
 Kwartaalblad, mei 2013                    Een uitgave van de Pater Ahlbrinck Stichting

45 jaar Pater Ahlbrinck Stichting [28 maart 1968 ‐ 2013] 

Op 28 maart 2013 bestond de PAS 45 jaar. Om middelen te besparen en 
omdat het 40‐jarig bestaan van de PAS al groots was gevierd met onder 
andere een binnenlandbazaar, werd besloten om deze  jaardag klein aan 
te pakken.   

Vanwege Phagwa, Goede Vrijdag en de Paasdagen was besloten om de 
herdenking op 11 april te houden. In de planning waren een dankdienst, 
een presentatie over het werk van de PAS, korte speeches en een gezellig 
samenzijn  in  de  zaal  van  de  Mantel  opgenomen.  Als  thema  werd 
gekozen: “zaaien en oogsten”. 

Na enerverende voorbereidingen (het reguliere ontwikkelingswerk moest 
natuurlijk  gewoon  voortgang  vinden) was  het  eindelijk  zover  .  De  dag 
begon  met  een  prachtige  viering  in  de  St.  Alfonsuskerk.  De 
gasten/kerkgangers  konden  genieten  van  de  zeer  creatieve  versiering 
waarin  het  thema  zaaien  en  oogsten  op  symbolische  wijze  was 
uitgebeeld.  Vruchten  en  groenten  die  in  het  binnenland  geplant  en 
geoogst worden en bosbloemen en  ‐vruchten zijn door mevrouw Agnes 
Refos en zuster Riet Klerks, de  ‘versierploeg’, gebruikt om het thema uit 
te  beelden.    Schouderdoeken,  pangi’s,  kalebassen,  houtsnijwerk    en 
andere  cultuurvoorwerpen  van  de  marrons  en  inheemsen  werden 
gebruikt om de kerk en de zaal op  te  fleuren. Mw. Wiesje Adrean, mw. 
Agnes  Leewani,  de  vrouwen  van  de  St.  Theresia  parochie,  dhr.  W. 
Teeroeme  en anderen hebben producten geschonken voor versiering of 
voor de offerande.   

Priester  Esteban  Kross  ging  voor  in  de  dienst.  Op  gevoelige  wijze 
verwoordde hij  in zijn preek de betekenis van het werk van de PAS voor 
de  samenleving  en  de  waarden  vanwaar  uit  de  PAS  haar  werk  doet: 
liefde,  dienstbaarheid,  medemenselijkheid  enz.,  het  idealisme  dat  het 
mogelijk maakt om op deze wijze het werk te doen. De dankdienst werd 
opgeluisterd  door  leden  van  het  koor  van  de  r.‐k.  basisgemeente  van 
Hanna’s Lust en de organist van de St. Alfonsuskerk. De gekozen liederen 
waren  opgewekt  en  gaven  de  dienst  een  feestelijk  tintje.  Verder  zong  
mw. Ilse Draaibas twee prachtige inheemse liederen die het thema zaaien 
en  oogsten  verwoordden  en  wist  priester  Esteban  de  aanwezigen  te 
ontroeren met het door hem zelf gezongen ‘Here I am Lord’.  

 

De offergang waarbij de gaven van bloemen, kaarsen, fruit en de collecte 
al dansend naar voren werden gebracht en aangeboden aan de priester, 
was  voor  velen  een  emotioneel  moment.  De  dankdienst  gaf  ons  de 
gelegenheid om even  te stoppen met werken, om even  stil  te staan bij 
alles wat wij hebben gedaan en nog van plan  zijn  te doen. Het gaf ons 
nieuwe  inspiratie om door  te gaan. Na de dankdienst waren allen weer 
volledig  opgeladen  om  door  te  gaan met  het  belangrijke werk  dat wij 
doen.  Zuster Egno Monk  (congregatie  Franciscanessen  van Roosendaal) 
heeft  ons  enorm  ondersteund  bij  de  voorbereiding  van  de  prachtige 
dankdienst.  Voorstellen  voor  de  keuze  van  het  thema,  de  lezingen,  de 
liedjes  , het samenstellen van het zangboekje  , het mobiliseren van het 
zangkoor  en  de  dienstleidster  mevrouw  Alma.  Zuster  Egno  heeft  ons 
hierbij veel werk uit handen genomen. 

Het tweede gedeelte van de dag bestond uit toespraken van de directeur 
en de voorzitter van de PAS, een vertegenwoordiger van het r.‐k. bisdom 
en de minister van Regionale Ontwikkeling. Een presentatie getiteld “De 
PAS  in een veranderende omgeving” werd door programmacoördinator  
Stanley Mack  Intosch verzorgd terwijl mw. Emmie Pinas een presentatie 
met  betrekking  tot  het  werk  in  het  veld  verzorgde.  Dit  alles  werd 
opgeluisterd door de culturele groepen Paremuru en de dansgroep van 
de St. Theresiaparochie.  

