
Er zijn twee zaken geweest die mij deden 
aarzelen, toen ik gevraagd werd om het 
voorzitterschap van de stichting Vrienden van 
Nickerie op mij te nemen.
Allereerst vond ik dat ik al teveel bestuurlijke 
functies had en dat er behoefte bestaat aan 
nieuwe gezichten.
Ten tweede vroeg ik mij af of wij 
de Surinaamse gemeenschap in 
Nederland nog meer offers voor 
Suriname konden vragen. Ze 
doen immers al zoveel voor de 
familie en vrienden daar door 
regelmatig geld over te maken, 
pakketten te versturen en garant 
te staan voor kinderen van 
familieleden die in Nederland 
komen studeren.
Ik heb er uiteindelijk ja op gezegd. 
Ja, omdat ik, tijdens mijn verblijf begin vorig jaar 
in Nickerie, wederom geconfronteerd werd met 
de schrijnende armoede: ouders die hun 
kinderen niet meer naar school kunnen sturen, 
niet behoorlijk te eten kunnen geven, met als 
gevolg dat ze thuis blijven, rondzwerven en 
uiteindelijk vervallen tot alcoholmisbruik, etc.
Nickerie, het district dat ik uit mijn jeugdjaren 
ken, was een district dat bloeide. Met trotse 
mensen, die het land bewerkten. Uitgestrekte 
rijstvelden (sawa’s), groen tot zover je oog 
reikte. Lange rijsthalmen, die in de oogsttijd door 
rijen mensen met de bekende sikkel werden 
gemaaid. Als blijk van voldoening werd een 
schoof aan de kant van de straat geplant; als 
teken van blijdschap over een goede oogst. 
De rijke gemeenschap bloeide. 

n i e u w s b r i e f 2 0 0 3n i e u w s b r i e f 2 0 0 3“Bibit”“Bibit”

Stichting Vrienden van NickerieStichting Vrienden van Nickerie

vervolg z.o.z

VAN DE TAFEL VAN DE VOORZITTER

Culturele evenementen werden georganiseerd
zoals het “Jhula Festival”, de “Tadziah” en
worstelwedstrijden.
Nu is daar weinig van overgebleven, het 
inkomen van de mensen is drastisch gedaald. 
De rijstopbrengsten zijn sterk afgenomen, terwijl

er niets voor in de plaats is gekomen
om de gederfde inkomsten te 
vervangen.
Dit alles heeft mij, samen met mijn 
medebestuursleden, doen besluiten 
om structureel iets voor de gemeen-
schap in Nickerie te gaan doen.
Overigens met de uitdrukkelijke wens 
van het bestuur om soortgelijke 
initiatieven te stimuleren voor andere 
districten. De noden in die districten
zijn immers niet minder.
Inmiddels is onze eerste fundrai-

singsactie in oktober 2002 gehouden. Het
enthousiasme was bijzonder groot. Ondanks het
feit dat veel van de in Nederland wonende
Surinamers (en Nickerianen) het niet breed
hebben, is die dag gul gedoneerd. Bijna 50.000
euro netto is die dag toegezegd. Een formidabel
bedrag waarvoor ik iedereen wil bedanken. Dit 
toont weer aan hoe veerkrachtig de Surinaamse 
gemeenschap is. En hoe begaan zij is met het lot
van de mensen in Suriname, waarvoor ze bereid
zijn wederom een bijdrage te leveren.
Ik ben trots op al die mensen, die ondanks de
zware verplichtingen die ze t.a.v. hun gezin, 
partner en familieleden in Nederland hebben,
Suriname niet vergeten.

5 Oktober Nicker iedag



Met de opgebrachte middelen is een aantal zaken opgepakt:

B. Jairam, voozitter
P. Mahabier, secretaris
R. Griffith, lid
N. Badloe, lid
S. Baidjoe, lid.

– Het opnieuw proberen die dag een substantieel bedrag bij elkaar te krijgen;
– Het vormen van een groep van minimaal 500 donateurs die maandelijks een 

bedrag van tenminste 10 euro willen doneren.

50 kinderen krijgen maandelijks een toelage, waardoor ze naar school kunnen. Van de toelage worden 
vervoerskosten, schoolmaterialen, etc. bekostigd. Aan de scholengemeenschap in Nickerie is een 
kopieer/ stencil apparaat geschonken ter waarde van 5.000 euro. Hiermee worden boeken, tijdschriften 
en artikelen gestencild/ gekopieerd t.b.v. kinderen waarvan de ouders het zelf niet kunnen betalen.

Binnenkort gaat een container, die ons ter beschikking is gesteld, met rollaters,ziekenhuisbedden en 
rolstoelen naar het ziekenhuis in Nickerie. Daarover zijn afspraken gemaakt met de heer Tobi Graafsma, 
adviseur van het ziekenhuis. Het ziekenfonds Azivo helpt ons daarbij heel ruimhartig.

