Jaarverslag 2021
Door de maatregelen tgv de Covid pandemie was het moeilijk om dit jaar acties te organiseren en onze
projecten te ondersteunen, des ondanks hebben we toch enkele mooie resultaten behaald.
Zo zijn er gelukkig donateurs die maandelijks of jaarlijks een bedrag overboeken voor ons schoolpakketjes
project. Hierdoor kunnen we jaarlijks 60 kinderen voorzien van een schoolpakketje.
We zijn opzoek gegaan naar mogelijkheden om alsnog acties te organiseren om onze projecten te kunnen
ondersteunen:
Op 28 maart 2021 hebben we een autopuzzeltocht georganiseerd door de Limburgse heuvels, maar liefst
40 deelnemers verdeeld over 16 auto’s hebben we mogen begroeten op deze zondagmiddag; elke
deelnemer stond voor 1 schoolpakketje (inschrijfgeld bedroeg € 15,- p/p, hier gingen kosten vanaf voor de
lunchpakketjes en enkele prijsjes, waardoor er € 12,- p/p overbleef).
In totaal konden we dit jaar dus maar liefst 100 schoolkinderen in Suriname voorzien van een
schoolpakketje!!
Basisschool “Op de 10 Bunder” te Wijlre organiseert jaarlijks een vastenactie; de opbrengst hiervan wordt
om het jaar geschonken aan Stichting Surisamen. Aan het begin van de Vastenactie hebben de kinderen
van basisschool een korte film gezien over Suriname, het werk van onze stichting en het project
(kindertehuis Kennedy Stichting) waar de opbrengst van de vastenactie bestemd voor was (door de Covid
maatregelen was het helaas niet mogelijk om een presentatie op school te geven).
Op 24 april 2021 mochten we dan ook maar liefst € 364,23 in ontvangst nemen; een heel mooi bedrag dat
de kinderen bij elkaar gebracht hebben. Zeker omdat ze rekening moest houden met de Covid maatregelen
en dus niet zomaar klusjes bij andere mensen in het dorp kon gaan doen.
Met de opbrengst worden er huishoudelijke artikelen voor het kindertehuis van de Kennedy Stichting
gekocht, denk hierbij aan; hand, - theedoeken, borden, bekers, glazen, gordijnen ed. (dit zal gebeuren in
april/mei 2022).
Eind oktober was het dan eindelijk zover, na een periode van bijna 2,5 jaar konden we (Rebekka en
Alexander) eindelijk weer naar Suriname reizen en de projecten van onze stichting bezoeken. Bij OS
Javaweg hebben we 50 schoolpakketjes kunnen afgeven, dit zelfde geldt voor 50 kinderen van de
basisschool van de Kennedy Stichting. Daarnaast hebben we contact gehad met de directrice van het
kindertehuis van de Kennedy Stichting en zijn er afspraken gemaakt over het doneren van huishoudelijke
artikelen bij ons volgende bezoek in april/mei 2022).
Een actie die het gehele jaar doorloopt, is de kleine muntjes actie; door de 1, 2 en 5 centen apart te
houden, te sparen en aan de stichting te schenken; worden deze kleine muntjes samen toch een mooi
bedrag. In totaal hebben we dit jaar met de kleine muntjes actie € 20,06 in ontvangst mogen nemen.
Daarnaast ontvangen we jaarlijks ook donaties (niet gekoppeld aan een actie), dit jaar mochten we op deze
manier liefst € 340,- in ontvangst nemen.
Aan het eind van dit kalenderjaar hebben alle donateurs en mensen die de stichting een warm hart
toedragen een video bericht ontvangen waarin ze bedankt werden door de kinderen van OS Javaweg en
van de Kennedy Stichting: https://youtu.be/oZRRjAkD7ww
Langs deze weg willen we iedereen bedanken die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan de
projecten van Stichting Surisamen. Door jullie inzet en bijdragen kunnen we heel veel kinderen in Suriname
een helpende hand bieden.
Hartelijk dank, namens Rosita, Yildiz, Janice, Rebekka en Alexander
(een overzicht van de Baten en Lasten, kunt u hier terug zien in het financieel jaar overzicht; “Baten en
Lasten 2021)

