
Het jaar 2015 was een jaar van 

verdieping, verfijning, kennis-

overdracht, perfectionering en 

aandacht voor het individu en 

zijn of haar noden, waarbij de 

kinderen en jongeren extra in 

het middelpunt stonden. 

Als mensen van de stichting 

hebben we een begin gemaakt 

met een aantal projecten en 

nu we een paar jaar bezig zijn 

hebben we ervoor gezorgd, 

dat alles beter ging functione-

ren. Daarbij hadden we niet 

alleen de aandacht voor de 

idealen, die we hebben voor 

o.a. het kunnen leren van de 

kinderen, ook hebben we 

geprobeerd met spel, creativi-

teit, zang, toneel en dans ons 

werk meer kleur te geven. 

We zijn gestart met intensieve 

huiswerkbegeleiding en extra 

scholing van kinderen met 

achterstand door dyslectie, 

dyscalculie, autisme en andere 

leerproblemen.  

Daarnaast hebben wij bij de 

zorg voor de kinderen ons 

erop gericht, dat ook de licha-

melijke en geestelijke gezond-

heid van de kinderen vooruit-

ging en we zijn begonnen ook 

te kijken wat we voor kin-

deren extra kunnen doen om 

het leven van ieder leefbaar-

der te maken. 

Verder hebben wij plannen 

gemaakt voor uitbreiding van 

ons werk op het gebied van 

kinderwerk, kniplessen en 

bibliotheken. Niet alles heb-

ben wij gestalte kunnen geven 

in 2015, maar o.a. is er al een 

kniples geweest om meer 

kniplesdocentes op te leiden, 

zodat wij in 2016 op meerdere 

Onze website is vernieuwd en 

heeft niet alleen een andere 

naam gekregen op internatio-

naal niveau, ook is de website 

nu meertalig. Voorlopig is de 

website nu in het Engels en 

het Nederlands te lezen en de 

nieuwe naam van de website 

is colorfulchances.com  

Onze nieuwe webmaster is 

Marcus Banai, die in juli 2015 

als vrijwilliger in Suriname 

heeft geholpen en die ons 

daarnaast al veel langer helpt 

met de pr. van de stichting.  

Nu hij het land, de mensen, 

de kinderen en projecten zelf 

heeft gezien, is hij nog meer 

gemotiveerd om de projecten 

van de stichting te promoten. 

Als u iets meer wilt weten 

over de stichting kunt u ook 

hem uitnodigen om een keer 

wat over het werk van de 

stichting te vertellen.  

De nieuwe website is nog 

veelkleuriger geworden en 

geeft weer wat we nu doen en 

wat we door de jaren heen 

hebben gedaan en bereikt.  

Het is een fascinerende websi-

te geworden en u wordt harte-

lijk uitgenodigd om de websi-

te te bekijken en er op rond te 

dwalen en te ontdekken wat 

er allemaal gebeurt. Extra leuk 

is ook de creatieve muur 

waarop tekeningen van de 

kinderen zijn te zien.  

De fotocollage rechts boven-

aan de pagina geeft iets aan 

van de sfeer van de site. 

Onze website is vernieuwd! 

Veelkleurige Kansen Suriname 
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In het jaar 2015 hadden we 

ongeveer 80 kinderen en jon-

geren onder onze hoede, die 

op verschillende wijze van ons 

aandacht en/of ondersteuning 

kregen afhankelijk van wat 

een kind of jongere nodig 

had. De jongste van onze 

pupillen is 0 jaar en werd op 

27 december 2025 geboren.  

Een van onze oudere pupillen 

geeft nu dansles aan de jonge-

ren en kinderen en zo gaat het 

werk door en het ligt in de 

bedoeling, dat we in de toe-

komst juist ex– kinderhulp-

kinderen vragen om een bij-

drage te leveren aan ons werk, 

zodat jong studerenden, die 

eigenlijk wel iets extra’s kun-

nen gebruiken, dat bij onze 

stichting kunnen verdienen.  

De hulp voor de kinderen 

varieert: de één krijgt weke-

lijks busgeld, de ander krijgt 

huiswerkbegeleiding, weer een 

ander krijgt geld voor levens-

middelen. Sommige kinderen 

krijgen een bed met matras, 

weer andere een droog dak 

boven hun hoofd, waar vroe-

ger hun huis heel erg lekte, 

zodat ze nergens droog kon-

den slapen. Andere krijgen 

geestelijke ondersteuning, 

sommige kinderen en en som-

mige baby’s krijgen luiers, pap 

en melkpoeder.  

