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“Bibit”
Stichting Vrienden van Nickerie
Bibit; eerste zaailing uit de gezaaide “padie” (in Nickerie bekend als “plantsoe”)

Van de voorzitter “Nickerie verdient beter”

Het is rond zes uur in de ochtend als ik het bord
”Welkom in Nickerie” voor me zie opdoemen.
Het bord is nog gehuld in een sluier van mist.
Een kwartier later rij ik langs de rijstvelden. De
rijsthalmen richten zich op naar de opkomende
zon die een nieuwe arbeidzame dag aankondigt. Ik stop de wagen langs de weg en mijn
blik glijdt langs het land dat in het eerste
ochtendlicht een gele glans krijgt. Rijstvelden
die de herinnering aan vroeger oproepen, toen
het met Nickerie nog goed ging. Een district met
rijke oogsten, uitbundige feesten en een groot
gemeenschapszin. Waar de een de ander niet
voorbij liep zonder elkaar op te merken. Beste
vrienden, Nickerie dreigt af te glijden naar
armoede als wij niet samen het ingezette verval
een halt toeroepen. Rijstvelden die niet meer
worden ingezaaid omdat ze zo weinig opbrengen. Hoge werkloosheid en bijna geen
perspectief op ander werk.
Kinderen blijven thuis omdat de ouders het
schamele bedrag van 25 euro niet kunnen
opbrengen om het inschrijfgeld te betalen.
Wanhoop onder jongeren, die geen baan
kunnen vinden. Doelloos zie je ze rondhangen
in afwachting van een of ander karwei waarmee
zij een paar euro's kunnen verdienen.
Vrouwen die de moed niet opgeven en die met
de schamele middelen en heel veel energie en
creativiteit het huishouden nog draaiend
houden. Wij mogen deze mensen niet in de
steek laten. Ook met kleine bedragen kunnen
we nog heel veel doen. Zo zijn er met uw
bijdragen een aantal projekten weer op de rails
gezet. Ruim 250 kinderen zullen dit leerjaar een
pakket krijgen met school-benodigdheden.
Kinderen van de middelbare school waarvan de
ouders het schoolgeld niet kunnen betalen
zullen geholpen worden.

Voor de scholengemeenschap in Paradise is
een kopieerapparaat beschikbaar gesteld. Ook
andere scholen in de Oostelijke polders zullen
hiervan gebruik maken. VVN heeft ook 14
computers aangeschaft voor de diverse
scholen. Hiermede kunnen de scholen hun
administratie beter inrichten en kunnen
kinderen zich vertrouwd maken met het werken
met een computer.
De vrouwenorganisatie Sari start met
ondersteuning van ons een programma gericht
op bewustwording van vrouwen. Voor de
gehandicapten wordt een gloednieuwe
voorziening geopend in december. Hier zullen
35 gehandicapte kinderen overdag begeleid
worden en kunnen ook 15 kinderen daar blijven
slapen. De Amanciastichting van de heer
Maarten Boelen, oud burgemeester van
Hazerswoude, heeft het grootste deel van de
financiën bij elkaar gebracht. Stichting Paus
Johannes en St. Mee geven personele ondersteuning. Zorgverzekeraar AZIVO heeft
materiaal beschikbaar gesteld en VVN heeft de
kosten van vervoer van het materiaal betaald.
Niet te vergeten is Stichting Perspectief die al
geruime tijd in Nickerie aktief is en waarmee we
nauw samenwerken.
Er is daar nog veel te doen. Op het gebied van
de ouderenzorg bijvoorbeeld. Dat kost energie,
tijd en geld. Veel geld. Het bestuur hoopt dat U
ons zult blijven steunen, opdat wij dit alles
kunnen blijven doen. Zonder Uw steun lukt het
gewoon niet. Nickerie verdient beter. Wij kunnen
daarbij een handje helpen.
D.Ramlal.
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De veelzijdige betekenis van VNN
VVN werd opgericht in mei 2002. Terugblikkend op haar korte bestaansperiode kunnen wij
de betekenis van VVN in kort bestek als volgt omschrijven.
1. VVN als bruggenbouwer
De huidige Nederlandse samenleving heeft een
sterk individualiserende werking op haar
burgers. Ook op de zeer verspreid wonende
groep van Surinaamse Nederlanders. VVN is
één van de vele organisaties die op haar eigen
wijze een bijdrage levert aan de sociale cohesie
binnen deze groep. Zij verenigt velen die elkaar
anders zelden of nooit ontmoeten. In het
bestuur, de Raad van Advies en onder de
sympathisanten van VVN bevinden zich niet
alleen personen met een Nickeriaanse Verzorgers en Kinderen van weeshuis in Nickerie
achtergrond, maar ook velen wier wortels liggen in de andere districten. Zij werken in grote
kameraadschap samen aan realisatie van de doelstellingen van VVN. Belangrijk is teven dat mede
dankzij VVN intussen ook vele autochtonen en algemene instellingen behoren tot de uitdijende
kring van vrienden met een warm hart voor Nickerie.
2. VVN als instrument voor de werving van fondsen en goederen
Via haar jaarlijkse Nickeriedag in Den Haag en andere activiteiten slaagt VVN erin om gelden in te
zamelen voor Nickerie. Met aanvullende bijdragen van NCDO worden er in Nickerie in 2004 voor
30.000 euro aan projecten uitgevoerd voor scholieren en vrouwen. Dankzij haar lobbywerk weet
VVN bij Nederlandse instellingen en organisaties regelmatig waardevolle giften los te krijgen. Zie de
container met hulgoederen, zie ook de moderne ziekenhuisbedden en de ambulance die naar
Nickerie worden verscheept. VVN zou men in dit licht kunnen zien als een hengel en een werpnet,
een chassnet op zijn Nickeriaans, waarmee van tijd tot tijd goede vangsten worden gedaan. Goede
vangsten ook voor vele jongeren in Nickerie die nu geen uitweg zien en zich in groten getale van kant
maken. Alleen al om deze reden is VVN een waardevol instrument dat gekoesterd moet worden.
3. VVN als partner op het gebied van ontwikkeling
Samen met organisaties in Nickerie en Nederland weet VVN ook belangrijke voorzieningen van de
grond te krijgen. Te denken valt aan de moderne voorziening voor gehandicapten die in december
2004 wordt opgeleverd en de plannen voor de bouw van een voorziening voor ouderen.
Bevordering van onderzoek en publikatie over Nickerie, herstel van monumentale en voor Nickerie
typische gebouwen en plekken zijn andere terreinen waarop partnerschappen worden
aangegaan. Zo ook wordt het geschonden gezicht van Nickerie hersteld en krijgt het district een
eigen identiteit waarop zijn bewoners trots mogen zijn. Naast VVN zijn intussen ook meerdere
zusterorganisaties actief voor districten als Marowijne, Commewijne en Para. Vrienden met
wortels in Saramacca beramen momenteel plannen om ook voor dit district een stichting op te
richten. VVN deelt haar ervaringen graag met deze organisaties.

