Jaarverslag en Financieel overzicht 2021
en Vooruitzicht komende jaren

Het is juist om, zoals in voorgaande jaren, eerst te vermelden wat het doel van de Stichting is
en een overzicht van de activiteiten.
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), o.a. 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: Zoals in voorgaande jaren hebben vrijwilligers van de Stichting ook in 2021weer 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 vlak bij 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 Apeldoorn, Swifterbant, Amsterdam Gorinchem, Culemborg, Leerdam,
Veldhoven, Eindhoven, Zeist en Den Haag.

In dit kader moet ook genoemd worden de samenwerking die de Stichting heeft met de
Stichting De Derde Wereld uit Apeldoorn.
Geregeld ontvangen wij via deze Stichting diverse hulpgoederen.
Uiteraard ging ook in 2021 de samenwerking met de 2e hands boekenzaak “de
Boekenlegger” in Tiel, door. Elke week ontvangen we van “de Boekenlegger” ca 15 dozen
met boeken.
Van de 2e hands kledingzaak Klesteo te Tiel ontvingen we vele zakken met gebruikte maar
nog zeer goede kleding.
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, postoelen etc.
Autobedrijf Willekes uit Tiel heeft in 2021 enige malen belangeloos een bakwagen ter
beschikking gesteld.
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 Coronapandemie.
Veel mensen leven in bittere armoede en kunnen elke hulp goed gebruiken.
De nood is in Suriname zeer hoog.
In verband met de Coronapandemie hebben wij ons in 2021 met name gericht op het
verkrijgen van medische hulpgoederen.
Zo werden maar liefst 160.000 mondkapjes, een grote hoeveelheid desinfecterende gel,
ziekenhuisbedden, rolstoelen rollators etc. verscheept. Zo werd in Swifterbant een container
geladen met 28 moderne ziekenhuisbedden.
Mede door een tv-uitzending eind 2020 heeft de Stichting veel hulpgoederen ontvangen c.q.
kunnen ophalen. Healthcare BV te Boxmeer doneerde bijvoorbeeld 11 pallets vol met dozen
met mondkapjes, desinfecterende gel etc.
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 2021 zijn de transportkosten gestegen van ca 3.100 euro naar
ca 4.400 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 ook
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.
Men zegt wel eens “als de nood het hoogst is, is de redding nabij.
Dat is ook in 2021 het geval geweest.

Dankzij de heer Jan Anton Rijsdijk, de heer Badjalala, het Kabinet van de President van
Suriname en 2 donoren, die anoniem wensten te blijven, konden we in 2021 maar liefst 14
(!) supergrote containers, vol met medische hulpgoederen en schoolmeubilair, verschepen.
In Suriname werden de containers direct naar de ziekenhuizen en scholen waarvoor ze
bestemd waren gereden en daar uitgeladen.
Grote dank gaat uit naar de heer Sew Soekhlal en de heer Rinie Cappel die voor
verschillende sponsoren en de distributie hebben gezorgd.
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. Speciaal Gerrit Kool, de beheerder van de opslagloods, mag niet vergeten
worden. Hij besteedde heel veel uren aan werkzaamheden voor de Stichting. Wij zijn al onze
vrijwilligers erg dankbaar voor hun belangeloze inzet.
Aanhanger en Palletlifter geschonken. Speciale dank gaat uit naar een van de vrijwilligers,
namelijk Leo Leenders. Toen hij merkte dat er dringend behoefte was aan een aanhanger en
pallet lifter aarzelde hij geen moment en schonk hij deze aan de Stichting.
Leo, gevraagd naar het waarom van de schenkingen, meldde:
Al sinds enige decennia zijn veel vrijwilligers actief voor de hulpbehoevende
medemens in Suriname. Deze stichting is wellicht in Nederland en zeker in
Suriname de meest bekende stichting uit Tiel. Ik vind het mooi om wat
extra’s te kunnen doen zodat de vrijwilligers hun werkzaamheden en dus
ook de hulpverstrekking, nog beter kunnen doen. Het zou mooi zijn als
meer mensen (financieel) zouden meehelpen.
LEO LEENDERS

