
Jaarverslag en Financieel overzicht 2020 en Vooruitzicht komende 
jaren  
 
Overeenkomstig de activiteiten van de vriendenclub, stelt de Stichting 
VVS zich ten doel: 
“het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het welzijn van 
Suriname en haar bevolking.” 

In de statuten is aangegeven, dat we dit willen bereiken door “…. het 
ontwikkelen van activiteiten gericht op het verzamelen van materialen 
en goederen, alsmede fondswerving en voorts het verstrekken van 
informatie en adviezen“. 

De activiteiten van de Stichting zijn dus 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  
Daarbij richten wij ons met name op de hulpbehoevende medemens in 
Suriname, zieken, ouderen maar ook jongeren. 
 
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 2020 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 THIUS (voorheen) SCW te Tiel. Wij zijn 
de Thius 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 in diverse plaatsen in Nederland goederen 
opgehaald, zoals in Best, Amsterdam Arnhem, Gorinchem, 
Culemborg, Amsterdam, Leerdam, Veldhoven, Eindhoven, Zeist en in 
Tiel.  
 
In dit kader moet ook genoemd worden de samenwerking die de 
Stichting heeft met de 2e hands boekenzaak “de Boekenlegger”in Tiel.  
Elke week ontvangen we van “de Boekenlegger” ca 15 dozen met 
boeken. 
 
Begin 2020 is in Suriname een zeer grote Boekenmarkt gehouden met 
boeken afkomstig van de Boekenlegger.  
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.  
 
De transporten van deze hulpgoederen zijn dringend nodig. In 
Suriname houdt de economische crises nog steeds aan en lijdt men 
onder de gevolgen van de Corona pandemie.   



Veel mensen leven in bittere armoede en kunnen elke hulp goed 
gebruiken. Dit is al enige jaren aan de orde maar toch schrokken wij 
op dat in 2020 niet alleen om hulpgoederen werd gevraagd maar door 
de bewoners van het Marrondorp Balingsoela ook om houdbaar 
voedsel. In verschillende containers hebben we dan ook houdbaar 
voedsel meegestuurd. 
 
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 2020 zijn de 
transportkosten gestegen van ca 2.900 euro per zeecontainer tot ca 
3.100 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 maar kan volstaan met het zoeken 
van een sponsor voor het transport -wat al niet eenvoudig is- 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 2020 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.  
Koninklijke Onderscheiding: 
In de media werd ook aandacht besteed aan het feit dat Will van Rhee, 
voorzitter van de stichting “Vrienden van Suriname”, op 24 april 
Koninklijk onderscheiden is als Lid in de Orde van Oranje Nassau, 
beter bekent als het lintje. Will ontving deze onderscheiding voor zijn 
bijzondere verdiensten voor de samenleving. De activiteiten als 
bestuurslid en vrijwilliger van de stichting werden hierbij in het 
bijzonder vermeld.  

Ik besef terdege dat ik deze eervolle onderscheiding slechts heb mogen ontvangen 
dankzij het feit dat vele vrijwilligers de afgelopen decennia belangeloos hebben 
meegeholpen bij de diverse activiteiten van de Stichting. Hartelijk dank daarvoor! 

WILL VAN RHEE 
 
 
In het najaar van 2019 bracht de heer Santokhi een werkbezoek aan 
Nederland. 
Hij heeft ondanks zijn drukke programma toch ook de tijd genomen 
om een bezoek aan de Stichting “Vrienden van Suriname” te brengen.  
In mei 2020 is de heer Santokhi beëdigd als nieuwe President van 
Suriname. 
We hebben de President gefeliciteerd en hem tevens verzocht na te 
gaan of iets gedaan kan worden aan de inklaringskosten. 
 
Ad 2: Informatie werd op diverse terreinen verschaft. Ook in 2020 
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.  
 
 
 



Aandacht NOS: 
Eind 2020 heeft NOS radio aandacht besteed aan de activiteiten van 
de Stichting. In december 2020 heeft de NOS TV en NOS- 
jeugdjournaal een rapportage gemaakt over Suriname. In die 
rapportages kwam de Stichting nadrukkelijk in beeld.  
 
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. Er zijn ook de gesprekken met docenten van ROC Rivor Tiel 
voortgezet geweest. 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 economische situatie en Corona pandemie is het in 
2020 niet gelukt om “low cost” reizen te organiseren.  
 
Ad 3. Veel hulpgoederen die we in 2020 hebben ontvangen, zoals  
schoolmeubilair, bedden en rolstoelen ontvangen werden aan sociale 
projecten geschonken.  
Daarnaast werden enige andere kleine sociale projecten gesteund, bv 
het verstrekken van leer- en lesmaterialen.  

In 2020 werden meer dan 100 rolstoelen verscheept.  