PAS 45 jaar ‐ Optreden Paremuru 



De  minister  van 
Regionale  Ontwikkeling, 
de  heer  Stanley 
Betterson,  had  tijd  vrij 
gemaakt om samen met 
de  PAS  haar  45‐jarig 
bestaan  te  herdenken. 
In  zijn  toespraak,  die 
recht uit het hart kwam, 
gaf hij onder andere aan 
dat  hoogwaardigheids‐

bekleders er  zijn om  te dienen en niet om gediend  te worden. Dat het 
volk je omhoog duwt en dat jouw handelen zal bepalen of datzelfde volk 
je zal opvangen wanneer de tijd daar is om weer naar beneden te komen. 

Over het geheel genomen mogen wij terugzien op een 
prachtige viering van 45 jaar Pater Ahlbrinck Stichting, met 
dank aan al diegenen die ons werk zovele jaren hebben 
ondersteund en aan hen die hebben bijgedragen deze dag tot 
een onvergetelijke dag te maken. 

Hij onderstreepte het belang van het werk van de PAS en de NGO’s en gaf 
aan  open  te  staan  voor  structurele  samenwerking met  de NGO’s.    De 
overheid kan het werk namelijk niet alleen aan. Priester Esteban Kross, 
die  sprak  namens  het  r.‐k.  bisdom,  bracht  de  felicitaties  over  van 
monseigneur de Bekker die uitlandig was. Hij benadrukte dat de PAS een 
belangrijke werkarm van het r.‐k. bisdom  is. De PAS zorgt ervoor dat de 
christelijke waarden die het  r.‐k. bisdom aanhangt    in het werk  van de 
PAS  concrete vorm krijgen. Met het uitvoeren van projecten krijgen de 
medemenselijkheid,  de  liefde,  het  respect  enz.  een  gezicht.  Hij 
memoreerde  de  belangrijke  rol  die  de  PAS  heeft  gespeeld  bij  het 
bewerkstelligen  van  vrede na de binnenlandse oorlog. Hij bedankte de 
PAS  voor  haar bijdrage  en wenste  de  PAS de  nodige  inspiratie  toe  om 
vanuit het idealisme het werk voort te zetten.  

De  heer  Heerenveen,  voorzitter  van  het  PAS  bestuur,  bedankte  alle 
vrienden, partners,  donoren, collega’s PAS, ex‐ en huidige medewerkers 

voor de samenwerking en bijdrage. Een speciaal woord van dank uitte hij 
aan het adres van de inheemse en marron doelgroepen van de PAS,   die 
al die jaren het vertrouwen in de PAS hebben gesteld zodat zij haar werk 
kan doen. 

In  haar  welkomstwoord  gaf  mw.  Naarden  aan  dat  de  PAS  de 
samenwerking  met  collega  NGO’s,  overheid,  bedrijfsleven,  de 
doelgroepen en andere belangrijke actoren wil intensiveren. Als er samen 
‘gezaaid’ wordt, zullen er meer en betere vruchten (resultaten)   kunnen 
worden geoogst.  Zij nodigde alle actoren uit om  samen met de PAS  te 
zaaien  om  ook  samen  ontwikkeling  en welzijn  voor  het  binnenland  en 
Suriname te oogsten. 

In  de  presentatie  werd  de  veranderende  omgeving  waarin  de  PAS 
momenteel  opereert  gekenschetst.  Ook  de  strategieën  die  de  PAS 
hanteert  om  te  blijven  functioneren  in  deze  veranderende  omgeving 
werden  besproken.    Mevrouw  Pinas,  coördinator  van  de 
jongerenorganisatie CotMar (Cottica‐Marowijne),   belichtte de projecten 
die  zij  samen met  de  PAS  uitvoert  in Moengo. Hieronder  vallen  onder 
andere trainingen, het opzetten van een educatiecentrum, een jongeren 
studie‐ en informatiebeurs en het A Ganar‐programma, een tweede kans  
voor  vroege  schoolverlater.                                                                        .         

Uitbreiding en aanpassing Vrouwencentrum Donderkamp 

De  vrouwenorganisatie  Amaroteme Wonomengatono Worian  (A. W. 
W.) van Donderkamp , ook wel Andersdenkende Vrouwen, heeft  jaren 
terug met middelen van de Nederlandse ambassade en ondersteuning 
van de PAS, een vrouwencentrum opgezet. Nu, drie voorzitters verder, 
bleek  er  behoefte  te  bestaan  om  het  centrum  qua  inrichting  aan  te 
passen en uit te breiden met een bad‐/toiletruimte en een berging. 

