
 

SURINAME ACTUEEL 

Regen, regen, regen... De laatste tijd ontzettend veel! Het lijkt erop dat we 
dit jaar de kleine droge tijd overslaan. Waar we nu ’normaal’ gesproken in de 
kleine droge tijd horen te zitten valt er momenteel veel regen. Het weer lijkt 
in de war te zijn. Het gebeurt wel vaker dat de overgangen van seizoenen 
minder goed merkbaar zijn. In januari en februari hebben we wel mooi weer 
gehad. Daar hebben we dan ook erg van genoten. 
 
HET GOEDE VAN SURINAME 

We genieten van Suriname en alle contacten die we hebben. We blijven 
het bijzonder vinden hoe snel we zulke goede vrienden hebben gemaakt. 
Mede door de lokale contacten leren we steeds meer over de cultuur en 
vooral het eten. De Surinamers gebruiken elke gelegenheid om lekker te 
eten. Hier en daar doen we dan ook gezellig mee. Uit voorzorg vragen we 
altijd of er peper in zit. Bij antwoorden als ‘het valt mee’, of ‘een beetje’, 
proeven we voorzichtig. Gelukkig wordt de peper meestal apart 
geserveerd.  
 
IN DE BUURT 

De vorige keer schreven we over het verlangen om voor de buurt waar we 
wonen van betekenis te zijn. Wat begon met kinderen die spelen in onze 
tuin (de speeltoestellen zijn erg favoriet) en kletsen met buurtbewoners op 
straat, heeft de weg geopend naar (kinder)evangelisatie. Onze kidsclub is 
een feit! Net voor de kerst hadden we de eerste clubmiddag en er kwamen 
8 kids (zie foto). We hebben gegourmet, een kerstfilm bekeken en de 
kinderen hebben allemaal een mooie doos met verrassingen meegekregen 
naar huis. Deze dozen hebben we gekregen van Operation Christmas 
Child. Deze organisatie heeft een methode voor kinderevangelisatie en we 
kunnen gebruik maken van dit materiaal. De club houden we ongeveer 
eens in de twee weken en de laatste keer hebben we zelfs 14 kinderen 
mogen verwelkomen! We zijn enorm dankbaar dat we veel voor de 
kinderen kunnen betekenen. De kinderen komen regelmatig bij ‘ome Henk 
en tante Jorine’ advies vragen. Is er ruzie of zijn er conflicten, dan worden 
we vaak ingezet voor mediation.   



  

UIT DE COCKPIT 

We maken veel verschillende vluchten, op dit moment voornamelijk 
medevacs waarbij we ook soms COVID-patiënten vervoeren. Een tijdje 
terug vlogen we voor een heel ander doel: er waren drie vliegtuigen 
geboekt om naar Kwamalasamutu te vliegen (zie foto). Dit voor een 
opening van een project van een van onze partners: ACT (Amazon 
Conservation Team). Er is een theehuis en een mediacentrum in 
Kwamalasamutu gebouwd. We moesten het team invliegen voor een 
feestelijke opening. Wat een feest! Omdat ze de projecten in samenwerking 
doen met de lokale mensen was een groot deel van het dorp betrokken bij 
het feest. Het was een mooie belevenis. Het theehuis gaat gebruikt worden 
om verschillende theesoorten te verbouwen die geëxporteerd gaan worden. 
Het mediacentrum gaat gebruikt worden voor training en andere 
doeleinden. Het is fijn dat er door verschillende organisaties ‘geïnvesteerd’ 
wordt in de dorpen zodat er wat werkgelegenheid is voor de mensen. Het 
bestaan van de inheemsen is een zwaar bestaan. Daarnaast hebben velen 
ook familie in de stad en komen ze in aanraking met de welvarende wereld. 
Een algemeen probleem is uitzichtloosheid wat vooral onder jongeren 
speelt. Velen gaan studeren in de stad, maar komen na hun opleiding terug 
naar het binnenland. En ja wat moet je dan beginnen? De meesten zijn 
gewend geraakt aan het leven in de stad en het is een grote stap voor hen 
om terug te keren. Dit leidt tot uitzichtloosheid omdat er geen tot weinig 
werk is in het  binnenland. We zijn dankbaar om met partners als ACT te 
mogen samenwerken omdat zij investeren in de dorpen. Zo kunnen we als 
MAF ons steentje bijdragen aan de gemeenschapsontwikkeling. 
 

GEZIN 

Op 23 maart is Tieme 3 jaar geworden. Samen met kinderen uit de buurt 
hebben we het feest gevierd, we hebben genoten! 
Linde doet het erg goed met het thuisonderwijs, inmiddels kan ze bijna alle 
letters lezen en schrijven en beginnen we met lezen van woordjes. 
De nachten zijn helaas vaak niet zo goed. De kids zijn al geen beste slapers 
en we hebben veel last van straathonden in de buurt.  
Gelukkig zijn er veel momenten waarop we genieten. We vinden het heerlijk 
om als gezin een dag op het strand door te brengen (zie foto). Hiervoor 
moeten we eerst een stukje varen. Onderweg zien we regelmatig dolfijnen. 
Door het ontdekken van deze plek heeft Henk ook het kiten weer opgepakt 
en krijgen de kinderen ‘surfles’ van papa. Wat is dat genieten! Het is echt 
een dagje weg voor iedereen! 
 

NIEUWS VAN DE THUISFRONTCOMMISSIE (TFC) 

Rond de 7000 sinaasappels zijn verkocht bij onze jaarlijkse voorjaarsactie! 
Ze zijn vast nog niet allemaal op bij iedereen. Met een opbrengst van 
ongeveer 1100 euro kunnen we terugkijken op een geslaagde actie. Bedankt 
voor uw support!  
We willen alvast melden dat we bezig zijn met het uitdenken van een motor- 
en wielrentocht. De datum is nog niet bekend, we denken aan mei/juni, 
uiteraard ook in afwachting van de dan geldende coronamaatregelen. We 
hopen u hier t.z.t. over te informeren! 
 

TOT SLOT 
Dankt u mee? We zijn dankbaar voor de kinderclub, de fijne contacten in de 
buurt en de gelegenheid voor ontspanning als gezin. 
Bidt u mee voor: voldoende (nacht) rust, het thuisonderwijs en bescherming 
bij het vliegen en in ons dagelijks leven. 
 

Last but not least: om u een beeld te geven van ons leven in Suriname, 
hebben we een filmpje gemaakt. Bekijk deze via: http://bit.ly/maf-odh11 

Verras met post! 
Rondom verjaardagen of zomaar tussendoor 

 

23 maart: tieme jarig (3) 
21 Juli: Linde jarig (5) 
8 Augustus: Jorine jarig 
1 oktober: henk jarig 

 

Briefpost naar: Rudilaan 11, 
paramaribo suriname 

 

Pakketjes naar: P.O. Box 2O31, 
paramaribo suriname 

http://bit.ly/maf-odh11