En een groot aantal krijgt 

financiële ondersteuning in 

verband met de kosten van de 

school of opleiding. En bij die 

ondersteuning zijn er enkele 

kinderen die meer krijgen, 

omdat de families echt niet 

rond kunnen komen. 

Daarnaast wonen een aantal 

kinderen kortere of langere 

tijd bij ons. 

Zo geven wij hulp op maat. 

school bepaald: een school 

passend bij het kind en de 

kinderen bloeien op omdat zij 

nu wel kunnen presteren en 

ook cijfers krijgen voor zaken 

waarin zij wel goed zijn zoals 

bij voorbeeld koken.  Ook 

Niet alle kinderen kunnen 

meekomen op de gewone 

lagere school en daardoor zijn 

er dankzij onze bemiddeling 

enkele kinderen naar speciaal 

onderwijs gegaan. Eerst zijn 

ze getest en daarna is de 

ging een van onze kinderhulp-

pupillen, die moeite heeft met 

lezen, naar de vakschool, waar 

hij leerde te werken met zijn 

handen en waar hij een certifi-

caat behaalde, zodat hij aan 

het werk kan in de bouw. 

Onze kinderhulpkinderen 

Een goede school passend bij een kind 

Aan de ene kant gaat het hier 

om Franse kinderen (kinderen 

in frans Guyana geboren), die 

geen recht hebben op gratis 

doktersvoorzieningen, aan de 

andere kant gaat het hier jon-

gere niet schoolgaande vrou-

wen, die geen recht hebben 

op een gratis verzekering, 

maar die wel een dokter nodig 

hebben.  

Ook hebben wij financieel 

ondersteund bij de bevalling 

van een onverzekerde jonge 

vrouw.  

Daarnaast hebben wij ons ook 

gericht op de geestelijke ge-

zondheid van de kinderen en 

daar waar nodig was hebben 

wij voor kinderen, die bij ons 

vertoefden de hulp en begelei-

ding ingeroepen van een kin-

derpsycholoog of kinderpsy-

chiater. De kinderen, die bij 

ons vertoeven zijn soms 

zwaar getraumatiseerd. En al 

kunnen wij soms best veel 

bereiken met liefde, aandacht 

en teken– en schrijf-therapie, 

soms is de begeleiding van 

een expert een noodzaak. 

Een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid 

Een goede lichamelijke en 

geestelijke gezondheid is be-

langrijk en ook daarvoor heb-

ben wij ons in 2015 ingezet.  

Niet alleen hebben wij ge-

zorgd, dat alle kinderen, die 

bij ons woonden een tandarts-

verzekering en tandverzorging 

kregen, ook de medische be-

langen van de kinderen ston-

den bovenaan de lijst. 

Zo hebben wij enkele kin-

deren en jongeren onder-

steund met een ziektekosten-

verzekering.  

Niet wat je niet doet is 

belangrijk, maar juist de 

liefde en de helpende 

hand die je wel geeft:  

een beetje aandacht, 

een kleine gift, betekent 

een wereld van verschil 

voor wie niet heeft! 
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Goede lesmogelijkheden 

Ruimte om te spelen 

Danslessen en dansgroepen 

In ons huis en bij kinderen uit 

de buurt hebben wij veel te 

maken met kinderen met leer-

problemen: zo zijn sommige 

kinderen dyslectisch, andere 

dyscalculatief, ons autistische 

kind had weer andere leerpro-

blemen en ga zo maar door. 

De begeleiding van deze kin-

deren vraagt om speciale aan-

dacht en daarom waren wij 

blij met onze vrijwilliger Ine-

ke, een leerkracht met veel 

ervaring in speciaal onderwijs, 

die ons kwam helpen. Zij 

heeft alle kinderen getest op 

hun leermogelijkheden en 

beperkingen en met hen een 

nieuwe vorm van huiswerkbe-

geleiding opgezet.  

Daarna was de tijd rijp voor 

het aanstellen van speciale 

huiswerkbegeleiders, mensen 

uit de onderwijssfeer, die de 

kinderen die speciale aandacht 

konden geven, die ze nodig 

hadden en dit had succes.  

Kinderen, die helemaal niet 

konden lezen, kunnen het nu 

wel en van alle kinderen is het 

leesniveau heel erg verbeterd. 

