
Dit jaar is het de vierde keer dat we de Nickeriedag houden. Een bijeenkomst waarbij we niet alleen 
een financiële bijdrage van u vragen, maar vooral ook om u een beeld te geven wat we met uw geld 
hebben gedaan. En ook om de plannen die we voor de toekomst hebben met u te bespreken. In de 
afgelopen periode is een aantal zaken voortvarend aangepakt:

 het computerproject waarbij we een groot aantal scholen van computers hebben voorzien; 
  het diabetesproject om mensen voor te lichten wat de gevolgen zijn van het hebben van 

suikerziekte en wat eraan kan worden gedaan;
  de ondersteuning van kinderen waarvan de ouders de kosten niet volledig kunnen dragen;
  de hulp bij de realisatie van het centrum voor gehandicapten;
  en tot slot is met steun van ons het ziekenhuis en

 het Centrum voor gehandicapten van 
materiaal voorzien.
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“Bibit”“Bibit”Bibit: eerste zaailing uit de gezaaide “padie” (in Nickerie bekend als “plantsoe”)
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Hoewel we in de afgelopen periode aardig wat initia-
tieven hebben genomen richting Nickerie is dat niet 
voldoende gebleken om de vele problemen waarmee 
Nickerie te maken heeft te helpen oplossen. 

De werkloosheid onder de jongeren is heel hoog. Door 
het gebrek aan toekomstperspectief en zinvolle tijds-
besteding gaan veel jongeren o.a. aan de drank.

Woord van de voorzitter 

Het zelfmoordpercentage onder de Nickerianen is verontrustend hoog. Onlangs nog het geval van 
een jongen van 18 jaar. Amper begonnen aan zijn leven. En dan op deze manier aan je einde komen. 
Ik besef terdege dat wij niet alle problemen van de Nickerianen kunnen oplossen. Daarvoor zijn de 
zaken te gecompliceerd en zijn de middelen te beperkt. Ondanks de vele beperkingen willen we de 
komende jaren  doorgaan met het helpen verlichten van de ergste nood waarin de mensen verkeren.

Voor de komende jaren willen we onze aandacht richten op de volgende projecten:

1. Samen met stichting WiN realiseren van een voorziening voor ouderen.
2. Het blijven ondersteunen van kinderen op school waarvan de ouders de kosten 

niet kunnen dragen.
3. Het stimuleren van economische bedrijvigheid; Binnenkort laten we een studie verrichten 

naar kansrijke mogelijkheden voor kleien ondernemingen in het district.
4. Continueren van de ondersteuning in de vorm van goederen zoals rolstoelen, rollators etc.

Dit alles kunnen we alleen blijven doen als u ons blijft steunen. 
Uw bijdrage kan het verschil uitmaken.

Ram Ramlal, voorzitter

VVN voorzitter Ramlal en Bharet Jairam van de onderafdeling 
in Nickerie maken zich klaar om materiaal te schenken 
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Meer dan drie jaar geleden, om precies te zijn op 7 mei 2002, werd de stichting Vrienden van Nickerie 
opgericht. VVN is vanaf haar oprichting de mening toegedaan dat echte ontwikkeling en vooruitgang 
in Nickerie grotendeels afhankelijk is van de inzet van de huidige bewoners zelf. Dat dit mogelijk is, 
bewijst het historisch feit dat Nickerianen in de periode 1900-1986 door hun creatieve, 
ondernemende en daadkrachtige aanpak van de rijstcultuur een groene revolutie in hun district tot 
stand hebben gebracht. Een groene revolutie die gepaard is gegaan  met een betrekkelijke welvaart 
voor het district. Deze ontwikkeling is op een indrukwekkende manier beschreven door ir. J.T. Sital in 
zijn grootse studie uit 2002 getiteld: How Suriname came to its own green revolution. A study of 
change in smallholder farming in the Nickerie District, 1900-1986.  

Momenteel verkeert Nickerie in een diepe crisis. Grootste slachtoffers van de malaise zijn ouderen, 
weduwen, alleenstaande vrouwen, gehandicapten en ook jongeren, getuige de vele zelfmoorden 
onder deze categorie. VVN wil helpen om de ergste noden van deze hardst getroffen groepen te 
lenigen. Zij heeft daarbij de continue hulp en financiële bijdragen nodig van haar donateurs, vrienden 
en sympathisanten. 

