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2 Evaluatieverslag Kern VHP Rijnmond 2021 

1 Inleiding 
Het afgelopen boekjaar (januari 2021 t/m december 2021)  was voor Kern VHP Rijnmond een 

enorme uitdaging om haar doelen (het ondersteunen van de moederpartij in Suriname) te 

realiseren vanwege de Coronapandemie. Fysiek vergaderen werd vervangen door digitaal 

vergaderen. Bijeenkomsten en/of samenzijn werden uitgesteld of afgesteld. Daarnaast heeft 

Kern VHP Rijnmond ook één van haar oprichters en zeer gewaardeerde bestuurslid, de heer 

Kamal SankarSing, verloren.  

Desondanks is het Kern VHP Rijmond, al dan niet samen met andere organisaties, toch gelukt 

om in het afgelopen jaar een aantal projecten te realiseren. 

Kern VHP Rijnmond wil al zijn vrijwilligers, sympathisanten en donateurs hartelijk bedanken 

voor hun inzet. Kern VHP Rijnmond hoopt dat het lezen over de activiteiten in 2021, u mag 

inspireren ons verder te ondersteunen met uw kennis, kunde, middelen en enthousiaste inzet. 
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3 Evaluatieverslag Kern VHP Rijnmond 2021 

2 Projecten 
Het jaar 2021 zijn door Kern VHP Rijnmond het volgende projecten gerealiseerd: 

‐ Fietsenproject 

‐ Project kantoor- en schoolmeubilair 

‐ Project leesboeken voor kinderen 

‐ Project mondkapjes voor Suriname 

‐ Project levensbehoeften 

‐ Project pampers 

‐ Project medische hulpmiddelen 

Hieronder volgt een toelichting per project. 

2.1 Fietsenproject 

Kern VHP Rijnmond heeft van de donateurs de heer Wolter Raes en de heer Ruud Borgreve 

van gemeente Hilversum 200 tweedehandse fietsen gedoneerd gekregen die in januari naar 

Suriname zijn verscheept. 

Eén van de belangrijkste doelen die dit project nastreeft is het verlichten van de 

armoedeproblematiek door onder andere kansarme mensen te voorzien van een fiets die zij 

kunnen gebruiken als transportmiddel voor werk of school. 

De fietsen zijn ook ingezet op duurzame 

projecten zoals healthy lifestyle waarbij 

fietsen beschikbaar gesteld worden aan 

mensen binnen de gemeenschap die te 

kampen hebben met gezondheidsproblemen 

en hierdoor weinig bewegen. Hiermee is 

getracht een bijdrage te leveren aan onder 

andere de bestrijding van diabetes mellitus die een groeiend gezondheidsprobleem is in 

Suriname. 
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4 Evaluatieverslag Kern VHP Rijnmond 2021 

Voor het bemiddelen/helpen vervoeren/in- en uitladen van de fietsen wil Kern VHP Rijnmond 

in het bijzonder de volgende mensen bedanken: 

‐ Mevrouw Sharda Ramautar (bemiddelaar namens De Bruggenbouwers) 

‐ De heer Shaam Drigpal en Manodj Drigpal 

‐ De heer Shailesh SankerSing 

‐ De heer Kishan Nathie 

‐ De heer Shaam Ramsaran  

(NSR Heavy Equipment) 

‐ De heer Bratiekchand Rambaran 

‐ De heer Rakesh Dihaloe 

‐ De heer Shaam Anroedh  

(SME Shipping) 

‐ Leden van Kern VHP Rijnmond 
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5 Evaluatieverslag Kern VHP Rijnmond 2021 

2.2 Project kantoor- en schoolmeubilair 

Kern VHP Rijnmond heeft een viertal 

verzoeken ontvangen vanuit Suriname 

waarin er gevraagd word naar kantoor -en 

schoolmeubilair, computerapparatuur en 

fietsen. Ingaand op deze verzoeken heeft 

Kern VHP Rijnmond ondanks de COVID 

pandemie toch gepoogd op korte termijn 

via donaties de verzochte goederen in te 

zamelen. 