Wij zijn ook in gesprek met een aantal fondsen en Stichting Perspectief om een voorziening voor 
gehandicapten in Nickerie op te zetten. Er is al een stichting opgericht. De heer Mooy van de Stichting 
Perspectief speelt daarin een belangrijke rol. Er is ook met onze ondersteuning boeken en 
speelmateriaal verscheept naar Nickerie. Verder hebben wij kerkelijke organisaties in Nederland 
geïnteresseerd om de Vredeskerk aan de G.G. Maynardstraat te helpen renoveren. 

In Nickerie is een bestuur gevormd, bestaande uit:

Dit bestuur selecteert de kinderen op basis van een aantal criteria, waarvan de inkomenspositie van de 
ouders het belangrijkste is, en beoordeelt of betrokkenen in aanmerking komen voor een toelage.
Zij dragen tevens de projecten voor die in aanmerking komen voor financiering.
Naast de opbrengst uit de fundraising zijn we in gesprek met het N.C.D.O. (door de Nederlandse 
overheid gefinancierd), om de bedragen, die we besteden aan bepaalde projekten, verdubbeld te 
krijgen. Die gesprekken zijn nog niet afgerond.
Ook dit jaar gaan we onze Nickeriebijeenkomst op de eerste zondag van oktober houden. Hierbij zal het 
gaan om het realiseren van een tweetal doelstellingen:

In Nickerie is nog veel te doen. We hebben veel ambities en willen ook veel doen. Daarvoor is hulp nodig 
van de mensen die in Nederland wonen.
Er liggen nog veel aanvragen van kinderen, die de hulp echt verdienen; hulp die voor hen voorwaarde is 
voor een betere toekomst.
Na de geslaagde aktie vorig jaar begrijp ik dat U de roep om hulp van die kinderen hoort. Ik ga ervan uit 
dat U die roep om hulp ook dit jaar in een financiële ondersteuning wilt omzetten. Opdat, zoals één van 
de bezoekers van de fundraising- aktie in 2002 het uitdrukte: “ de kinderen hun glimlach niet zullen 
verliezen”.

Drs. D. Ramlal. (voorzitter)



Colofon “ Bibit ” (zaailing)

Eindredactie: dr. J.P.Siwpersad, drs. R.Chander
drs. Ing. E.Badloe

Coördinator: dhr. P.A.Girjasing
Lay-out, Vormgeving:   Madhava dasa
Corr.adres: dr. J.Presserstraat 199

2552 LT Den Haag
Bankrelatie: ABN-AMRO
Bankrek. nr.: 62.77.200.80
K.v.K. Haaglanden nr. 272.50.319
Tel. mob. 06 28 24 38 58
E-mail:

Julianastraat 91 ben, Nw Nickerie - Suriname
t.a.v. dhr B. Jairam, tel.: 00597 23 16 88
fax: 00597 23 19 04

jpsiwpersad@hotmail.com

Adres Nickerie:

w e b s i t e :

w w w . n i c k e r i e . n l

Aan: Stichting Vrienden van Nickerie t.a.v. dhr. R.Chander

Geachte heren,

Mijn naam is Diana Natasha Chung en ik ben 8 maanden lang ondersteund
met  sf 50.000, per maand door de  Stichting V.V.N. De reden van deze
ondersteuning is dat ik studeer en geen vader heb.
Die heeft mijn moeder gelaten sinds ik zes jaar oud was en is nooit meer 
teruggekeerd. Mijn moeder werkt en verdient sf 80.000- (is ongeveer € 25,-) 
per maand. Met die sf 80.000.- moet ze huur ,water en energie betalen, 
hierna houdt zij sf 50.000.- over om een gezin van 3 te onderhouden inclusief 2 schoolgaande 
kinderen. Het geld dat ik heb gekregen heb ik gebruikt voor het copiëren van examenwerken, 
S.O. werken, het kopen van stencils en ook het vergaren van boekverslagen voor het mondelinge 
examen. Dit alles omdat ik in de zesde klas van het V.W.O. zat. Maar nu ben ik geslaagd en zonder 
deze ondersteuning zou ik misschien niet geslaagd zijn of zou ik de school niet eens kunnen 
bezoeken vanwege mijn financiele situatie. Het zou ook goed uitkomen als de Stichting V.V.N.
een opvanghuisje in Paramaribo zou hebben. Dit omdat vele kinderen verder willen studeren maar 
ze kunnen niet, vanwege financiele problemen, bijv. ze kunnen geen Internaat betalen. Ik ben blij 
dat de Stichting V.V.N. mij heeft geholpen en anderen ook. Ik hoop dat dit zo door blijft gaan, 
want er zijn zoveel andere studenten die jullie steun nodig hebben. 
We zien zovele studenten maar we weten niet met wat voor problemen ze zitten. 
Ik zelf ben dankbaar, want het geld is door mij nuttig gebruikt, blijf zo door gaan 
en God zegene Stichting V.V.N.
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De ons geschonken kopieërmachine