Bestuur en adviseurs van VVN zijn voortdurend in de weer om hulp voor Nickerie te mobiliseren. Zij 
beschikken niet over een kostbaar apparaat, maar doen alles zelf. Van de financiële bijdragen van 
derden blijft bij VVN dan ook niets aan de strijkstok hangen. De resultaten zijn zichtbaar. Wees 
daarom gul, ook op de vierde Nickeriedag. Word ook donateur. 

Via de VVN-website   en de jaarlijkse editie van “BIBIT”, het orgaan van VVN, wordt 
regelmatig verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen. De penningmeester van 
VVN, A. Mohamed, is altijd bereid in te gaan op nadere vragen. 

Bijzondere dank is VVN verschuldigd aan de vele partners die haar met raad en daad 
ondersteunen. Genoemd mogen worden:  Azivo, Cordaid, NCDO, het Mondriaan College, het 
Witte Kruis (van Hans de Jong), Stichting Perspectief, Seva Network Foundation, stichting WiN en 
niet te vergeten de gemeente Den Haag die een belangrijk onderzoeksproject op gang heeft helpen 
brengen (zie de website). 

www.nickerie.nl 

VNN: niets aan de strijkstok, alles voor de meest kwetsbaren

Dr. J. Siwpersad (secretaris van VVN)



Ab talak diwáná Nickerie pe hai

Inderdaad, na vijf jaar wonen en werken in Nickerie is deze bakra nog steeds verliefd op dit mooie 
district. Maar hoe anders was het na mijn eerste kennismaking. Natuurlijk, ik kende Suriname van 
zo'n 20 jaar geleden toen ik een jaar in Paramaribo gewerkt had. Tot mijn schande nu moet ik 
bekennen toen nooit naar Nickerie te zijn geweest. Suriname was Paramaribo, en dat is nog 
steeds het geval. Terug naar mijn eerste ontmoeting met het district. Mijn gastheer bracht mij in een 
luxe airco auto naar Nickerie. Op Henar stapten we even uit om een familielid te begroeten en nog 
geen seconde nadat ik uit de auto gestapt was werd ik besprongen door mampieren en daarna 
door muskieten. Ik wist niet hoe snel ik weer in de auto moest komen maar ook daar lieten ze mij 
niet met rust. Mijn gastheer gaf mij wat muskieten-gel waardoor het ergste leed geleden was. 
Op naar het centrum van Nickerie op zaterdagavond. Ik had geen flauw benul wat me te wachten 
zou staan, maar mijn gastheer had mij verteld dat Nickerie de tweede stad van Suriname was 
dus dat zou toch wel moeten bruisen. Wat kwam ik bedrogen uit. Geen terrasjes, geen leuke 
kroegjes, wel hoerenkasten, casino's en veel 
heel veel muskieten.

Mijn gastheer reed wat op en neer door de 
rechte, uitgestorven straten van Nickerie. We 
waren wat aan het wandelen vertelde hij en we 
waren bijna de enige. Na een uurtje werd ik 
afgezet bij het hotel waar iedereen al in diepe 
slaap gewikkeld was en er geen djogo meer te 
krijgen was.

De volgende morgen door de druilerige regen 
door de polders gereden. Door die regen waren de wegen zeer slecht te berijden en we 
hobbelden over kilometers lange wegen met lintbebouwing; polderwegen waar maar geen eind 
aan leek te komen. Ik was dus uitermate blij toen mijn gastheer besloot terug te gaan naar de 
bewoonde wereld, die van Paramaribo. Op de weg terug dacht ik 'hier kom ik nooit meer terug'.