Bovendien leerden de kin-

deren met rekenproblemen 

hoe te cijferen en onze autisti-

sche jongen kreeg die indivi-

duele aandacht, die hij nodig 

had en nu leest hij bijna bo-

ven zijn niveau en ook met 

rekenen doet hij het goed.  

De meer dan huiswerkbegelei-

ding is een groot succes en 

helpt de kinderen bij hun ont-

wikkeling. 

Ook voor de kinderen van 

vervolgonderwijs hadden we 

ondersteunende begeleiding. 

opgericht: een voor de klein-

tjes in de leeftijd van 6 tot 11 

jaar en een in de leeftijdsklasse 

12 jaar en ouder. De oudste 

die meedeed aan deze groep 

was 23 jaar. 

Dansen verbindt en het dan-

sen bracht eenheid tussen de 

kinderen van het huis en de 

buurt en de kinderen vonden 

het ook heerlijk om op te 

treden. 

In 2015 zijn er heel wat optre-

dens geweest, meestal tenmin-

ste één per maand vanaf 

maart. De dansgroepen heb-

ben opgetreden bij het Leger 

des Heils in Pont Buiten, bij 

de EBGS te Sunny Point, bij 

een pinkstergemeente in 

Santodorp en in de diensten 

op ons erf.  

De dansers en danseressen-

dansen op religieuze muziek 

en met name in kerkdiensten.  

De groepen zijn dansgroep 

Esperanza en de Rainbow 

Kids. 

Het jaar 2015  stond ook in 

het teken van de dans. Gin-

gen de 4 jongens eerst naar 

ballet, later leek het een beter 

idee om dansles te geven aan 

alle kinderen uit het huis en 

aan kinderen uit de buurt en 

zo zijn wij gestart met dans-

lessen. De danslessen werden 

verzorgd door Priscilla en in 

de periode, dat Priscilla niet 

kon, heeft Renata ingespron-

gen en gaf zij de lessen.  

We hebben 2 dansgroepen 

Voor kinderen is een eigen 

plek heel belangrijk en ook de 

ruimte voor hun eigen ver-

Kinderen hebben ook leuke 

speelruimte nodig. In ons huis 

hebben we niet alleen veel 

spellen, we hebben ook een 

speciale speelruimte ingericht, 

zodat de kinderen zich daar 

kunnen uiten.  

Voor de kinderen was het een 

groot feest toen de speelruim-

te geopend werd.  

haal. In het huis proberen wij 

ruimte in te ruimen voor het 

voorlezen en het vertellen van 

verhalen en daarnaast nodigen 

wij kinderen uit hun eigen 

verhaal te vertellen. 

Het is goed kinderen te laten 

leren en hun van alles te leren, 

maar het is ook belangrijk, dat 

er plaats is voor hun eigen 

fantasie en eigen spel.  

Wie de leerstof kent 

en begrijpt, wordt 

gekend door de 

leerkrachten op 

school. 
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Daarvoor kunnen zij zich 

uitleven met lego, met speel-

goed, maar ook in het tekenen  

en knutselen.  

En natuurlijk wordt er ook 

regelmatig door de kinderen 

buiten gespeeld en dan spelen 

zij vaak met de hele groep en 

soms met kinderen van bui-

ten. Een kind dat mag fanta-

seren creëert toekomst. 



In 2015 hebben we wat de 

kniplessen betreft nieuwe 

plannen gemaakt. We zijn in 

druk overleg met verschillen-

de mensen in verschillende 

plaatsen, want wij willen de 

kniplessen uitbreiden en daar-

om zijn wij in 2015 begonnen 

met het opleiden van verschil-

lende kniplesdocentes.  

We geloven in het ideaal om 

meerdere kansloze vrouwen 

van verschillende bevolkings-

groepen de kans te geven zich 

te ontplooien in het naaien 

achter de naaimachine en in 

het creëren van leuke aantrek-

kelijke kleding, die ook kan 

worden verkocht.  

Voor vrouwen, die niet van 

huis kunnen, omdat zij kleine 

kinderen thuis hebben is het 

kniplesproject heel aantrekke-

lijk, want zo kunnen zij toch 

in hun eigen onkosten voor-

zien onafhankelijk van hun 

eventuele partner. 

De bedoeling is kleine coöpe-

raties op te zetten van samen-

werkende vrouwen. We staan 

nog aan het begin, maar zien 

vele mogelijkheden. Het is een 

bescheiden project waarbij wij 

met betrekkelijk weinig mid-

delen veel in beweging kun-

nen zetten.  