Organisatie structuur van de Stichting 
Vrienden van Nickerie ( VVN )

Bestuur  VVN

– Het hoogste orgaan is het bestuur van de VVN
in Nederland bestaande uit negen leden onder 
voorzitterschap van dhr.drs.D.Ramlal

– Het bestuur van VVN in Nederland wordt 
ondersteund door een breed samengestelde 
Raad van Advies onder voorzitterschap van 
drs.Rabin Parmessar.
Een ieder die VVN actief wil ondersteunen, 
kan toetreden tot deze Raad.

     Momenteel bestaat de Raad van Advies uit 
enkele tientallen leden.

– VVN heeft een zusterorganisatie in Nickerie 
die fungeert als counterpart en klankbord van 
het bestuur in Nederland. Zij entameert 
projecten en legt die ter goedkeuring en 
financiering voor aan dit bestuur.

– VVN wordt ondersteund door een aantal 
donateurs. Het streven is om op korte 
termijn tenminste 500 donateurs te werven.

drs. D.Ramlal voorzitter

dr. C.Mahabier vice voorzitter

dr. J.Siwpersad 1e secretaris

ing. R.Badloe 2e secretaris

dhr. A.Mohamed 1e  penningmeester

drs. C.Jarbandan 2e penningmeester

drs. R.Chander lid

dhr. T.Jagessar lid

dhr. K.B.Tewarie(RA) lid

bezoek op zondag

5 oktober 2003

opbrengsten t.b.v.

van onze projecten voor de 

kansarmen in Nickerie

Zaal Paviljoen 

Leyweg 1580  Den Haag

 € 25,- inclusief warme maaltijd

(voor programmaoverzicht zie pagina 7)

“De Nickeriedag”

Plaats:

Entree:

Akhiel
Geef u op als donateur van VVN en geef daardoor de jeugd van Nickerie een betere toekomst.Print het machtigingsformulier vanuit onze website:www.nickerie.nlAlvast hartelijk bedankt.



    VVN solidair met kinderen van Nickerie

Alle kinderen en jongeren, ook in Nederland,  hebben 
een stimulerende, stabiele en liefdevolle omgeving 
nodig om hun gaven en talenten tot volledige 
ontplooiing te brengen. Vele gezinnen in Nickerie staan 
evenwel onder een vernietigende druk vanwege de 
hoge werkloosheid en de economische malaise in het 
algemeen. Het gevolg is veel leed, wanhoop, stress, 
ruzies, echtscheidingen, kinder- en 
vrouwenmishandeling, met alle gevolgen van dien voor 
de opvoeding, het onderwijs en de ontwikkeling van 
jongeren.
Drugs en alcoholverslaving, schooluitval, zittenblijven, 
jeugdprostitutie en vooral zelfmoorden eisen een hoge 
tol onder de jeugd. Daarom richt één van de projecten 
van VVN zich op jongeren. In het afgelopen jaar 
hebben 50  middelbare scholieren een ondersteuning 
van 50.000 Surinaams per maand (ongeveer 17 euro) 
gekregen. Dit is een klein maar betekenisvol gebaar.
Daarmee kunnen de scholieren de meest 
noodzakelijke kosten betalen zoals uitgaven voor 
vervoer en boeken. Bij de keuze van de scholieren die 
hulp van VVN ontvangen, is scherp gelet op de 
inkomenspositie van hun ouders. Laten wij solidair zijn 
en blijven met de jongeren in Nickerie. Zij zijn ons dankbaar zoals te zien is aan 
onderstaande citaten uit hun brieven. Als een ieder van ons hier in Nederland een kleine 
bijdrage blijft leveren, kunnen wij daar in Nickerie grote dingen tot stand helpen brengen. 

    VVN solidair met kinderen van Nickerie

CITATEN UIT BRIEVEN van scholieren en de directie 
van de scholengemeenschap Nickerie

“Ik zit in de examenklas. Uw steun gebruik ik om mijn studie af te ronden. 
Ik hoop dat u de volgende groepen ook zult helpen met uw bijdrage”.

“Wij hebben  echt een bedragje nodig om de extra kosten die een examenklas met 
zich meebrengt te kunnen dekken.” 

“Het dupliceerapparaat voorziet in een grote behoefte. De kwaliteit van het gestencilde werk en 
het briefpapier is duidelijk verbeterd. Leerlingen en docenten zijn enthousiast. 