Terug in Nederland vond ik op een onverklaarbare reden dat Nickerie een tweede kans van mij 
moest krijgen. Ik had mij de eerste keer totaal niet voorbereid op Nickerie alleen maar op 
Paramaribo en dat was unfair. De tweede ontmoeting met Nickerie kwam al drie maanden later. 
Mijn reis naar Suriname stond nu in het teken van 'een definitieve keus' maken. Zou ik in 
Paramaribo aan enkele organisaties in de (jeugd)hulpverlening mijn ervaring aan gaan bieden of 
zou het toch Indonesië, mijn geboorteland worden. Reeds na vier weken deed de mogelijkheid 
zich voor naar Nickerie af te reizen en daar enkele weken te blijven. In die periode is het toen 
gebeurd. De vonk sloeg over en mijn keus was gemaakt. Ik zou naar Nickerie komen om daar mij 
krachten te geven aan NGO's werkzaam in de hulpverlening; geen Paramaribo, geen Indonesië!

Hier in Nickerie..... Wil ik doodgaan

leer- en werkproject voor randgroep jongeren



Nadat mijn werkzaamheden in Nederland afgerond waren ben ik vertrokken. Na 1 dag 
Paramaribo op naar mijn nieuwe huis aan de Gemaalweg in de Clarapolder. Van daaruit zou ik 
beginnen met een eenvoudig wijk- en buurtcentrum op te zetten. Dank zij de hulp van de 
Stichting Vrienden van Nickerie en de Stichting Perspektief kon ik wat boeken en computers 
krijgen. Tot mijn verbazing groeide het centrum uit tot een echt wijk- en buurtcentrum met vele 

activiteiten. Iedere dag was het centrum van 
's morgens tot 's avonds open en vele centra 
in Nederland zouden hun vingers aflikken bij 
de grote participatie van buurtmensen. Dit 
wijk- en buurtcentrum was de opstap voor 2 
andere centra namelijk een in Paradise bij 
JOPO en een in de Corantijnpolder bij Jai 
Hind. Inmiddels groeide het werk en werd 
het noodzakelijk om al die werkzaamheden 
onder te brengen in een Nickeriaanse 
stichting. Dat werd de stichting Welzijns 
instituut Nickerie, afgekort WiN. Door de 
inzet van deze mensen kon er serieus werk 

gemaakt worden om de doelstelling van de Stichting WiN, het bevorderen van zorg en welzijn 
van de mensen in het district, uit te voeren. WiN zet zich dus in voor het welzijn van alle 
Nickerianen en in het bijzonder voor mensen die extra kwetsbaar zijn.
 

Wat doet WiN in de praktijk? (zie onze website www. Nickerie.nl)

Samen met de afdeling in Nickerie van de Stichting Vrienden van  Nickerie heeft de stichting WiN 
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Op deze manier hopen wij gezamenlijk een nog 
grotere bijdrage te kunnen leveren aan de zorg en welzijn van de bewoners van dit district.

Ik heb inmiddels besloten op het nieuwe seniorencomplex dat hopelijk straks gebouwd gaat 
worden een huisje voor mijzelf te reserveren. Hier in Nickerie wil ik mijn oude dag gaan 
doorbrengen en doodgaan.

Mocht u op vakantie zijn in Suriname vergeet dan niet naar Nickerie te gaan. U bent van harte 
welkom om het werk dat wij i.s.m. de Vrienden van Nickerie uitvoeren te komen bezichtigen.
WiN is gehuisvest in het WiN-huis aan de Gouverneurstraat 141 te Nieuw Nickerie. 
Telefoon: 232961.

WiN heeft ook een website: 

Phir bhet hoi Nickerie me

Rob Mooij, stafmedewerker WiN

www.stichtingwin.com

Een foto van het nieuwe project voor kinderen met een verstandelijke handicap



Op 9 oktober a.s. wordt voor de 4e keer de Nickeriedag 
In Den Haag georganiseerd. 

Met veel enthousiasme wordt aan de voorbereiding daarvan 
gewerkt. Vele handen maken licht werk. Het is een goede 
zaak dat in Den Haag jaarlijks deze districtendag wordt 
gehouden. 

Het is een bewijs van de levendige relatie tussen Surinamers 
onderling, die in Suriname en in Nederland wonen. 