De container is in januari naar Suriname verscheept. De ontvangst van de goederen met de 

daaraan verbonden afhandelingskosten, transport en logistieke uitgaven zijn door Stichting 

Eleventh Essence Foundation in Suriname gedragen. 

Speciale dank voor dit project gaat naar de heer Radjesh Ramnewash (directeur van SHON) en 

mevrouw Anita Sewsahai-Hanoeman (Indian Light Foundation) die voor deze zending de 

kantoor- en schoolmeubilair gedoneerd hebben aan Kern VHP Rijnmond. Ook dank aan alle 

leden van de stichting en personen die hebben bijgedragen om de spullen in te zamelen. 

Kern VHP Rijnmond heeft besloten om samen met een ieder die Suriname een warm hart 

toedraagt projecten te realiseren om Suriname in deze zware strijd te ondersteunen.  

Mocht u aan projecten van Kern Rijnmond 

willen bijdragen dan kunt u zich 

aanmelden bij het bestuur van Kern 

Rijnmond door een mail te sturen naar: 

vhp.rijnmond@gmail.com. 

  

mailto:vhp.rijnmond@gmail.com
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6 Evaluatieverslag Kern VHP Rijnmond 2021 

2.3 Project leesboeken voor kinderen 

In dit digitale tijdperk schuilt het gevaar dat kinderen minder boeken lezen. Kern VHP 

Rijnmond vindt het belangrijk dat kinderen blijven lezen, want lezen stimuleert de 

verbeeldingskracht van kinderen en heeft een positieve invloed op de taal- en 

spraakontwikkeling. 

Kern VHP Rijnmond wil een bijdrage leveren om het leesniveau van kinderen in Suriname te 

helpen verbeteren. Sommige scholen in Suriname hebben een schoolbibliotheek, maar deze is 

niet altijd even goed gevuld. Er is een groot tekort aan leesboeken. 

De Centrale Bibliotheek Amsterdam heeft 43 dozen aan schoolboeken gedoneerd aan Kern 

VHP Rijnmond die naar Suriname zijn verscheept. 

Speciale dank voor dit project gaat naar de heerBijai Jawalapersad voor het doneren van de 

boeken aan Kern VHP Rijnmond. 
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7 Evaluatieverslag Kern VHP Rijnmond 2021 

2.4 Project mondkapjes  

De coronacrisis in Suriname begon op 13 maart 2020 toen de eerste besmetting in het land werd 

vastgesteld. Suriname wordt als een risicoland gekwalificeerd voor de coronapandemie 

vanwege de ‘zwakke’ gezondheidszorg. Landen als Suriname hebben het moeilijker om het 

virus in een vroeg stadium op te sporen en te beheersen. 

Afstand houden & hygiëne zijn essentieel om de pandemie enigszins terug te dringen. De 

deplorabel sociaal en economische situatie in Suriname resulteerde in schaarste aan hygiëne 

middelen, zoals mondkapjes en desinfecterende handgels. 

Kern VHP Rijnmond heeft in samenwerking met de heer Shaam Drigpal, de heer Manodj 

Drigpal en de heer Bidjai Thakoersingh (directeur van ABS Car House NV) 20.000 mondkapjes 

aan Suriname gedoneerd. Een deel van de distributie van de mondkapjes zijn aan de volgende 

partijen gedistribueerd: 

‐ 1800 mondkapjes is geschonken aan de heer Mahinder Jogi 

‐ 4500 mondkapjes is geschonken aan de president de heer Chan Santokhi 

‐ 1500 mondkapjes is geschonken aan mevrouw Niesha Jhakry 

‐ 1500 mondkapjes is geschonken aan DC mevrouw Shardha Gobardhan 

‐ 500 mondkapjes is gedoneerd aan een politiebureau in Nickerie 

‐ 450 mondkapjes is gedoneerd aan 5 lagere scholen en 4 VOS scholen in 

‐ Commewijne (elke school krijgt 50 mondkapjes) 

‐ 1000 mondkapjes is geschonken aan Lelydorp 

‐ 1000 mondkapjes is geschonken aan Geyersvlijt 

‐ 1000 mondkapjes is gedoneerd aan Wageningen 

‐ 1500 mondkapjes is gedoneerd aan de heer Dew  harman 
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8 Evaluatieverslag Kern VHP Rijnmond 2021 

Daarnaast hebben de samenwerkende partijen de overige mondkapjes aan huishoudens 

gedoneerd die onder de armoedegrens leven en het niet kunnen permitteren om een mondkapje 

te kopen. 