Het  centrum  was  ingedeeld  in  een  craftshop,  een  keuken  en  een 
werkruimte. Vanwege de vraag naar logeerruimte hebben de vrouwen 
besloten  om  het  gebouw  anders  in  te  richten.  De  craftshop  werd 
verplaats  naar  het  voorste  gedeelte  van  het  gebouw  terwijl  het 
achterste deel werd  ingedeeld als slaapruimte met mogelijkheid voor 
het  plaatsen  van  bedden  en  het  hangen  van  hangmatten.  Het 
voorterras en het open kamp naast het centrum worden nu gebruikt 
als werkruimte. De voorzieningen werden uitgebreid met een bad‐ en 
toiletruimte  en  een  berging.  Dit  alles  is  mogelijk  gemaakt  met 
financiering  van  het  Skanfonds  en  een  bijdrage  van  de  Zusters 
Franciscanessen van Roosendaal. 

 

Na  de  eerste  oplevering  bleken  er  verschillende  onduidelijkheden  te 
bestaan.  Bepaalde  materialen  waaronder  de  wasbak,  waren  wel 
aangekocht en geleverd maar nog niet geplaatst. De doucheknop was 
aangekocht maar nog niet  geleverd.  Er bestond onduidelijkheid over 
het verschil tussen een wasbak en een wasaanrecht. In het project was 
een wasbak opgenomen voor de  toiletruimte. De vrouwen gingen er 
vanuit  dat  er  een  nieuw  wasaanrecht  was  voorzien.  Dit  bleek  dus 
onjuist te zijn. Ook de deurhandels riepen vragen op. Deze waren voor 
een hoger bedrag begroot maar zijn voor een  lager bedrag  ingekocht. 
De  prijsbesparing  hielp  om  andere  onvoorziene  kosten  te  dekken. 
Omdat de deurhandels niet goed waren aangeschroefd zaten deze los.  

De  verschillen  onduidelijkheden  zijn  verhelderd  tijdens  de  laatste 
controle  begin  april  2013.  De  deurhandels  zijn  aangeschroefd,  de 
doucheknop  geplaatst.  Ook  hier  zijn  de  trainingen  beheer  en 
onderhoud  en  budgettering  verzorgd.  Er  hebben  14  deelnemers 
geparticipeerd  waaronder  vier  mannen.  Op  vrijdag  5  april  vond  de 
overdracht van het project plaats. De heropening van het centrum  is 
maanden  geleden  op  eigen  initiatief  van  de  vrouwenorganisatie 
gehouden.  

PAS 45 jaar ‐ Overhandiging van offergave 
tijdens de dankdienst 



Multifunctionele ruimte Corneliskondre

Met  de  ondertekening 
van  het  document  van 
overdracht werd de        . 
multifunctionele  ruimte 
van  de  vrouwenorgani‐
satie  te  Corneliskondre 
officieel  overgedragen 
aan Arukuma.   Arukuma, 
de  Morgenster,  is  de 
vrouwenorganisatie  van 

Corneliskondre,  een  inheems  dorp  aan  de  Wayamborivier  in  het 
district Sipaliwini. De  inzegening vond al op een eerder  tijdstip plaats 
omdat  men  het  niet  gepast  vond  om  de  activiteiten  uit  te  voeren 
terwijl  het  gebouw  nog  niet  ingezegend  was.  De  ruimte  dient  als 
vergaderlocatie, craftwinkel en (craft)werkruimte.  De officiële opening 
zal later dit jaar worden gehouden.  

Financiële bijdragen  

Financiële bijdragen zijn van harte welkom op een van onze 
rekeningen: 

De Surinaamsche Bank (DSB), Srd‐rekening 11.05.582, Euro‐
rekening 40.07.921, SWIFT‐code SURBSRPA, ten name van 
Pater Ahlbrinck Stichting 

Het  project werd  uitgevoerd met middelen  van  Stichting  Katholieke 
Noden  (Skanfonds).  Aangezien  het  dorp  niet  beschikte  over  een 
erkende  aannemer  werd  besloten  om  in  zee  te  gaan  met  een 
aannemer uit het Marowijnegebied, dhr. M. Bane.   De afspraak werd 
gemaakt  dat  de  bouwploeg  zou  bestaan  uit  bouwvakkers  uit  het 
Wayambogebied. De voorman, R. Brank, was afkomstig uit                            . 
Donderkamp. De  bouwwerkzaamheden  inclusief  onderhoudsperiode, 
hebben  zes  maanden  in  beslag  genomen.  De  werkzaamheden 
verliepen redelijk tot vlot.  