Dit is een bijzonder jaar als het gaat om de relatie  
Suriname  –  Nederland. Aan het einde van dit jaar wordt 30 
jaar onafhankelijkheid herdacht en gevierd. Ook in Den Haag 
zijn er tal van activiteiten. Uit al die activiteiten spreekt hoe 
belangrijk en ook intens de relatie tussen Suriname en 
Nederland en ook de Surinamers onderling is. 

Er is sprake van een grote verbondenheid, die de 
staatsrechtelijke en formele verhoudingen overstijgt. Die 
verbondenheid komt onder andere tot uitdrukking in de 
bijzondere relatie tussen Suriname en de stad Den Haag. 

De samenwerking is hartelijk en welgemeend. Gebaseerd op 
wederzijds respect en een gevoel van intense 
verbondenheid. 

Den Haag is ook voor veel Surinamers 
De mooie stad achter de duinen. 
Zo is het en zo willen wij dat graag houden.

Nico van Mourik,

Directeur Bestuurszaken
Gemeente Den Haag.
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Verbondenheid



Overzicht van VVN-activiteiten afdeling Nickerie

VVN Nederland heeft een afdeling Nickerie. 
Deze counterpart heeft ons onderstaand 
totaal overzicht doen toekomen van alle 
activiteiten en projecten van de afgelopen 
drie jaar. 

Het afgelopen jaar heeft de afdeling van de 
stichting in Nickerie een samenwerkings-
overeenkomst gesloten met de Stichting 
Welzijns instituut Nickerie (WiN). Met deze 
samenwerking beoogt het bestuur nog meer 
voor het welzijn van de Nickeriaanse burgers 
te kunnen betekenen.

1. Studentenbijdrage. De VVN heeft gedurende tien maanden vijftig eindexamenkandidaten van 
de VOJ scholengemeenschap een bijdrage gegeven van 50,- SRD (Surinaamse dollar) per 
maand. Het ging hier om studenten uit arme gezinnen. De totale kosten die hiermee gemoeid 
waren bedroeg 25.000,- SRD. Doel: studenten voorzien van schoolbenodigdheden, boeken e.d. 
zodat zij de school zouden blijven continueren. Van de 50 studenten zijn er 45 geslaagd en zit 
ruim de helft op de Anton de Kom Universiteit.

2. Riso kopieerapparaat. VVN heeft aan de VOJ scholengemeenschap een kopieerapparaat 
geschonken ter waarde van 7.500,- USD (US dollar). Doel: het opheffen van het tekort aan 
schoolboeken. Met deze machine was de school in staat om op een goedkope manier studenten 
van studieboeken te voorzien.

3. Kopieermachine. Aan de MULO school te Paradise heeft de VVN een kopieerapparaat 
geschonken ter waarde van 2.400,- USD. Doel: de studenten uit Paradise in staat te stellen tegen 
een redelijk bedrag kopieën te maken waardoor zij niet meer naar Nieuw Nickerie hoeven te 
gaan.

4. Computers. Schenking van nieuwe computers aan de Kweekschool (inclusief internet-
aansluiting), aan de lagere school van Pettenpolder, Rambaran Mishreschool en de lagere 
school te Wageningen ter waarde van 7.200,- USD. Doel: jongeren leren omgaan met computer 
en met internet.

5. Renovatie schoolgang. Renovatie van de schoolgang van de openbare lagere school in de van 
Pettenpolder ter waarde van 1.780,- SRD. Doel: het opheffen van een levensgevaarlijke situatie 
voor kinderen en leerkrachten.

Informatiebulletin Stichting Vrienden van Nickerie (afdeling Nickerie)

Overdracht van een kopieermachine aan directeur Badloe van Mulo Paradise



6. Computerlokaal. Bijdrage van 600,- SRD voor het inrichten van een computerlokaal van de 
openbare MULO school in de van Pettenpolder.

7. Diabetes project. VVN heeft de kosten van voorlichting over diabetes, verzorgd door de 
Stichting Sari, voor haar rekening genomen. De kosten van deze voorlichting bedroegen 1.000,- 
euro. Doel: aan mensen in de 
diverse polders van het district 
voorlichting geven over gezond 
leven en gezonde voeding voor 
een gezonde samenleving.