Zij danken u voor het geschenk” ( Uit brief van de directie).

“ Het geld dat ik heb ontvangen, werd heel zuinig besteed aan mijn studie. 
Met medewerking van uw stichting ben ik geslaagd voor het HAVO .”

“ De Nickeriaanse studenten zijn uw stichting Vrienden Van Nickerie Ned. 
dankbaar voor alle hulp nu en in de toekomst.”

Immers: one-one dotie built a dam!  dr. Jozef Siwpersad 1e secrataris VVN



BALANS PER 1 AUGUSTUS 2003

A C T I V A € €

VORDERINGEN

Debiteuren 6.000

LIQUIDE MIDDELEN

Kas 7
ABN/Amro Bank 22.340

22.347

28.347
=====

P A S S I V A

Stichtingsvermogen 28.347
=====

STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER DE 
PERIODE 1 MEI 2002 T/M 1 AUGUSTUS 2003

B A T E N (01-05-02 t/m 01-08-03) € € 

Opbrengsten:

Veiling 19.630
Loten 4.140
Toegangskaarten 15.730
Boeken 370
Donaties 15.968
Rente 61

55.899

L A S T E N

Loten en aankoop artikelen 
ten behoeve van de veiling 2.068
Kosten zaal inclusief catering 10.000
Project Suriname 15.000
Overige kosten 484

27.552

Netto resultaat 28.347
=====

Stichting V.V.N.

VLOTTENDE ACTIVA

EIGEN VERMOGEN

HERKOMST & BESTEDING DER MIDDELEN

Herkomst der Middelen € €

Veiling 18.560
Loten 4.140
Toegangskaarten 13.350
Boeken 220
Donaties 13.568
Rente  61

49.899

Besteding der Middelen

Kosten proclamatie 
en fundraising 12.552
Projecten V.V.N. Suriname 15.000

27.552

Toename liquide middelen 22.347
=====

Saldo liquide middelen 
per 1 augustus 2003

Saldo kas 7
Saldo ABN/Amro Bank 22.340

22.347
=====

Geef u op als 

donateur van 

en geef daardoor 

de jeugd van Nickerie 

een betere toekomst.

VVN



Stichting Vrienden van Nickerie

Programmaoverzicht

15.00 - 15.30 uur inloop

15.30 - 15.40 uur opening

15.45 - 16.10 uur optreden van diverse dansgroepen

16.15 - 16.30 uur optreden van de zanger Danny

16.30 - 16.40 uur toespraak namens de raad van advies.

16.45 - 17.15 uur optreden van Lamboo Bharatsing en groep

17.30 - 17.45 uur toespraak dhr. D. Ramlal (voorzitter VNN)

17.45 - 18.00 uur bekendmaking en uitreiking van de “Dadien 

Vriendschap Award”

18.00 - 19.00 uur Optreden van de zang/ muziekgroep Geetanjalie

met zang van o.a. Kris Bharos, Nasrien en

Pardeep Prahladsing.

19.00 - 19.20 uur veiling ten behoeve van de kinderen in Nickerie

19.30 - 20.00 uur bekendmaking prijswinnaars loterij

20.00 - ...Bam... optreden van de populaire zang en muziekgroep 

Daimonds 2000

Plaats:
Entree:

Zaal Paviljoen Leyweg 1580  Den Haag
 € 25,- inclusief warme maaltijd

organiseert op 5 oktober 2003

haar jaarlijkse bijeenkomst

t.b.v. de sociaal zwakkeren

in het district Nickerie

Voor informatie en Kaartverkoop:  R.Badloe, Tel.: 030 - 294 67 91 (na 17.00 uur)
A.Mohamed, Tel.: 06 - 543 87 930  J. Siwpersad, Tel.: 06 - 28243858

Cultureel Centrum Eekta Bhavan Tel.: 070 - 365 39 03 / 04



BK Vastgoed

BK Financiële Diensten

In- en verkoop woningen . 

Bemiddeling

Taxaties . Hypotheken

Algemeen directeur

Manodj B . Kanhailal

Lelystad Poolzeestraat 1, 8226 DA  Lelystad

Postbus 413, 8200 AK  Lelystad

Telefoon: (0320) 25 24 20, fax: (0320) 21 64 27

E-mail: vastgoed@bk-groep.nl

Amsterdam Amstelveenseweg 294, 1075 XZ Amsterdam

Postbus 75738, 1070 AS Amsterdam

Telefoon: (020) 662 84 43, fax: (020) 670 37 15

E-mail: fd@bk-groep.nl

Website: www.bk-groep.nl

Hypotheken . Verzekeringen . Leningen
In- en verkoop woningen . Bemiddeling . Taxaties
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