Jaarverslag en Financieel overzicht 2019
Zoals aangeven zijn de activiteiten van de Stichting grofweg in drie delen te
onderscheiden:
1. het vergaren en verzenden via zeecontainers van hulpgoederen bijvoorbeeld
schoolmeubilair, computers, rolstoelen, incontinentiematerialen, sportkleding,
kinder- en babykleding etc
2. Nederlanders kennis te laten maken met Suriname en de veelzijdige
Surinaamse gemeenschap, door bijvoorbeeld op allerlei bijeenkomsten
informatie te verschaffen, lessen op scholen te verzorgen ed, te zorgen voor
stageplaatsen voor studenten of "low cost" reizen naar Suriname te verzorgen,
tijdens die reis wordt met name aandacht geschonken aan de wijze waarop de
Surinaamse gemeenschap met haar vele entiteiten met elkaar omgaat, er worden
Indianendorpen, Javaanse dorpen en Marron dorpen bezocht, scholen, moskee,
tempels, synagoge kathedraal ed
3. Ondersteuning van sociale (sport)projecten ten behoeve van de zwakkeren in
de samenleving (ouderen, kinderen, gehandicapten) , oa door fondswerving, het
tegen kostprijs verkrijgen van goederen ed Uitgangspunt hierbij is dat de
Stichting op voorhand nooit concrete toezeggingen doet. Pas als uit onderzoek
blijkt dat hulp daadwerkelijk geboden kan worden, wordt overgegaan tot
toezegging en concretisering van de hulp.
Ad 1: In 2019 hebben vrijwilligers van de Stichting weer op diverse plaatsen in
Nederland enorme hoeveelheden hulpgoederen opgehaald en in de loods te Tiel
opgeslagen. Deze loods betreft een oude “fruitloods” aan het adres Papesteeg 36
te Tiel en wordt ter beschikking gesteld door de SCW te Tiel. Wij zijn de SCW
uiterst dankbaar dat zij ons deze ruimte bieden.
Daarnaast beschikt de Stichting nog over een oude, kleine, container die ook als
opslagmogelijkheid gebruikt wordt. Deze container staat vlakbij de opslagloods.
Zoals aangegeven richt de Stichting zich vooral op de zwakkeren in de
Surinaamse samenleving. Je ziet dan ook een zeer gevarieerd scala aan
hulpgoederen. Zoals incontinentieverband, rolstoelen, po stoelen maar ook
schoolmeubilair, studieboeken en leesboeken.
Ook hebben we -bijvoorbeeld van voetbalverenigingen veel sportkleding en
attributen ontvangen. We hebben goederen opgehaald in Arnhem, Gorinchem,
Culemborg, Amsterdam, Leerdam, Veldhoven, Eindhoven, Zeist en in Tiel,
lesboeken en speelgoed in diverse plaatsen door Nederland, kleding voor
weeshuizen, computers etc in Veldhoven en Amsterdam, leesboeken in
Apeldoorn en Tiel.
In dit kader moet ook genoemd worden de samenwerking die de Stichting heeft
met de 2e hands boekenzaak “de Boekenlegger”.

Elke week ontvangen we van “de Boekenlegger” ca 15 dozen met boeken. In
Suriname is onlangs een zeer grote Boekenmarkt gehouden met boeken
afkomstig van de Boekenlegger.
Rolstoelen, verbandmiddelen etc zijn opgehaald in onder andere
Raamsdonkveer, Almere, Utrecht en Amsterdam. Met het zorg- en
behandelcentrum Vrijthof te Tiel is een zodanige relatie gegroeid dat wij van
hen regelmatig overtollig ziekenhuis/zorg attributen ontvangen, zoals
ziekenhuisbedden, rolstoelen, rollators, po-stoelen etc.
Van de Montessorischool te Tiel ontving de Stichting een flink aantal
computers.
Van H. van Dijkhuizen BV te Tiel werden honderden nieuwe kinderboeken
ontvangen.
De transporten van deze hulpgoederen zijn dringend nodig. In Suriname houdt
de economische crises nog steeds aan. Veel mensen leven in bittere armoede en
kunnen elke hulp goed gebruiken.
Probleem is wel dat de aanhanger die gebruikt werd tijdens het ophalen van
goederen, losraakte en in een sloot belandde. Deze aanhanger werd daardoor
total loss. We zijn dan ook dringend op zoek naar een andere aanhanger.
Transport naar Suriname:
In het internationale transportbedrijf “Berkman Forwarding”, gevestigd te
Barendrecht hebben we een transporteur gevonden die begrip heeft voor onze
financiële situatie en oog heeft voor het sociaal belang dat wij voorstaan. Zij
verzorgen het transport nagenoeg tegen kostprijs. Toch blijft het telkens weer
een stevig bedrag dat “opgehoest” moet worden. In 2019 zijn de transportkosten
gestegen van ca 2.900 euro per zeecontainer tot ca 3.080 euro.
Daarom is het een probleem om telkens sponsoren te vinden om de kosten van
zeetransport van een grote container mogelijk te maken.
De afgelopen jaren heeft de Stichting tevens geconstateerd dat de kosten van
inklaren steeds verder oplopen. Bedroegen de bijbehorende kosten tot voor kort
nog een paar honderd euro, de afgelopen jaren moest al snel een bedrag van
rond 1000 euro betaald worden. Dat betekent dat de Stichting niet meer kan
volstaan met het zoeken van een sponsor voor het transport maar ook na moet
gaan wie in Suriname bereid is de kosten van inklaring ed voor hun rekening te
nemen.
Ondanks al deze financiële uitdagingen is het de Stichting “Vrienden van
Suriname gelukt om in 2019 wederom vijf grote zeecontainers (40 ft!) met
hulpgoederen naar Suriname te verschepen. In Suriname wordt de container