8. Sportmateriaal. Aan de Nickerie 
Voetbal Bond heeft VVN een 
bijdrage van 675,- SRD gegeven 
voor de aanschaf van sportmate-
rialen. Dankzij deze schenking was 
de bond in staat diverse voetbal-
teams in competitieverband te 
laten voetballen. Ook aan diverse 
voetbalverenigingen in Nickerie 
heeft de VVN sportmateriaal 
geschonken.

9. Anti-discriminatieloop. VVN heeft een bijdrage geleverd van 1500,- SRD zodat twee groepen 
jongeren met de bus naar Paramaribo konden afreizen om mee te doen met de anti-
discriminatieloop in Paramaribo.

10. Jeugdcompetitie cricket. Aan de Nickerie Cricket Bond heeft de VVN een bedrag geschonken 
ten behoeve van de jeugdcompetitie. Doel: vooral jonge kinderen aan te moedigen om de 
cricketsport te beoefenen.

11. Containerkosten. Betaling van de transport- en inklaringskosten van een container met 
materialen voor het Streekziekenhuis Nickerie en het nieuwe gehandicaptenproject in Nickerie. 
De kosten hiervan bedroegen €  5200,- en 1.200,- SRD.

12. Educatieve reis. Dank zij de bijdrage van VVN hebben 60 leerlingen van de Laisinghschool uit 
de Corantijnpolder een educatieve reis kunnen maken naar Paramaribo. Zij hebben daar een 
bezoek gebracht aan het presidentiële paleis, de Nationale Assemblee, het Onafhankelijk-
heidsplein, Fort Zeelandia, de plantage Mariënburg, enz. De bijdrage die de stichting hieraan 
geleverd heeft was 400,- SRD.materialen voor het Streekziekenhuis Nickerie en het nieuwe 
gehandicaptenproject in Nickerie. De kosten hiervan bedroegen €  5200,- en 1.200,- SRD.

Overhandiging van sportmateriaal aan jongeren in Nickerie door Akbal Mohamed.



13. Educatieve reis. Dank zij de bijdrage van VVN hebben 60 leerlingen van de Laisinghschool uit 
de Corantijnpolder een educatieve reis kunnen maken naar Paramaribo. Zij hebben daar een 
bezoek gebracht aan het presidentiele paleis, de Nationale Assemblee, het Onafhankelijk-
heidsplein, Fort Neerlandica, de plantage Mariënburg enz. De bijdrage die de stichting hieraan 
geleverd  heeft  was  400,-  SRD

De VVN, afdeling Nickerie, heeft voor de 
komende jaren nog veel meer in petto. Een 
van de belangrijkste zaken waar de VVN aan 
wil gaan werken is het realiseren van 
goedkope en veilige huisvesting in Para-
maribo voor studenten uit Nickerie. 

Gedacht wordt aan een internaat waardoor 
Nickeriaanse studenten die uit gezinnen 
komen die het niet breed hebben  toch in staat 
gesteld worden verder te kunnen studeren. 
Gezien de positieve ervaringen wil de VVN 
ook kopieermachines schenken aan de 
overige 3 MULO scholen. 

Nog steeds moeten veel studenten boeken 
kopiëren tegen hoge commerciële kopieer-
kosten. Ook blijkt er nog steeds een grote 
behoefte te zijn aan computers op de 
verschillende scholen; de VVN wil ook hier 
een bijdrage aan leveren. Veel verzoeken uit 
de polders hebben te maken met cybercafés; 
VVN zou graag in de Corantijnpolder, in 
Paradise en Henar cybercafés openen. 
Hierdoor komt de digitale snelweg ook 
beschikbaar voor die jongeren en met name 
de meisjes uit de polders. Midden in het 
centrum van Nickerie ligt een veld dat 
gebruikt wordt voor diverse sporteve-
nementen. Wat hier ontbreekt is een 
(half)open zaal waar voornamelijk vrouwen 
en meisjes veilig kunnen bewegen. Een zaal 
die daarnaast ook gebruikt zou kunnen 
worden voor trouwerijen, voorlichtings-
bijeenkomsten e.d.