Jammer  genoeg  heeft  men  pas  ruim  na  het  verstrijken  van  de 
onderhoudsperiode  gemeld  dat  er  een  daklekkage  was  in  het 
voorgedeelte van het centrum. Afgesproken is dat de kapitein die ook 
deel  uitmaakte  van  de  bouwploeg,  de  lekkage  zal  opheffen.  De 
materialen  hiertoe  zijn  afgegeven  aan  de  kapitein.  Tijdens  de 
overdracht werd wederom  de  behoefte  aan  een                                          .              
toilettengroep  door  de  vrouwen  benadrukt.  Dit  onderdeel  was 
namelijk niet opgenomen in het projectvoorstel.                                                    

3 april 2013, training onderhoud en beheer 
te Corneliskondre  Naast  de  bouwactiviteiten  waren  er  trainingen  gepland  waaronder 

beheer en onderhoud van gebouwen. In de periode 2 t/m 5 april is te 
Corneliskondre de training beheer en onderhoud verzorgd. Samen met 
dhr. Dundas, leraar bouwkunde, werd een training op maat ontwikkeld 
zodat de vrouwen de basisaspecten van het beheer en onderhoud van 
hun  gebouw  konden  aanleren.  Er  hebben  12  personen  (mannen  en 
vrouwen)  geparticipeerd  in  de  training. Men  heeft  geleerd  om  een 
eenvoudig onderhoudsplan op te stellen en om een onderhoudstrap te 
vervaardigen. Ook  heeft men  geleerd  hoe  het  gebouw  duurzaam  te 
beheren. 

Niet in de planning opgenomen, maar wel van belang voor het beheer, 
was  een  training  budgettering.  De  heer  C.  Overman,  lid  van  de 
Consumentenkring, werd ingehuurd om deze training te verzorgen. De 
onderwerpen die behandeld werden  zijn persoonlijke, gezins‐ en een 
stukje  organisatiebudgettering. Middels  praktische  oefeningen  werd 
de deelnemers het budgetteren aangeleerd.  

 

Skanfonds financiert afbouw multifunctioneel vrouwencentrum van Powakka 

Het  multifunctioneel 
vrouwencentrum  van 
Powakka  wordt  eindelijk 
afgebouwd.  In 2008          . 
begonnen  de  vrouwen 
van  de  vrouwenorgani‐
satie  Whe  Khalwabetjie 
(WKB) om dit centrum te 
bouwen  met  eigen 
middelen. Deze middelen 

hadden  zij  vergaard  uit  de  verkoop  van  geconfijte  awarra  en 
fundraisingsactiviteiten.  Vervolgens  hebben  zij  andere  personen  en 
instanties  benaderd  om  steeds  bij  te  dragen  en werd  er  steeds  een 
deel bijgebouwd.  

Met de donatie  van  Skanfonds van € 14.950,‐‐  kunnen  vrouwen niet 
alleen hun centrum afbouwen, maar ook de inrichting financieren. Het 
vrouwencentrum  zal  in  eerste  instantie  worden  gebruikt  voor  de 
verwerking  van  fruit,  maar  de  vrouwen  zien  nu  al  andere 
mogelijkheden om  inkomsten te genereren en ook te zorgen voor het 

onderhoud.  Zowel  Silvya  Naarden,  voorzitter  van  de 
vrouwenorganisatie,  als  kapitein  Ro Makosie  vinden  dat  het  hebben 
van  een  eigen  centrum  een  enorme  push  is  voor  de  vrouwen  van 
Powakka. Zij zullen nu  in het dorp zelf werken aan de bestrijding van 
armoede. Voor de uitvoering van dit project is WKB een samenwerking 
aangegaan  met  de  Foundation  for  Socio‐Economic  and  Sustainable 
Human Development  (SESHD),  die  de  aanvraag  namens  de  vrouwen 
heeft  ingediend.  Skanfonds  is  een  Nederlandse  organisatie  die  een 
aantal  projecten  van  ons  bisdom  en  ook  de  PAS  heeft  gefinancierd. 
(bijdrage van Bernadette Sabajo‐Cederboom.) 

(WKB) om dit centrum te bouwen met eigen middelen. Deze middelen hadden zij vergaard 

 

Skanfonds financier afbouw vrouwen‐ 
centrum Powakka 



        Oplevering klaslokalen St. Petrus Claverschool 

Op 21 december 2012 was de eerste oplevering van de klaslokalen van de  
St. Petrus Claverschool. Het project was een initiatief van de schoolleiding 
en de oudercommissie van Moengotapoe. Na overleg met het RKBO is 
onder begeleiding van de PAS een projectaanvraag ingediend bij het 
Skanfonds. Na goedkeuring werd met een lokale aannemer een 
aannemingscontract getekend voor de uitvoering van het project. Het 
Skanfonds kwam in met € 30.000 en RKBO kwam in met € 10.000 voor het 
project. De bouwwerkzaamheden hebben drie maanden in beslag  
genomen en zijn voorspoedig verlopen. 