En het mooie van het project 

is, dat we per plaats eigenlijk 

maar één keer hoeven te in-

vesteren in een geschikte loca-

tie en een passend gebouw en 

daarna financiert het project 

zich verder zelf. 

In de kersttijd hadden wij een 

loge die zwanger was en haar 

kind werd de dag na kerst in 

het ziekenhuis geboren. Aan-

gezien de moeder woonde in 

een huis, waar het dak lekte, 

hebben wij eerst voor zinkpla-

ten gezorgd, zodat ook dit dak 

kon worden hersteld en dxe 

baby in een droog huis thuis 

zou kunnen komen. 

Niet alleen hebben wij in Sun-

ny Point gezorgd voor zink-

platen voor het dak van de 

kerk.  

Het huis van mama Doe zal 

worden opgeknapt. Alleen is 

dit even uitgesteld, omdat de 

aannemer die dit zou verzor-

gen is overleden en nu wordt 

iemand anders gezocht voor 

de verbouwing.  

Verder hebben wij ondersteu-

ning gegeven bij de afwerking 

van het huis van Glenda, die 

ook in Sunny Point woont.  

Kniplessen 

Bouwproject 

We hebben weer een vakan-

tiebijbelschool gehouden en 

de opkomst was goed soms 

meer dan 50 kinderen bij een 

bijeenkomst. De kinderen 

waren enthousiast om zijn we 

ook weer gestart met kinder-

middagen en we hebben ook 

een eenvoudig kinderkoor 

opgezet.  

Het jammere is, dat de koor-

dirigente weer vertrokken is 

naar Nederland, maar we zijn 

vol vertrouwen, dat wij in 

2016 een nieuwe koordirigen-

te bereid vinden dit werk 

voort te zetten. 

In de kerstdienst hebben kin-

deren van Sunny Point vol 

enthousiasme een kerstspel 

opgevoerd. 

Verder wonen er in Sunny 

Point een aantal kinderhulp-

kinderen van verschillende 

leeftijden die door ons wor-

den begeleid. 

Verder hebben wij in Sunny 

Point ook praktische hulp 

geboden bij het lekkende dak 

van de kerk.  

Activiteiten Sunny Point 

In Sunny Point hadden we 

ook dit jaar weer diverse acti-

viteiten. En natuurlijk waren 

de meeste activiteiten bij de 

EBGS—gemeente op het erf 

van mama Doe.  

De toekomst is gevuld met 

mogelijkheden voor wie 

erin gelooft! 

Wie bereid is te leren en 

te werken, kan ver komen 

zeker samen met anderen! 
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Met 12 nieuwe zinkplaten, die 

ondertussen door kerkgangers 

gevestigd zijn, kunnen de 

kerkgangers nu weer droog 

naar de kerk. 



Vrijwilligers en werkers 

Goede gevers bedankt! 

Een aanvulling van het bestuur 

Het jaar 2015 stond in het 

teken van de professionaliteit 

en in dit jaar hebben wij ge-

werkt met gekwalificeerde 

werkers.  

We hadden behalve de hulp in 

de huishouding nog een aantal 

betaalde krachten in dienst, 

die deeltijd met hun expertise 

voor ons werkten. 

We konden dit doen dankzij 

de subsidies die we hebben 

gekregen.  

Daarnaast hadden wij hulp 

van vrijwilligers, die met hun 

kundigheid en ervaring heb-

ben ondersteund. 

Zeker 7 vrijwilligers en 7 part-

timewerkers en invalkrachten 

hebben hun bijdrage geleverd 

in het afgelopen jaar.  

Daarbij zij aangetekend, dat 

ook de kniplesleraressen wer-

kers zijn, die alleen voor de 

lesuren worden betaald, net 

als de danslerares. 

We proberen alles wat wij 

doen op een verantwoord 

niveau te brengen en dat 

maakt onze organisatie sterk. 