buurtmensen van de Clarapolder bij het wijk- buurtcentrum 
OCON op de Gemaalweg

Voorzitter Bharet Jairam van VVN-Nickerie overhandigt 
symbolisch een computer aan het schoolhoofd van OS III



In opdracht van de Stichting Vrienden van Nickerie (financieel ondersteund door de gemeente 
Den Haag) heeft het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving van Wageningen UR een penseel-
schets vervaardigd om te komen tot een geïntegreerde aanpak van duurzame ontwikkeling van 
Nickerie. De schets is opgesteld door Arij Everaarts en Chris de Visser. 
Arij Everaarts kent de regio goed vanuit zijn jarenlange werkervaring in Suriname. Hij ziet goede 
mogelijkheden voor ontwikkeling van de landbouw en daarmee van de economische positie van 
de regio. Het klimaat is gunstig voor landbouwproductie, de bodem is vruchtbaar en er is 
voldoende water beschikbaar. Bovendien is de vraag naar tropische producten groeiende. De 
markt is echter ver weg en met name de haven van Nickerie biedt een goede mogelijkheid om de 
producten naar afzetgebieden te brengen. Het Caribische gebied ligt dan het meest voor de hand 
voor versproducten. Voor verder weg gelegen markten zou het gebied zich kunnen richten op 
producten die lokaal kunnen worden bewerkt en geconserveerd. Vervolgens kan export per schip 
plaatsvinden. Op deze manier kan ook extra werkgelegenheid in het gebied worden gecreëerd 
wat voor de ontwikkeling van het gebied van groot belang is.

Om de potenties van het gebied te benutten is behalve geld in de vorm van betaalbare (kleine) 
kredieten ook kennis nodig en, vooral, ondernemerschap en initiatief vanuit de plaatselijke 
bevolking. Kennis zou toegevoegd kunnen worden via een speciaal hiervoor op te zetten 
praktische leergang land- en tuinbouw. Belangrijk is echter om de échte potentie van het gebied 
te benutten en dat is het menselijk kapitaal. De beste ideeën voor nieuw op te zetten 
agribusiness kan en moet komen via de Nickerianen zelf. Want om de regionale ontwikkeling 
daadwerkelijk en duurzaam te stimuleren dienen de initiatieven door de plaatselijke bevolking te 
worden opgepakt. De voorwaarden om dit te laten slagen kunnen dan van buitenaf gecreëerd 
worden (geld, kennis). 

Het PPO denkt dat de eerstvolgende stap op weg naar een geïntegreerde aanpak van duurzame 
regionale ontwikkeling in Nickerie, is om de stem van de plaatselijke bevolking te horen en de 
mogelijkheden en behoeften van hen zelf te vernemen. Op basis hiervan zal een plan voor 
daadwerkelijke aanpak van de regionale ontwikkeling vervaardigd worden. Samen met de 
Stichting Vrienden van Nickerie zal PPO op pad gaan om financiën voor deze vervolgstap te 
vinden.

Dr. Arij Everaarts  &  ir. Chris de Visser.

Naar een geïntegreerde aanpak van duurzame regionale ontwikkeling van Nickerie



Gaitrie  Pahladsingh-Bharos.
Geboren in het district Nickerie aan de Clarapolder.

In 2004 ben ik voorzitter geworden van de adviesraad. VVN heeft 
sinds haar bestaan veel werk verricht om de minstbedeelden in het 
district tegemoet te komen. 

Zelf zal ik mij inzetten om de hulpverlening zodanig te stimuleren dat 
de hulpvragers op termijn zelfstandig kunnen opereren. 
Verantwoord hulpverlenen en verantwoordelijkheden durven 
nemen en dragen als hulpvrager is dan ook mijn motto. 

Mijn voorkeur gaat daarom ook uit naar onderwijsprojecten. 
Investeren in de kenniseconomie aldaar geniet bij mij prioriteit, 
omdat de Nickerianen die zich momenteel inzetten voor het district 
zich op die manier hebben kunnen onttrekken aan een toekomst 
zonder perspectief. 