meestal ingeklaard en vervoerd door een groep Vrienden van de Stichting.
Waaronder de voormalig secretaris van de Stichting “Vrienden van Suriname”,
de heer Henk de Vries.
Ook de distributie van de goederen wordt op uitstekende wijze gecoördineerd.
Speciaal dank daarvoor aan mevrouw Renise Vivian Djojosemito van het
Surinaamse bedrijf San International Group of Companies N.V. en de heer Sew
Soekhlal

Vrijwilligers:
Zoals hiervoor gemeld is het kunnen bouwen op vrijwilligers in Nederland maar
zeker ook in Suriname van groot belang. Tijdens het ophalen van de
hulpgoederen maar natuurlijk ook bij het laden van de zeecontainers. De hulp
die de Stichting krijgt is hartverwarmend. Wij zijn al onze vrijwilligers erg
dankbaar voor hun belangeloze inzet en hulp.
In verband hiermee heeft het bestuur de vrijwilligers, in het clubhuis van de
tennisvereniging TLTC, een hapje en een drankje aangeboden.
Hoog bezoek uit Suriname:
In het najaar van 2019 bracht de heer Santokhi -Presidents kandidaat Suriname
verkiezingen mei 2020- heeft een werkbezoek aan Nederland en daar onder
andere met diverse ministeries gesproken.Hij heeft ondanks zijn drukke
programma toch ook de tijd genomen om een bezoek aan de Stichting “Vrienden
van Suriname” te brengen.
Hij heeft een bezoek gebracht aan de opslagloods, waar de hulpgoederen worden
opgeslagen alvorens die verscheept worden naar Suriname, Daar heeft hij ook
met verschillende vrijwilligers van de Stichting gesproken.Vervolgens is dhr
Santokhi ontvangen door de Burgemeester van Tiel, de heer H.
Beenakker. Tijdens die bijeenkomst heeft Dhr Santokhi zijn dank uitgesproken
over het vele goede werk dat de vrijwilligers van de Stichting verrichten ten
behoeve van de hulpbehoevende medemens in Suriname.

Wederom Unieke Donatie van Welzorg BV Raamsdonkveer
Welzorg is al vele jaren specialist op het gebied van hulpmiddelen voor mensen
met een functie- of mobiliteitsbeperking, zoals rollators, rolstoelen, krukken en
scootmobielen.
Het betrof middelen die, om diverse redenen, niet meer ingezet kunnen worden
bij gemeenten via de WMO, maar nog prima bruikbaar zijn. Veel van de
goederen waren zelfs nieuw.
Te denken valt aan rolstoelen, driewielfietsen, scoot mobiles, bedden en
dergelijke.
Dankzij de directie van Welzorg hebben we ook kontakten met andere
soortgelijke instellingen, te weten Vegro en RSR Welzorg, verkregen. Dat heeft
erin geresulteerd dat we onlangs een grote hoeveelheid rolstoelen en andere
medische hulpgoederen mochten ontvangen.
Ook in 2019 is het weer dankzij een financiële bijdrage van het Surinaamse
bedrijf San Internatinal Group onder leiding van dhr H.B. Jaikaran en door een
financiële bijdrage van mevrouw Maudy Tjho, oud docent Economie gelukt om
2 containers te verschepen. Naast het schoolmeubilair bevatte de containers ook
een groot aantal dozen en zakken met kleding en speelgoed, dozen met boeken,
rolstoelen, rollators, douche stoelen, matrassen en vergadertafels met stoelen.