We zijn nu druk bezig ons 

beleid bij te sturen, zodat we 

in de toekomst de zaken nog 

professioneler kunnen anpak-

ken. Daarbij zijn wij wel af-

hankelijk van uw steun, want 

alleen als we de financiële 

middelen hebben, kunnen wij 

onze dromen en die van de 

kinderen en volwassenen hier 

vervullen. En natuurlijk ho-

pen wij ook op vrijwilligers in 

de toekomst. Want juist dank-

zij vrijwilligers kunnen wij 

veel extra’s doen. 

vertegenwoordigt niet alleen 

een andere kerk, zij is  Rooms  

Katholiek en werkt daar mee 

aan de eredienst. Zij heeft ook 

veel ervaring en kennis. Zelf is 

zij 6 jaar directrice geweest 

van een kinderhuis met 30 

kinderen , waarbij het juist 

ging om kinderen met grote 

problemen en vaak zelfs om 

kinderen, die al  op jonge 

leeftijd in aanmerking kwa-

men met de politie. Daarnaast 

heeft zij o.a. ervaring in het 

werken met vrouwengroepen. 

Zij heeft goede ideeën en is 

zeker een grote aanwinst voor 

het bestuur.  

In 2015 is het bestuur regel-

matig samengekomen en over 

de projecten en het beleid is 

regelmatig overleg gepleegd.  

Ondertussen is het bestuur 

uitgebreid  met Eline  Todie. 

Het is een fijne aanvulling, 

want ons nieuwe bestuurslid 

het fijn, dat u in ons gelooft 

en met ons meedenkt.  

We hebben ook een paar vas-

te donateurs, die maandelijks 

wat naar ons overmaakten. 

Het ligt in onze bedoeling in 

2016 weer een Nederlandse 

nevenstichting op te richten, 

zodat de Nederlandse particu-

lieren in de toekomst hun 

giften kunnen aftrekken van 

de belasting.  

We danken ook alle vrijwil-

ligers, die voor ons en met 

ons hebben gewerkt en ook 

de werkers danken wij voor 

hun inzet.  

Zonder uw steun hadden we 

in 2015 niets kunnen doen. 

Daarom willen wij iedereen 

bedanken, die ons wat gege-

ven heeft, of die iets voor ons 

gedaan heeft en ook wie voor 

ons gebeden heeft. 

We hebben in het afgelopen 

jaar heel wat giften gehad van 

fondsen en particulieren. Ook 

ontvingen we regelmatig pak-

ketten met van alles erin en 

ook b.v. een koelkast.  

Uit al deze giften straalt ver-

trouwen in ons en dat vinden 

wij geweldig. Wij geloven in 

dat waarvoor we staan en in al 

onze projecten en we vinden 

Ondertussen zijn er heel wat 

mensen betrokken bij de 

stichting en daardoor kunnen 

wij zoveel doen. 

Af en toe krijgen wij een gift 

waar we helemaal stil van 

worden. We zijn heel dank-

baar. We proberen alle gelden 

zo goed mogelijk te besteden.  

Ook de kinderen en jongeren 

die met muziek en dans iets 

ten bate van onze stichting 

hebben gedaan zijn wij dank-

baar.  

Zonder uw hulp kunnen wij 

niet en met u samen kunnen 

wij veel bereiken! 

Een kinderhand is 

gauw gevuld! 

En met een gevulde 

hand kun je velen 

helpen. 

En met liefdevolle 

handen bereik je nog 

veel meer! 
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Resultaten van 2015 

In dit jaar boden wij langere of kortere tijd onderdak aan  24 kinderen 

en jongeren. 

We gaven huiswerkbegeleiding aan tenminste 18 kinderen. 

We hebben 2 huizen en een kerk-dak opgeknapt. 

We hebben dansles gegeven aan tenminste 28 kinderen en jongeren 

Onze dansgroepen hebben tenminste 9 of 10 keer opgetreden 

We ondersteunden en begeleidden zeker 80 kinderen 

Meer dan 60 kinderen deden mee aan onze activiteiten in Sunny Point. 

Meer dan 7 vrijwilligers hebben ons geholpen 

We hadden verspreid over het jaar 7 parttimewerkers in dienst. 

We hebben onze website vernieuwd en meertalig gemaakt 

Bezoekadres: Kailanweg 14  Wanica Suriname 

Postadres: Postbus 12232 Paramaribo Suriname 

email: colorfulchances@gmail.com 

Jij, die een begin maakte met een heel andere opzet van de huiswerkbegeleiding en die liet zien dat wij met speciale kinderen te maken hebben 

met extra leer– en begripsproblemen en jij die de kinderen testte, jij maakte het verschil! 

Jij die de kinderen leerde dansen en al dansend met elkaar en met God verbond, jij maakte het verschil! 

Jullie, die het geld gaven voor de huiswerkbegeleiding en de schoonmaakster en de danslessen, jullie maakten het verschil! 