Op 7 februari 2013  vond de overdracht aan het RKBO plaats en de 
feestelijke ingebruikname. Inmiddels is de onderhoudsperiode van 3 
maanden verstreken en beschikt de school over voldoende ruimte om de 
leerlingen op een kindvriendelijke wijze les te kunnen geven. 

Overdracht klaslokalen St. Petrus Claverschool 
Als dank voor de ondersteuning heeft de school een fotocollage gemaakt. 

 

Bouw educatiecentrum CotMar 

Met middelen van het Canadafund is er voor de jongerenorganisatie 
CotMar een educatiecentrum neergezet  te Moengo. CotMar  is een 
organisatie die werkt met  risicojongeren  in het district Marowijne, 
voornamelijk afkomstig uit Moengo en omgeving. De activiteiten zijn 
gericht  op  persoonlijke  groei,  karakterontwikkeling  en  het 
ontwikkelen van (technische) vaardigheden. 

Het  heeft  heel  wat  voeten  in  de  aarde  gehad  om  dit  project  te 
kunnen  verwezenlijken.  Voor  de  bouw  van  het  centrum  was  er 
namelijk grond nodig. CotMar heeft hiertoe contact gemaakt met de 
districtscommissaris  van Marowijne,  de  heer  T.  Sondrejoe. Ook  is 
contact  gemaakt  met  de  Suralco  omdat  Moengo  een 
concessiegebied  van  de  Suralco  is.  Na  diverse  overlegmomenten 
heeft de DC uiteindelijk een locatie toegewezen in het centrum van 
Moengo.  

De werkzaamheden  zijn  gestart  op  7  februari    en  afgerond  op  31 
maart  2013.  De  eerste  oplevering  vond  plaats  op  31  maart. 
Inmiddels  is de onderhoudsperiode van drie maanden  ingegaan.  In 
planning  zijn  het  vervaardigen  van  een  naambord,  de  opening  en 
ingebruikname van het centrum en de start van de activiteiten. 

 

Bouw aanmeertrap school Masiakiiki 

De bouw van de aanmeertrap voor de school te Maisakiiki was een 
initiatief  van  de  schoolleiding.  De  oude  voorzienig was  niet meer 
veilig voor de kinderen en de onderwijsgevenden. Met middelen van 
Snelle  Hulp  OMI  werd  een  nieuwe  aanmeertrap  gebouwd.  De 
bouwploeg  was  afkomstig  uit  het  dorp  zelf.  Tijdens  de 
werkuitvoering waren er wat tegenslagen waaronder het zinken van 
een  boot  bij  de  Bihati‐soela  met  als  lading    50  pakken  cement. 
Gelukkig  kwamen  de  bootslieden  met  de  schrik  vrij.  Dit  ongeval 
betekende extra materiaalkosten voor het project. Aangezien in het 
binnenland de verzekering van vracht, boten enz. nog niet geregeld 
is,  komen de extra kosten voor een groot deel voor rekening van de 
projectdrager.  De  vervoerder wordt  hierdoor  niet  gedwongen  om 

meer voorzichtigheid te betrachten bij het vervoeren van de vracht. 
Er worden  te grote  risico’s genomen bij  (in dit geval) het passeren 
van de soela’s. Hier  zal  toch  serieus naar gekeken moeten worden 
omdat met het accepteren van de job (het vervoeren van de vracht 
tegen  betaling),  het  risico  voor  de  veilige  levering  eigenlijk  voor 
rekening dient  te komen van de vervoerder.  In dit specifieke geval 
zijn  de  transportkosten  niet  vergoed.  In  een  ander  geval  in  het 
Marowijnegebied  moest  de  vervoerder  zowel  de  transportkosten 
betalen  als  nieuwe materialen  aanschaffen. Het  is  op  dit moment 
nog  steeds  een  onderhandelen  en  schikken  per  geval  wat 
frustrerend werkt bij de projectuitvoering. 

 

 

1e‐steenlegging, met de ambassadeur van Canada.