Ad 2: Informatie werd op diverse terreinen verschaft. Ook in 2021 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.
Regio TV Nieuws Suriname heeft in 2021 regelmatig aandacht geschonken over de
activiteiten van de vrijwilligers van de Stichting. Overigens werd er ook in Suriname op TV en
kranten aandacht aan de activiteiten besteed.
Ook is diverse malen informatie en adviezen verstrekt aan mensen die Suriname bezochten.
Onder andere aan mensen die tijdelijk in Suriname gingen werken of daar op vakantie
gingen.
Mede door de economische situatie en Coronapandemie is het in 2021 niet gelukt om “low
cost” reizen te organiseren.
Ad 3: De Stichting ondersteunt ook veel kleine projecten in Suriname, een greep:
• Op verzoek van de RK Surinaamse geloofsgemeenschap in Den Haag, voor 2
mindervalide dames: 2 rolstoelen en dozen met incontinentieverband;

•
•
•
•
•
•
•
•

Voor een jeugdproject in Powaka: speelgoed, kinderledikantjes, tafels, glijbaan;
Project Ondersteuning Marowijne: ca 15 dozen met les boeken, lesmateriaal en
laptop;
Voor de Stichting Kostbare Schatten: 25 dozen met periscopen en ander lesmateriaal
voor scholen;
Ledikantjes en matrassen voor kindertehuizen en ca 1000 tapijttegels, (vrijwilligers
van de Stichting gaan die t.z.t. in kindertehuizen leggen!);
Dozen met houdbaar voedsel voor het Marrondorp Baling Soela;
10 rolstoelen en 12 rollators voor de Medische Zending Binnenland;
Sportfestijn in het Marrondorp Baling Soela;
Hulp voor zwakkeren in het binnenland via de Stichting Light4DignityLife van
mevrouw Maltoe Changoe.

Financieel Verslag
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. Zoals eerder aangegeven heeft de Stichting onder andere van de
heren Rijsdijk en Badjalala gelden ontvangen om containers te verschepen. Evenzo van 3
sponsoren die anoniem wilden blijven maar ook bijvoorbeeld van de Soroptimistclub
Utrechtse Heuvelrug.
Maar ook veel kleinere giften en zoals bekend: 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.
De Stichting verstrekt geen beloningen, noch aan vrijwilligers noch aan bestuurders.
Wel heeft het bestuur eind 2021, besloten om aan de beheerder van de opslagloods een
moderne telefoon 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 31-122019: 538,54 Saldo spaarrekening: 1000,00
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

Saldo per 01-01-21

7.322.31 euro

Ontvangsten: + 71.738.97
Uitgaven:
- 64.333.42
___________
+ 7.405.55
Verreweg de meeste inkomsten werden direct besteed aan de betaling van transport van
(14) containers.

Saldo 31-12-21 14.727.86 (7322.31 + 7405.55)
Noot: eind december 2021 en in januari 2022 zijn containers geladen en verscheept. De
kosten van deze containers dienen van dit saldo getrokken te worden.
Saldo spaarrekening 31-12-21

1000

Bezittingen: één oude opslagcontainer, geschatte waarde ca 500 euro. Een aanhanger,
geschatte waarde ca 800 euro en een palletlifter, geschatte waarde ca 200 euro.
Details RSIN/fiscaal nummer: 812633726
Postadres: Ophemertsedijk 5 4007 PA Tiel
Internetadres: www.vriendenvansuriname.nl
Inschrijving 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 2022 alweer 3!)
Uiteraard zullen we weer in de diverse media melding doen van onze activiteiten.
Ook ligt er een verzoek van het ziekenhuis te Nickerie of wij een gebruikte ambulance
beschikbaar zouden kunnen stellen. We zijn de mogelijkheden hiertoe aan het onderzoeken.
Zoals eerder gemeld zullen we binnen enige jaren afscheid moeten nemen van onze
opslagloods. Er is namelijk ter plaatse huizenbouw gepland. Dat betekent dat we op zoek
moeten naar een nieuwe opslagruimte.

