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1. Bestuur 

 

Algemeen: 

De Stichting Kansen voor Suriname is op 8 oktober 2008 opgericht. De Stichting heeft 

drie vaste medewerkers die het bestuur vormen en een aantal leden, dat op vrijwillige 

basis een bijdrage leveren. Iedereen, dus ook de bestuursleden, leveren een vrijwillige 

bijdrage aan de werkzaamheden voor de Stichting.  

Bestuur: 

De Stichting kent een eenduidige organisatievorm van bestuur en leden. Het bestuur 

bestaat uit drie personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

Daarnaast zijn er de leden die gezamenlijk met het bestuur de Stichting vormen 

De bestuursleden in 2019 waren: 

Voorzitter: H.B. Fortuin, secretaris: J.M. Heymans, penningmeester: B.M. Cordua 

Missie, visie en doelstelling: 

De Stichting Kansen voor Suriname levert een bijdrage aan de armoedebestrijding en de 

ontwikkeling van Suriname en de Surinaamse gemeenschap op het gebied van onderwijs, 

sport en gezondheidszorg. Zij doet dat door middel van zorgen voor kennisoverdracht, 

het ondersteunen en uitvoeren van projecten, overdracht van materialen en middelen, 

het geven van voorlichting en het geven van zorg. 

De Stichting heeft zich ten doel gesteld om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 

van Suriname en de Surinaamse gemeenschap zoals hierboven verwoord.  

De doelstelling van de Stichting is vrij ruim genomen, om ons als Stichting zodoende 

breed te kunnen inzetten voor Suriname en haar gemeenschap. Deze inzet is onder meer 

afhankelijk van datgene wat er zich aan mogelijkheden dan wel problemen voordoet.  

De doelgroep van onze Stichting is de populatie van Suriname welke het moeilijk heeft in 

de breedste zin van het woord: zij die over onvoldoende middelen en contacten 

beschikken om een adequaat en volwaardig leven te kunnen lijden, zij die te kort aan 

voeding hebben, zij die geen goede woonvoorziening hebben, zij die geen inkomen 

hebben om in het levensonderhoud goed te kunnen voorzien, zij die geen toegang 

hebben tot sportvoorzieningen.  

De Stichting heeft zich ten doel gesteld om in de komende jaren een dusdanig potentieel 

te hebben dat zij meerdere projecten in Suriname kan uitvoeren ter realisering van de 

genoemde doelstelling. De projecten worden zoveel mogelijk gerealiseerd in 

samenwerking met partnerorganisaties in Nederland, de bestaande hulporganisaties in 

Suriname en de Surinaamse overheid. 
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2. Activiteiten in 2019 

2.1. Project Versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen uit 

achterstandswijken in Suriname. 

Project is in 2019 afgerond, zie voor een uitgebreid verslag van het project het 

jaarverslag 2018.  

2.2 Opknappen huizen van arme gezinnen.  

Vanaf 2016 zijn wij begonnen om arme gezinnen te ondersteunen met het opknappen 

van hun huis. Gezinnen met kinderen wonen in houten huizen waarvan het dak geen 

bescherming biedt tegen de hevige regenval, zodat alles in huis nat wordt. De gezinnen 

hebben geen geld voor onderhoud of renovatie van hun huis. Ook in 2019 hebben wij op 

deze manier gezinnen ondersteund.  

2.3 Ondersteunen gezinnen in levensonderhoud  

In 2019 hebben we gezinnen met kinderen die het moeilijk hadden ondersteund door 

dozen te sturen met levensmiddelen, door rekeningen te betalen voor school zodat de 

kinderen naar school konden gaan en andere diverse ondersteuning op het gebied van 

levensonderhoud.  

3. Plannen voor 2020 

 
In 2019 zal de Stichting zich blijven inzetten voor ondersteunen van arme gezinnen en 

van de kinderen op scholen en kindertehuizen die het moeilijk hebben. Wij zullen meer 

activiteiten gaan opzetten voor fondsenwerving.   
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4. Financieel jaarverslag 2019 

 
Debet  

  

 

Credit  

 

(alle bedragen in euro) 

Inkomsten  

 

De totale donaties in 2019 bedroegen € 597,-. De Stichting Kansen voor Suriname heeft 

deze donaties ontvangen van donateurs.  

 

Uitgaven 

  

De uitgaven bestaan uit € 367,- voor ondersteuning arme gezinnen. Ondersteuning 

bestaat uit het geven van voedselpakketten, betalen schoolgeld. Bijdrage van € 100,- 

voor de geslaagden van Openbare school Stolkbuiten. Overige kosten € 187,95 bestaan 

uit kosten voor betalingsverkeer, verzendkosten van de dozen en telefoon kosten. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Relevante informatie is in te zien via de website van de Stichting. 

Contacten met de Stichting verlopen via email info@kansenvoorsuriname.nl of via de het postadres van de 

Stichting Kansen voor Suriname, Hotel de Wereldstraat 12, 1318 AR, Almere. 

Beginsaldo  1 jan 2019 106     

Donaties 597     

Totaal 703     

Uitgaven 673     

Eindsaldo 31 dec 2019 30       

Totaal 703     

mailto:info@kansenvoorsuriname.nl

	1. Bestuur
	2. Activiteiten in 2019
	2.1. Project Versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen uit achterstandswijken in Suriname.
	Project is in 2019 afgerond, zie voor een uitgebreid verslag van het project het jaarverslag 2018.
	2.2 Opknappen huizen van arme gezinnen.

	3. Plannen voor 2020
	4. Financieel jaarverslag 2019