Het ‘A Ganar’ programma 
Op 18  februari  startte de PAS  in  samenwerking 
met de organisatie ‘Jongeren Cottica Marowijne’ 
( CotMar) het A Ganar programma. Het doel van 
dit  programma  is  om  vroege  schoolverlaters 
tussen  16  en  24  jaar,  een  tweede  kans  in  hun 
leven te bieden. Het programma bestaat uit vier 
fasen  en duurt    7  tot  9 maanden.  In de  eerste 
fase  ligt de nadruk op recreatieve sport waarbij 
de  jongeren  6  vaardigheden/  pijlers  worden 
aangeleerd  waaronder  respect,  persoonlijke 
groei,  discipline,  communicatie,  teamwork    en  resultaatgericht 
werken. Fase  II behelst vaktrainingen. Gedurende deze  fase volgen 
de jongeren vaktrainingen naar eigen keuze. Onze jongeren hebben 
gekozen  voor  lassen,  bouw,  horeca,  bejaardenzorg  en  operator 
zwaar materieel. De vaktrainingen vormen de basis voor de  stages 
die  in  fase  III  van  start  gaan.  Een  belangrijk  onderdeel  van  dit 
programma  is  participatie  van  de  jongeren  in 
gemeenschapsactiviteiten,  ook wel  service  learning  genoemd. Ook 
aan het onderdeel ondernemerschap wordt aandacht besteed. Aan 
het  eind  van  het  programma  zullen  de  jongeren  ondersteund 
worden bij het terug plaatsen in school, het vinden van een baan of 
het starten van een eigen bedrijfje. 

Het  A  Ganar  programma  is  een  bestaand 
programma van de organisatie Partners of  the 
Americas. Dit programma  is  in 2012 voor het 
eerst  in  Suriname  uitgevoerd  en  wordt 
gedeeltelijk  gefinancierd  door  USAID.  De 
Surinaamse  partners  binnen  dit  programma 
(2012)    zijn de PAS, Stichting Rumas, Women 
Business Group, Stichting Vonzell en Stichting 
Tana.  In Suriname staat het programma onder 
coördinatie  van  de  heer  G.  Alken.  Hij  vormt 

het contact tussen de partners en USAID en ondersteunt waar nodig 
bij de uitvoering. Van de uitvoerende organisaties wordt verwacht 
dat zij voor cofinanciering van het programma zorgen. 
In  totaal  participeren  31  jongeren  in  het  A  Ganar  programma  te 
Moengo.  De  jongeren  participeren  enthousiast  in  de  activiteiten. 
Van  ruwe  diamanten  zijn  ze  al  een mooi  stuk  gepolijst  voor wat 
betreft het samenwerken,  respect  tonen naar elkaar  toe, discipline 
enz.  De  uitdagingen  zijn  vooral  de  onderdelen  taal,  rekenen  en 
computer  (ICT).  In een volgend nummer gaan wij  inhoudelijk  in op 
de uitgevoerde activiteiten en de vorderingen van de  jongeren. Nu 
laten wij u alvast kennismaken met twee enthousiaste jongeren die 
participeren in het programma. 

 

Aglaya, een A Ganar jongere 
Vandaag  is ze een halfuur  later. Ze vindt het erg dat ze niet eerder 
kon  vanwege  haar  kinderen.  Ze  is  elke  trainingsdag  present! 
Kleurrijk,  vriendelijk  lachend  en  enthousiast  meedoend  met  de 
activiteiten. Aglaya, 23 jaar oud, moeder van 2 kinderen ( 4 en 5 jaar 
oud). Aglaya heeft het LBGO, V‐stream,   doorlopen  tot de 3de klas. 
Toen stopte ze ermee, ze raakte zwanger.   
Al bij het begin van het gesprek vraagt ze of ze in het Sranangtongo 
kan antwoorden. Daar voelt zij zich comfortabeler bij hoewel ze wel 
Nederlands verstaat. Van een vriendin hoorde ze over het A Ganar 
programma.  Ze  verveelde  zich  thuis    en meldde  zich  aan  om  een 
bezigheid  te hebben. Ze wist echt niet wat het programma  inhield 
en toen ze hoorde dat de basis bestond uit sportactiviteiten, begon 
ze te twijfelen. Ze wist niet zeker of ze dit zou aankunnen. Maar het 
viel reuze mee. Aglaya vond het erg prettig om te participeren in het 
sportprogramma  en  heeft  met  alle  activiteiten  enthousiast 
meegedaan.  Eigenlijk  heeft  zij  zich  ingeschreven  omdat  ze 
zelfstandig voor haar en haar kinderen wil kunnen zorgen. Ze heeft 
wel een partner die haar ondersteunt maar ze streeft naar financiële 
zelfstandigheid. 
 

