen van Suriname. 

Anne en Isa, Dank jullie wel! 

Penningmeester Gerrit stelt zich voor 
Ik ben Gerrit van Roekel, geboren in de hongerwinter in 
Loenen bij Apeldoorn en op de Zuid-Veluwe opgegroeid. 
Getrouwd, twee kinderen en vier kleinkinderen in de 
leeftijd van 7 tot 18 jaar. Vanaf mijn 24ste speelt mijn 
gezinsleven zich af in het westen van het land omdat ik 
bij de Koninklijke Marine gewerkt heb.  In die periode, 
midden jaren zestig van de vorige eeuw, ben ik een jaar 
lang in Suriname geweest. Een aparte en interessante 
tijd, waaraan ik blijvend een zwak voor dat land heb 
overgehouden. 

Toen het penningmeesterschap bij de stichting Sranan 
Koters op mijn weg kwam, sprak mij dat dan ook aan, 
temeer nog daar het doel mij raakte: “kansarme kinderen 
te ondersteunen met oog op hun toekomst” en daarnaast 
de onbaatzuchtigheid van de oprichters van  de stichting.  
Genoeg redenen om een steentje te willen bijdragen. 

     Welkom Gerrit en veel succes! 
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 Nieuws uit Suriname 
Kinderhuis Campagne is een kinderhuis waar Sranan Koters regelmatig spullen 
heen stuurt. Mevrouw Silvie Campagne vertelt: 

Kinderhuis Campagne bestaat al langer als 60 jaar. Mijn Oma Gerhardina Campagne is er mee 
gestart. Oma,meer bekend als DieDie Campagne, ving alle soorten kinderen op zonder aanziens 
des persoon, ras of geloof.Na haar overlijden nam haar dochter Johanna Campagne het over. Zij 
overleed in 2016 en toen nam ik, haar kleindochter Silvie Campagne, het over tot heden. De 
derde generatie ben ik. 

Het tehuis telt 78 kinderen, 2 baby's van 9 maanden, de rest in de leeftijd 6 tot 22 jaar. Het type 
kinderen die hier zijn: wezen, half wezen,verwaarloosde kinderen, kinderen die te vondeling zijn 
gelegd,misbruikte kinderen & kinderen die mishandeld zijn. 

We zijn blij met de spullen die we via Sranan Koters ontvangen, laatst kregen we handdoeken en 
lakens, dat kwam heel goed uit. Bedankt namens mij en de kinderen. 
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Project Stichting Sranan Koters Suriname

In het dorpje Adawai, in het 
binnenland van Suriname, staat 
deze ongebruikte kuutugaangasa.*  
Stichting Sranan Koters wil, samen 
met bewoners van Adawai, deze 
plek gaan opknappen. Het is de 
bedoeling dat we er een 
speel/leerplek voor jonge kinderen 
gaan opstarten.  

We starten klein, maar we kunnen Alle hulp gebruiken. Kralen, duplo, lego, blokken, tekenspullen 
gereedschap.. 

Heeft u iets over? In Adawai kunnen we dit goed gebruiken.. Ook uw financiële bijdrage voor het 
opknappen van de kuutugaangasa * is zeer welkom. 

Vanuit Adawai houden we jullie op de hoogte. Tan Bun! 

• Een Kuutugaangasa is een plaats waar vergaderd kan worden.

Deze speel/leerplek zal zich vooral richten 
op de ontwikkeling van de fijne motoriek 

van de kinderen, mede ter bevordering van 
hun leerprestaties 
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De kinderen van  

Internaat Pokigron hebben 

Prachtige sierraden 
gemaakt met kralen uit 
Nederland 

Dankzij uw steun hebben we in 
2021 

16 dozen naar Suriname kunnen 

Verzenden, Dank u wel! 

Hartelijk dank namens team Sranan Koters Nederland! 

Kijk voor meer informatie op: www.sranankoters.nl 

Dankzij uw steun hebben we in 
2021 16 dozen naar Suriname 

kunnen sturen! 

http://www.sranankoters.nl/