Samenvattend kunnen wij stellen dat VVN zich in haar korte bestaansperiode heeft ontwikkeld tot een
krachtig instrument dat om meerdere redenen dient te worden gekoesterd door een ieder met een hart
voor de sociaal zwakkeren in Nickerie. Daartoe behoren ook vele jongeren die het niet meer zien zitten
met alle trieste gevolgen van dien. Laat uw hart spreken, wees gul en solidair op de Nickeriedag en
word donateur van VVN. Blijf VVN helpen om ook de jongeren in nood te kunnen helpen.
Dr. J. Siwpersad (secretaris VVN)

Mini - parlement op de Nickeriaanse markt
Onlangs was ik in het district Nickerie. Op de kleine kleurrijke en gezellige markt van Nickerie hoorde ik
iemand vanuit een stalletje roepen: “parlement no opo itti”. In het houten stalletje lag een stapel oude
versleten schoenen en een stevige donkere hindostaanse jongeman was bezig een sandaal te repareren.
Een wat oudere man met een pet op, die ook in het stalletje stond, had die aankondiging gedaan naar een
passerende belangstellende. Ik werd nieuwsgierig en vroeg aan mijn lokale gids Toni wat die man nou
bedoelde met “parlement.”
De wat oude, maar van lichaam en geest nog kwieke Toni zei, dat in en om dat stalletje de dagelijkse politiek
en lokale nieuwtjes werden besproken met de vaste bezoekers van het stalletje en met belangstellende
passanten. “ Ai spang soms. Wij doen dit al een tijdje en vinden dit ook leuk. Le kan lafoe… maar soms den
man e mandie. If ie tak de waarheid... den man no lob a sanie.” Wie bedoelde hij met 'den man. “Dat na
politiek soema maar ook den kantoroman”. Met een smile op zijn zei hij nog: “Ach wat kan het mij schelen”
Over welke onderwerpen hebben jullie het dan, vroeg ik hem.
“Oooh … dat kan van alles zijn: prijs van de rijst, gaten in de
weg, ziekenhuisproblemen, maar ook leuke onderwerpen
zoals cricket, vrouwtori, feesten, wat een minister weer heeft
uitgespookt.” Waarna hij na een korte pauze toevoegde
“soms echt serieus sani zoals zelfmoorden in Nickerie en
aids” Hierna zweeg hij.
Een parlement op de markt….democratie in het klein.
Ruud Chander (bestuurslid)
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Projecten van financiering
Fondswerving 25 april in Rotterdam netto opbrengst euro 3.150,00.
De volgende projecten worden nu uitgevoerd in Suriname
1. 12 computers incl. bureaustoelen met randapparaten

Euro

7.170,00

2. Aanschaf 1 iso-canon copier/laser printer

Euro

1.900,00

3. Bevordering maatschappelijke positie van vrouwen.

Euro

4.050,00

4. Onderwijsproject: collectieve ondersteuning aan

Euro

17.000,00

Euro

30.120,00

226 leerlingen uit sociaal-ecomisch zwakke groep
van schoolmateriaal
Totaal

Voor financieel verslag 2002 en 2003 zie onze website
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