Aglaya geeft aan dat  ze heel veel geleerd heeft  in dit programma: 
respect,  hoe  om  te  gaan met  anderen,  communicatie,  discipline. 
Haar grootste vooruitgang heeft te maken met de controle over haar 
emoties:  “Vroeger werd  ik heel  snel boos. Hier heb  ik geleerd om 
anders  te  reageren, mezelf beter  te beheersen. Anders met  zaken 
om  te gaan”.  “Ik begeleid mijn kinderen met hun huiswerk en pas 
datgene wat ik geleerd heb bij A Ganar op hun toe”. 
 
Vak trainingen 
Voor  fase  twee  heeft  Aglaya  gekozen  voor  de  studierichting 
bejaardenverzorgster.    Vanwaar  die  belangstelling?  “Wel,  het 
uniform vind ik mooi! Daarnaast, vanwege de manier hoe men in dit 
beroep met ouderen omgaat. Met respect. Later word ik ook oud en 
dan wil ik dat men mij ook met respect behandelt”. Haar 2de keuze is 
de  horeca.  In  haar  vrije  tijd  wil  ze  “lekkers”  klaarmaken  om  te 
verkopen. Dit ziet ze als extra inkomstenbron. Haar boodschap voor 
andere  vroege  schoolverlaters:    “Doe  volgend  jaar mee met het A 
Ganar programma. Je  leert heel veel, vooral hoe  je met respect om 
moet gaan met jezelf en anderen”.  
 

Furgill, een A Ganar jongere 
Furgill is een rustige jongeman en valt op omdat hij de enige jongere 
van Javaanse komaf is die participeert in dit programma te Moengo. 
Zijn opa hoorde van het programma via het  radiostation BOB.   Hij 
maakte  contact met de  coördinator  van CotMar, mevrouw  Emmie 
Pinas,  om meer over het programma te weten te komen en meldde 
meteen zijn kleinzoon aan. 
Furgill Rianto Kartowikromo is 16 jaar en heeft de GLO school tot en 
met klasse 4 gevolgd. Hoewel de vereiste 5de klas GLO is, is voor hem 
een uitzondering gemaakt.  

Hij heeft een heel bewogen  jeugd gehad. Er waren veel problemen 
in  het  gezin  waardoor  hij  niet  bij  zijn  ouders  heeft  kunnen 
opgroeien.   Hij heeft  in Paramaribo gewoond bij een broer van zijn 
vader. Daarna verbleef hij te Commewijne bij een andere oom, een 
neef van zijn vader.  Met deze oom heeft hij twee maanden lang in 
de goudvelden te Brokopondo gewerkt.  
Daar  heeft  hij  interesse  ontwikkeld  om  een  operator  van  zwaar 
materieel te worden. 
 
 

Furgill en Aglaya, beiden jongeren die 
participeren in het A Ganar project in Moengo.



Volgens  hem  werd  door  de  groep  van  zijn  oom  met  een 
milieuvriendelijke methode  gewerkt  bij  het winnen  van  goud.  De 
zogenaamde pieuw pieuw.  Maar er wordt nog steeds kwik gebruikt 
bij het winnen van goud. Sinds oktober 2011 woont hij bij zijn opa te 
Moengo.    Hij  is  blij  dat  hij  kan  participeren  in  het  A  Ganar 
programma. “Ik ben  leergierig en vind het programma  leerrijk. Het 
belangrijkste  wat  ik  geleerd  heb,  is  communicatie,  respect  en 
discipline.  Ik  heb  geleerd  om  zaterdag  vroeg  op  te  staan  om  de 
lessen te bezoeken. Furgill heeft als eerste keuze het volgen van de 
training  tot  operator  zwaar  materieel.  “Ik  wil  in  het  binnenland 

werken want dan kan ik sparen. In het binnenland hoef je niet zoveel 
geld uit te geven als in de stad; je kan sparen”. 
Eerst wil hij voor anderen werken maar zijn grote droom  is om een 
eigen bedrijf met  zwaar materieel  te hebben. Zijn  tweede keuze  is 
lassen.  Hij  wil  zijn  eigen  lasmachine  kopen  en  daarmee  tegen 
betaling verschillende laswerken uitvoeren. 
Zijn boodschap aan de vroege schoolverlaters  is: “Schrijf  je  in bij A 
Ganar.  Het is een goede les om te volgen omdat het je helpt om iets 
in de maatschappij te worden”. 
Aan  de  ouders wil  hij meegeven  dat  het  belangrijk  is  dat  zij  hun 
kinderen stimuleren en ondersteunen om naar school te gaan. 