Ad 2: Informatie werd op diverse terreinen verschaft. In 2019 heeft de Stichting
regelmatig via de lokale en regionale media, zoals TV Tiel, dagblad De
Gelderlander, De Zakengids en Stad Tiel informatie verschaft over de
(activiteiten) van de Stichting.
Ook is diverse malen informatie en adviezen verstrekt aan mensen die Suriname
bezochten. Onder andere aan studenten die stage gingen lopen in Suriname. En
aan mensen die op vakantie naar Suriname gingen. In 2019 zijn ook de
gesprekken met docenten van ROC Rivor Tiel voortgezet.
De heren Soekhlal en Cappel, Vrienden van de Stichting, hebben op verzoek
van het Rivor een bijdrage geleverd aan een informatieavond voor
belangstellenden. De bedoeling is om elk jaar een groep studenten stage te laten
lopen in Suriname, onder andere bij het zorgcentrum Betheljada. Inmiddels is de
eerste groep studenten in Suriname om daar een stage te doen.
Mede door de politieke en economische situatie is het in 2019 niet gelukt om
“low cost” reizen te organiseren.
Ad 3. Zoals aangegeven heeft de Stichting in 2019 onder andere veel
schoolmeubilair en rolstoelen ontvangen. Veel van die goederen werden aan
sociale projecten geschonken. Daarnaast werden enige andere kleine sociale

projecten gesteund, bv het verstrekken van leer- en lesmaterialen. Doordat het –
vrijwel- onmogelijk is om subsidie gelden te verwerven voor grotere projecten,
gebeurde dat op kleinschalig niveau.

Oproep om Financiële hulp
De financiële armslag van de Stichting is, mede door de kosten van de 5
zeetransporten in 2019, niet sterk. Dat is onder andere de reden dat we aan
“vrienden en kennissen” gevraagd hebben om een donatie te doen.
Een beperkt aantal van hen heeft dit daadwerkelijk gedaan. Vele kleintjes maken
één groot. De Stichting is door de Belastingdienst als “ANBI Stichting” erkend
zodat giften in aanmerking kunnen komen voor vermindering van belastingen.

FINANCIELE SITUATIE 2019:
De financiële armslag van de Stichting is, mede door de betaling van de kosten
van de 5 zeetransporten in 2019, niet sterk.
Op zich is dat geen probleem zolang we telkens sponsoren vinden om ten minste
het transport van containers met hulpgoederen te realiseren.
Uiteraard probeert de Stichting de mogelijkheden voor het realiseren van de
doelstellingen te vergroten door het werven van donoren ed maar feit is dat de
stichting meer een 'doe' stichting, dan een instelling is die zich bezighoudt met
het genereren van gelden.
Mede door de vele contacten en de pro Deo inzet van bestuurders en
vrijwilligers is het mogelijk om ook met weinig geld veel hulp te verlenen.
De Stichting verstrekt geen beloningen, noch aan vrijwilligers noch aan
bestuurders.
Reële onkosten, gemaakt ten behoeve van de Stichting, kunnen worden vergoed.
De bestuurders hebben aangegeven in beginsel ook geen onkostenvergoeding te
willen ontvangen. Verstrekte vergoedingen werden dan ook als gift teruggestort
op de rekening van de Stichting.
2017: Inkomsten Euro 18113,73
Uitgaven Euro 20716,85

(Donaties en Rente)
(Transportkosten en -declaratiekosten)

Saldo betaalrekening 31-12-2017: Euro 205,25
Saldo spaarrekening 31-12-2017: Euro 700,00
2018: Donaties
Betalingen :

: 22.383,38
20.281,01

----------------2.102,37

Saldo

Saldo betaalrekening per 31-12-2018:

2227,62

Saldo spaarrekening per 31-12 -2018:

700,00

Financiën 2019:
Donaties:

26453,73

Uitgaven:

28142 ,81 -----------------

saldo

:

1689,08 -

Saldo 31-12-2019: 538,54
= vermindering van 1689,08

Saldo spaarrekening: 1000,00
Bezittingen:
1 oude opslagcontainer Geschatte waarde ca 500 euro.
Details RSIN/fiscaal nummer:812633726
postadres: Ophemertsedijk 5 4007 PA Tiel
Internetadres: www.vriendenvansuriname.nl K.V.K Tiel 11056856
Rabobank
Tiel BIC: RABONL2U
IBAN: NL53RABO0362966796

