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Algemeen
De formele doelstelling is de ondersteuning van kansarme groeperingen in Suriname
door het ter beschikking stellen van primaire voorzieningen. Dat doel wil de Stichting
vormgeven door het verzamelen en versturen van goederen.
(De eerste container voer in augustus 2002 naar Paramaribo; december 2020 staat de
168ste veertigvoeter op de teller.)
Het bestuur van de Stichting Zorg samen voor Suriname bestaat uit:
* de heer A(driaan) de Zeeuw, voorzitter
* de heer C.P. (Kees) van Londen, secretaris - vice voorzitter
* mevrouw L(enie) de Zeeuw, penningmeester
Voor de logistieke verwerking van de goederen – ophalen evt. demonteren van (school)
meubilair, sorteren van kleding, boeken, medische producten, e.a. en het laden van
de container kan een beroep worden gedaan op een tiental vrijwilligers.
De financiële middelen van de Stichting worden gebruikt voor het vervullen van
randvoorwaarden als verscheping van de goederen. De Stichting moet sponsors werven
en acties voeren om het transport naar Suriname te kunnen bekostigen. Ook bij
fondswerving voor een speciaal project - bijvoorbeeld schoolrenovatie - wordt het
verkregen geld aangewend voor het aanschaffen van materialen en het transport ervan.
De bestuursleden behoren tot de vrijwilligers, die geen vergoedingen ontvangen.
Reis- en verblijfkosten bij bezoek aan de doelgroepen in Suriname zijn eveneens
voor eigen rekening.
Het streven is om tenm. 6 containers per jaar naar Suriname te verschepen. Om van
voldoende materialen verzekerd te zijn wordt een netwerk in Nederland onderhouden.
De goederen (medische applicaties, schoolmeubelen en -leermiddelen, kleding,
revalidatie hulpmiddelen, e.a.) komen meestal van Nederlandse onderwijsinstellingen
en zorgcentra, die tot vervanging overgaan. Andere schenkingen komen van bedrijven
gelieerd aan dezelfde doelgroepen en via bestuursrelaties.
Een principieel punt is dat de Stichting zelf de regie blijft voeren om zicht te houden op wat
er met de goederen gebeurt. Uiteraard is hiervoor een partner(organisatie) ter plaatse
onontbeerlijk. Onze Stichting kan derhalve rekenen op de steun van een vertrouwde
groep Surinamers verenigd in de Stichting Samen Zorgen voor Suriname (S.Z.S.) en
Stichting Trio Ontwikkeling Sipa Savanne (Stoss). Beide gevestigd in Suriname.

Verantwoording 2020
Ondanks de beperkingen vanwege de corona maatregelen heeft de Stichting Zorg samen
voor Suriname (SZsvS) in 2020 7 containers (nrs. 162-168) met hulpgoederen naar
Suriname verscheept. Eén werd op locatie = bij een school geladen, de andere op het
terrein van de familie De Zeeuw.
De logistieke afhandeling - het ophalen van de schoolmeubelen en overige materialen –
werd geleid door Adriaan de Zeeuw, zelf actief en geholpen door een kleine groep
vrijwilligers (Kees van Londen, Dirk van Boxtel, Martien Aalbers en Ron Linschoten).
Ongeveer driekwart van de goederen werd door de Stichting zelf opgehaald, het overige
is aangeleverd in Herwijnen.
Regelmatig worden er goederen met de container van SZsvS vervoerd van Nederlandse
stichtingen voor eigen Surinaamse tehuizen (bijv. Stg. Betheljada en Stg. In de Ruimte).
Via SZsvS is de postnatale zorg in Suriname ook een project van de Stichting BabyHope.
Stichting Zorg samen voor Suriname droeg de containers in Suriname over aan haar
partnerstichting S.Z.S., welke voor de verdeling aldaar (tachtig procent was al hier
voorbestemd) zorg droeg.
De jaarlijkse Surinamedag - voor sponsors, sympathisanten en genodigden – kon door
slechts een dertigtal personen worden bijgewoond.
Er konden in 2020 door het bestuur geen persoonlijke bezoeken aan Suriname gebracht
worden om contact te leggen/houden met onze doelgroepen.
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