Einge jaren geleden nam Mevrouw Maudy Tjho contact op met de 
Stichting Vrienden van Suriname. Zij heeft een hechte band met de 
Openbare School “Santopolder” in Paramaribo, Wanica.  
Toen zij de school bezocht was zij geschrokken van de nood. Er 
ontbrak de school aan goed meubilair, lesboeken, schriften etc etc. 
Met financiële hulp van Mevrouw Maudy Tjho kon de Stichting de 
afgelopen jaren drie keer een grote zeecontainer met allerlei 
hulpgoederen naar Suriname verschepen. 
Samen met de Stichting heeft Mevrouw Maudy Tjho in 2020 besloten 
de school, te beginnen met het toilet gedeelte, te renoveren. Inmiddels 
heeft een lokale aannemer de renovatie afgerond. Een onderwijzer van 
de school hield toezicht en rapporteerde de Vrienden van de Stichting 
in Suriname over de voortgang.  



Vermeldenswaardig is ook dat de Stichting in 2020 heeft 
meegeholpen bij de realisatie van een klein kunstgrasproject. 

• Doordat het – vrijwel- onmogelijk is om subsidie gelden te 
verwerven voor grotere projecten, gebeurde dat op kleinschalig 
niveau. Toch konden zeer veel kleine projecten, vooral door het 
verstrekken van hulpmiddelen, ondersteund worden. 	

Oproep om Financiële hulp  
Mede door de aandacht die het NOS journaal en NOS jeugdjournaal 
aan de activiteiten van de stichting besteedde hebben verschillende 
mensen spontaan kleine en soms grote donaties overgemaakt. Vele 
kleintjes maken één groot. 
De financiële armslag van de Stichting is daardoor wat gunstiger 
geworden.  
De Stichting is door de Belastingdienst als “ANBI Stichting” erkend 
zodat giften in aanmerking kunnen komen voor vermindering van 
belastingen.  
 
FINANCIELE SITUATIE 2020: De financiële armslag van de 
Stichting is door de donaties wat verbeterd maar zonder sponsoren is 
het niet mogelijk om de (steeds stijgende) kosten van het transport van 
de grote containers te bekostigen. 
 
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. In 2020 hebben 3 sponsoren een bedrag van in totaal 
1.000 euro gestort, specifiek om aan de beheerder van onze loods, als 
blijk van waardering voor zijn enorme inzet voor de Stichting, 
éénmalig een beloning te verstrekken. 
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.  
 
Financiën 2019:  
Donaties:    26453,73  
Uitgaven:    28142 ,81  
Verschil :  -1689,08  
 
Saldo 31-12-2019: 538,54   
Saldo spaarrekening: 1000,00  
Bezittingen: 1 oude opslagcontainer  
Geschatte waarde ca 500 euro.  
 
 
 
Financiën 2020: 
Donaties/Ontvangsten           + 42192,70 
Uitgaven                                 - 35408,93 
                                 ========== 
Verschil:                               +  6783,77 
 
Saldo: 31-12-2020 op betaalrekening een bedrag van +7322,31 
Saldo: op spaarrekening                      een bedrag van +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  
 
Vooruitzicht / Beleid Komende Jaren: 
Ook in de komende jaren hopen we weer verschillende containers met 
hulpgoederen te kunnen verschepen. (begin 2021 al weer 5!) 



Het is verheugd te kunnen melden dat een sponsor een pallet lifter 
heeft geschonken en heeft aangegeven aan de Stichting ook een 
nieuwe aanhanger beschikbaar te willen stellen (tot op heden wordt 
steeds een oude aanhanger geleend) 
De bedoeling is om ook ondersteuning te blijven bieden aan de 
realisatie van kleine sociale projecten. 
 
Informatie verschaffen: We blijven via de (lokale) media, informatie 
verschaffen. Tevens wordt onderzocht of het mogelijk -en zinvol- is 
om periodiek een soort nieuwsbrief. 
Inmiddels werd ook al een student geholpen met zijn studieproject, dat 
handelt over Suriname.   
 
De Stichting blijft continu op zoek naar sponsoren om haar activiteiten 
mogelijk te maken. Hopelijk willen de donateurs ook in 2021 een 
bijdrage verstrekken.  
 
Zorgen over opslagloods. 
Zoals bekend mogen we nu pro Deo een loods gebruiken. Dit betreft 
een voormalige fruitloods van de woningstichting Thius. Bij de loods 
is een groot overkapt terrein dat we gebruiken om tijdelijk 
schoolmeubilair op te slaan.  
Er bestaan serieuze plannen van de Gemeente Tiel om de oude 
doelstellingen, namelijk om de loodsen te slopen en op het terrein 
woningen te bouwen, daadwerkelijk uit te gaan voeren. 
Dat zal dan in de komende jaren aan de orde zijn. Dit zou dan weer 
betekenen dat de Stichting op zoek moet naar vervangende opslag 
ruimte.  
 
 
 
 