Gezien de huidige situatie zal de behoeftigheid daar een lange 
adem hebben. Er is dus werk aan de winkel voor doeners en 
denkers. Indien u gemotiveerd raakt na een bezoek aan onze 
website om ook uw bijdrage te leveren, neem dan contact op met de 
secretaris van de stichting. 

Tot slot begroet ik u graag op de jaarlijkse Nickeriedag , die steeds in 
het najaar gehouden zal worden.

Even voorstellen

voorzitter adviesraad

Deze uitgave van “Bibit” is mede tot stand gekomen 

door een donatie van dhr. Bhaan Soechit.

Overdracht van cheque aan voorzitter Niermalkoemar Badloe van de 
Nickerie Cricket Bond ter stimulering van de sport

Overdracht van een cheque aan jeugdparlementarier Mitesh Bhagoe
ter afvaardiging van een groep jongeren naar de sta

Nog  enke le  be langr i j ke  gebeur ten issenNog  enke le  be langr i j ke  gebeur ten issen



Financiële Positie

FINANCIËLE POSITIE

De financiële positie per 31 december 2004 kan als 
volgt worden weergegeven (het complete 
jaarverslag kunt u op onze website bekijken)

Vermogenspositie
31-12-2004
X €  1.000

Vlottende activa 53,4
Af: Schulden op korte termijn 1,0

Werkkapitaal 52,4
===

Financiering hiervan 

vond plaats door:

Eigen vermogen 52,4

KASSTROOMOVERZICHT

Het overzicht van de kasstromen wordt in beginsel 
opgesteld aan de hand van de vergelijking tussen 
begin- en eindbalans van het betreffende boekjaar. 
De kasstroom uit operationele activiteiten wordt 
bepaald volgens de indirecte methode. Hierbij wordt 
het gerapporteerde resultaat aangepast voor 
resultaatcomponenten die niet hebben geleid tot 
ontvangsten en/of uitgaven gedurende het boekjaar.

Kasstroom uit operationele activiteiten

€ €
Resultaat 5.702

Veranderingen in:
– Vorderingen 4.175
– Kortlopende schulden 1.675

5.850

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 0

Kasstroom uit 

financieringsactiviteiten 0

Netto kasstroom (148)
Netto positie liquide

middelen per 1 januari 45.392

Netto positie liquide 

middelen per 31 december 45.244

BALANS PER 31 DECEMBER 2004

A C T I V A 31-12-2004

€ €
VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 8.160

Liquide middelen 45.244

53.404

P A S S I V A

EIGEN VERMOGEN

22.284Algemene reserve

30.120Bestemmingsreserve

52.404

KORTLOPENDE SCHULDEN

0Boeken project Nickerie

1.000Overlopende posten

  1.000

53.404
=====

=====



Colofon " Bibit "

jpsiwpersad@hotmail.com

Adres Nickerie:

Eindredactie:  J.P. Siwpersad, R. Chander

Coördinator: Aziem Sohrabkhan

(Madhav das)Lay-out, Vormgeving: Docurama 

Bijdrage artikelen:    

Corr. adres: dr. J.P. Presserstraat 199, 2552 LT  Den Haag

Bankrelatie: Rabobank  –  Bankrek.nr.:  38.71.92.433

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

Mw. G. Bharos, D. Ramlal, N .van Mourik,

A. Everaarts & C. de Visser, R. Mooij,

J. Siwpersad, A. Mohamed, K. Tewarie

G

Nickerie 

eef u op als 

donateur van 

en geef daardoor 

de jeugd van 

een betere toekomst.

VVN 

STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER 2004

B A T E N 2004

€ €

Fondsenwerving

Baten 26.191
Directe kosten 

19.810Fondsenwerving

Baten uit eigen activiteiten
6.381

Overige baten

15.804Subsidie

7.342Donaties

23.146

Totale baten
29.527
---------

L A S T E N 2004

€ €
Algemene beheerskosten

1.805

Beschikbaar voor doelstelling
27.722
--------

Besteed aan doelstelling:
22.020– Project Nickerie

        0– Project boeken Nickerie

22.020
--------

Overschot t.b.v. doelstelling
  5.702

=====

Samenwerkingspartner: 
stichting WiN (Welzijn in Nickerie)
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