 
 

PAS neemt afscheid van een “icoon” 

Na  ruim  zeventien 
jaar  voor  de  PAS 
gewerkt  te  hebben, 
heeft Sedney  Fedries 
besloten  zijn  blikveld 
te  verruimen  en  de 
PAS  te verruilen voor 
een andere    werk‐   . 
gever.  .  Iedereen  die 
Sedney  kent,  zal 

begrijpen dat dit een fikse aderlating is voor de PAS. Gelukkig heeft 
de  PAS  altijd waarde  gehecht  aan  goed werkoverleg  en  (interne) 
samenwerking, zodat we ondanks Sedney’s   vertrek kunnen blijven 

profiteren van zijn kennis en ervaring. Tijdens onze kerstbijeenkomst 
vorig jaar hebben we afscheid van hem genomen. 

Bij  zijn  afscheid  sprak  hij  dank  uit  aan  zijn  collega’s  én  aan  alle 
mensen in het veld met wie en voor wie hij al die jaren heeft mogen 
werken. Hij gaf aan altijd met plezier bij de PAS gewerkt te hebben 
en  veel  te  hebben  geleerd.  Als  onervaren  jongeling  van  22    jaar 
kwam hij bij ons aan en nu verlaat hij ons: ouder, wijzer en zelfs een 
paar kilootjes zwaarder ☺. 

Sedney,  dank  je  wel  voor  je  inzet,  je  vrolijke  lach,  je  wijze  en 
kritische  woorden,  je  collegialiteit  en  vriendschap.  We  zullen  je 
missen maar wensen je het allerbeste voor de toekomst! 

 

Andere tijden, andere functies 

Tijden  veranderen,  donoren  veranderen  en  dus,  zoals  een  goed 
organisatie betaamt, ook de PAS! 

Al in de vorige Pikin Boskopoe vertelden we dat de meeste donoren 
kiezen voor projectfinanciering. Dit dwingt de PAS om de              .          
institutionele kosten zo laag mogelijk te houden. Deze kosten vallen 
namelijk buiten de projectfinanciering en het is lastig om donoren te 
vinden die wel hun geld willen geven voor de organisatie  zelf. Om 
deze uitdaging het hoofd  te bieden, brengt de PAS de                            .               
projectgerelateerde overhead‐ en personeelskosten zoveel mogelijk 
in  beeld maar  ook  kijken we  of  en  hoe we  (nog)  zuiniger met  de 
gedoneerde gelden kunnen omgaan. (Een andere traject – maar dat 
terzijde  –  is  inkomstendiversificatie  waarover  in  een  volgend 
nummer  zal worden bericht.)  Een  van de  keuzes die de PAS heeft 
gemaakt  om  nog  zuiniger  te  zijn,  is  om  voor  de  technische 
begeleiding van onze  projecten voortaan externe deskundigheid  in 
te huren  in plaats van een fulltime veldwerker  in dienst te hebben. 
Zo wordt  de  vacature  die met  het  vertrek  van  Sedney  Fedries  is 
ontstaan  (voorlopig)  niet  ingevuld.   Deze  andere werkwijze maakt 
dat  de  uitvoering  van  de  projecten  nog  beter  geadministreerd  en 
bewaakt moet worden. Stanley Mack Intosch – hij stelde zich in het 
vorige nummer al aan u voor –  is per 1 april 2013 benoemd  tot of 
heeft de taak overgenomen de taak van programmacoördinator  

overnemen  van  de  directeur,  Christien  Naarden.  De  programma‐ 
coördinator  leidt  de  uitvoering  van  alle  projecten  uit  het  PAS‐
meerjarenprogamma  en  het  ZZg‐FED‐programma  in  goede  banen. 
Hij wordt  daarbij  geassisteerd  door  de  financiële  administratie  en 
het  secretariaat.  Zij  ondersteunen  bij  budgetbeheer,  onderhouden 
het  projectenarchief,  bewaken  mede    de  voortgang  c.q.  tijdige 
uitvoering  van  projectactiviteiten,  ondersteunen  bij  de  opstelling 
van financiële en  inhoudelijke rapportages, verrichten allerlei hand‐ 
en spandiensten enzovoort. 

3e en laatste oproep! 

Bericht voor  alle personen die nog goederen 
(buitenboordmotoren en machines) bij de PAS hebben staan: 
u wordt dringend opgeroepen om deze zo spoedig mogelijk 
op te halen. De PAS beschikt niet meer over 
reparatiefaciliteiten en het ontbreekt aan opslagcapaciteit. 
Alle niet afgehaalde goederen zullen na 31 juli 2013 worden 
verwijderd. Indien u komt afhalen moet u een bewijs van 
eigendom en uw ID‐kaart meebrengen, plus zullen eventuele 
kosten moeten worden betaald. U kunt geen aanspraak 
maken op vergoeding. 

Sedney Fedries tijdens een van zijn vele 
veldbezoeken, hier te Tapoeripa 