Jullie, die op bezoek gingen bij onze kinderhulpkinderen en die ontdekten welke problemen ze hebben en daar iets aan deden, jullie maakten 

het verschil! 

Jij, die de kinderen voorlas, jij die hun aandacht gaf, jij die zo lekker kookt, jij die een speelhoek creëerde, jij die zo lekker bakt, jij die de 

kinderen beloonde als ze iets goeds deden, jij die ‘s ochtends vroeg opstond, de kinderen vriendelijk wekte en brood smeerde, jij die de website 

vernieuwde, jij die zo goed kan luisteren, jij die de kinderen aandacht gaf, jij die je inzette met je hele hart, ja jullie maakten het verschil! 

Jij, die de kinderen niet alleen met hun huiswerk begeleidde, maar die ook kinderen die dyslectisch waren goed leerde lezen en die dyscalculatieve 

kinderen leerde rekenen en die speciale aandacht gaf aan dat ene autistische kind, jij maakte het verschil! 

Jullie, die een kind financieel adopteerden en die het maandelijks steunen, jullie maken het verschil! 

Jij, die zo enthousiast danst voor de Heer en jij, die altijd wil meehelpen met koken en jij die altijd de haren van de anderen wil vlechten en jij, 

die zo graag en zo mooi zingt, jij, die spijt durft te zeggen, jij die kan vergeven, jij die goed kan delen, jij, die komt vertellen, dat er een regen-

boog aan de hemel staat, jij die zo mooi tekent, jij die zo mooi schildert, jij die leuke tasjes en kleding maakt, jij die graag iets lekkers maakt, 

jij die zo lief kan bidden, jij die zong voor dat ene zieke kind, ja jullie kinderen maken het verschil! 

Jij die een pakket stuurde en jij die muziek maakte ten bate van kinderen hier en jij, die een balletworkshop gaf ten bate van de danslessen in 

Suriname, en jij die geld gaf en jij die een collecte bedacht en jij die zomaar hielp, ja jullie maakten het verschil! 

Jij, die kniplessen gaf met aandacht voor iedere leerling en die zich niet opwond of druk maakte, als sommige leerlingen veel later kwamen, 

zodat eigenlijk iedereen individueel les moest krijgen, jij maakte het verschil.. 

Ach, jullie zijn allemaal verschillend: kinderen, volwassenen, werkers, vrijwilligers, mensen en kinderen die langs komen voor hulp, jullie ko-

men allemaal met je eigen talenten en jullie hebben allemaal iets te geven en met alles wat jullie delen, maken jullie een wereld van verschil! 

Nog niet alles gaat goed, want er is veel nood, maar als de een de hand uitstrekt naar de ander zal alles veranderen en dan gloort er licht aan 

de horizon, want de toekomst ligt in onze handen! 

Jullie maakten en maken het verschil! 

Telefoon: 0031637243046 

             005978949156 

Website: colorfulchances.com 

Veelkleurige Kansen 
Suriname 

Behalve met jaarverslagen en nieuwsbrieven geven wij juist 

veel nieuwe berichten over onze activiteiten via facebook en 

Google+- Daar hebben wij speciale (ver)nieuw(d)e pagina’s, 

waar we wekelijks en soms zelfs een paar keer per week be-

richten op publiceren, vaak met foto’s. Zo kunt u altijd op de 

hoogte blijven van al onze activiteiten.  

Bij Google + moet u zoeken naar Colorful Chances 

Bij Facebook naar VeelkleurigeKans 

En op twitter volgt u @KansVeelkleurig 

En onze website is colorfulchances.com 

BANKREKENINGEN IN NEDER-

LAND VOOR HET OVERBOEKEN 

VAN EURO'S: 

NL47INGB 0000010717 van  

de Surinaamse Postspaarbank Paramaribo:  

ten name van Stichting Veelkleurige Kansen 

Suriname rekeningnummer 312081441 

De kosten van een overboeking uit Nederland (ook 

maandelijkse), zijn 4 euro per keer, dus voor 

kleinere bedragen kunt u beter kiezen voor 

onderstaande rekening: 

NL03 ABNA 0570 2712 66  

ten name van J.F.P.Banai-Gaaikema  

t.b.v. Hulpwerk Suriname Guyana 

BANKREKENING IN SURINAME 

VOOR SURINAAMSE DOLLARS: 

Rekeningnummer 312081410 van Stichting 

Veelkleurige Kansen Suriname. 


