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Nieuws uit Suriname 

Stand van zaken zendingen 

 

Stichting Sranan Koters bestaat 1 jaar! 

Voor uw steun en bijdragen 
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Vrijwilligers gezocht voor de 

Huiswerkbegeleiding 

in Suriname! 

 

 

 

Nieuws uit Suriname 

 

Ook in Suriname gaan de scholen na de zomervakantie weer open. 

Tenminste dat is bedoeling, De Covid-pandemie is nog lang niet voorbij. 

Nieuwe versoepelingen kunnen ook weer ingetrokken worden. 

Daar weet de hele wereld inmiddels alles van. 

Maar goed nieuws is het wel voor al die kinderen die dan weer naar 

school kunnen gaan om onderwijs te volgen. 

Stichting Sranan Koters Suriname is dan ook weer druk bezig 

met het voorbereiden van de huiswerkbegeleiding voor de kinderen die hiervoor in aanmerking komen. 

We verheugen ons erop op om weer met de kinderen aan de slag te gaan.
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Ook de voorbereidingen voor de leer-speelplaats (ontwikkelen van fijne motoriek bij jonge kinderen) in 

Adawani gaan gewoon door. Er worden plannen gemaakt en materialen verzameld. Met veel dank voor de 

prachtige donaties. 

Het zand, voor het beton van de vloer van de ruimte voor dit project, komt uit de Surinamerivier. Door de 

vele regens staat het water in de rivier nog te hoog om bij het zand te kunnen komen. Dus het is even 

wachten op laag water. 

 

 

 

 

Suriname verkeert in zwaar weer. Behalve Covid 

is er sprake van een enorme inflatie in het land 

en dus van geldontwaarding en prijsverhogingen. 

Veel gezinnen verkeren in zeer moeilijke situaties. 

 

Stichting Sranan Koters Suriname ondersteunt de 

kinderen uit deze gezinnen bij hun persoonlijke 

ontwikkeling. Dit willen we graag blijven doen 

en onze wens is om meer huiswerkbegeleidings- 

projecten op te starten. Wij zijn in Suriname op 

zoek naar vrijwilligers, die ons daarbij willen helpen. 

Hoe kunt u ons steunen. 

• Voor het huiswerkbegeleidingsproject zijn schoolspullen vooral welkom (schriften, pennen, 

potloden, gummen, typex, USB sticks) 

• Als u iemand kent in Suriname, waarvan u denkt dat hij of zij zou willen helpen bij het geven van 

huiswerkbegeleiding, vraag deze persoon contact op te nemen met 

Rowana Weusten: email: rowanaweusten@hotmail.com 

 

Voor het project in Adawani zijn 

alle spullen welkom die de fijne 

motoriek ontwikkelen zoals: lego, 

gereedschap, figuurzaagjes, kralen, 

slijptolletjes, tekenspullen, 
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U kunt natuurlijk ook geld doneren op het rekeningnummer van Sranan Koters Nederland. . 

Stichting Sranan Koters Suriname is betrokken bij de distributie van de dozen die uit Nederland worden 

verzonden door Stichting Sranan Koters Nederland. 

Namens onze contactpersonen in het binnenland en de kinderhuizen van Suriname, waar de spullen naar 

toe gaan, bedanken wij alle donateurs van al deze prachtige spullen met heel ons hart. Het is altijd weer een 

feest als de dozen aankomen en opgehaald worden. 

We hopen dat u ons blijft steunen. 

Gran tangi (veel dank) 

 

Rowana Weusten 
 

 

 

 

Het lijkt nog ver…maar in september willen we graag kerstversiering 

versturen, zodat het mooi op tijd aankomt. 

Heeft u nog kerstballen, slingers of andere versiering over? 

Laat het ons weten! Alvast bedankt! 
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Wilt u ons helpen om meer bekendheid te geven aan onze stichting? 

We hebben Posters, Flyers en Visitekaartjes om uit te delen. 

De medewerkers van de Stichting horen graag van u 

als u deze wilt ontvangen! 

 

Dankzij uw donaties hebben wij in 2021 

28 dozen verstuurd!!! 

Hartelijk dank namens team Sranan Koters Nederland! 

Kijk voor meer informatie op: www.sranankoters.nl 
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