Speciale dank voor het mogelijk maken van dit project gaat uit naar de heer Bharat Dangi uit 

India die de mondkapjes heeft geschonken en verscheept naar Suriname. 
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9 Evaluatieverslag Kern VHP Rijnmond 2021 

2.5 Project levensbehoeften 

Op 28 augustus 2021 heeft winkel Mi Law 12 

pallets aan onder andere voedingsmiddelen, 

pampers, schooltassen en medicatie aan Kern VHP 

Rijnmond gedoneerd. Deze donatie is door de heer 

Ram Nathie (ondervoorzitter Kern VHP Rijnmond) 

namens het bestuur van Stichting Kern VHP 

Rijnmond in ontvangst genomen en naar Suriname 

verscheept. 

Kern VHP Rijnmond spreekt zijn oprechte dank uit aan winkel Mi Law en waardeert de prettige 

samenwerking en het vertrouwen in Kern VHP Rijnmond. De levensbehoeften zijn bij 

aankomst in Suriname namens Stichting Kern VHP Rijnmond aan hulpbehoeftigen 

gedistribueerd door mevrouw Niesha Jhakry, de heer Ravish Isrie en mevrouw Gloria Bottse 

van Tra Fas’De. 

Speciale dank gaat naar de heer Rayeed Nasibdar voor het mede ondersteunen van dit project. 

Stichting Kern VHP Rijnmond heeft besloten om samen met eenieder die Suriname een warm 

hart toedraagt projecten te realiseren om Suriname in deze zware strijd te ondersteunen.  
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10 Evaluatieverslag Kern VHP Rijnmond 2021 

2.6 Project pampers voor hulpbehoevenden 

Kern VHP Rijnmond heeft een aantal dozen pampers gedoneerd aan hulpbehoevenden in 

Suriname. De pampers zijn door Stichting Eleventh Essence Foundation (Suriname) in 

ontvangst genomen en gedoneerd aan mensen die het hardst nodig hebben. 

Speciale dank voor het realiseren van dit project gaat naar de heer Ram Nathi (ondervoorzitter 

Kern VHP Rijnmond) voor het verzamelen van de pampers en de heer Sham Drigpal (lid van 

VHP Rijnmond) voor het verschepen. Daarnaast ook zeer veel dank aan mevrouw Niesha 

Jhakry voor het in kaart brengen van de hulpbehoevenden in Suriname en het distribueren van 

de pampers. 

Het doel van Kern VHP Rijnmond is om samen met een ieder die Suriname een warm hart 

toedraagt projecten te realiseren om Suriname in deze zware strijd te ondersteunen. In dit kader 

zijn reeds een aantal projecten door Kern Rijnmond geïnitieerd (voor meer informatie kunt u 

terecht op: www.vhprijnmond.nl). 

Mocht u aan projecten van Kern Rijnmond willen bijdragen dan kunt u zich aanmelden bij het 

bestuur van Kern Rijnmond door een mail te sturen naar: vhp.rijnmond@gmail.com. 

 

 

 

 

  

mailto:vhp.rijnmond@gmail.com
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11 Evaluatieverslag Kern VHP Rijnmond 2021 

2.7 Project medische hulpmiddelen 

Kern VHP Rijnmond heeft een aantal dozen met medische hulpmiddelen ontvangen waaronder 

ook 300 stuks pampers en 200 stuks maandverband van apotheek Mathenesser en apotheek 

Vierambacht. De hulpmiddelen zijn bestemd voor hulpbehoevenden en anderen die het zich 

niet kunnen permitteren in Suriname. Stichting Eleventh Essence Foundation (Suriname) heeft 

de hulpmiddelen in ontvangst genomen en aan mensen gedoneerd die het hardst nodig hebben. 

Speciale dank voor het doneren van de hulpmiddelen gaat naar de heer Amar Ramsundersingh. 

Het doel van Kern VHP Rijnmond is om samen met een ieder die Suriname een warm hart 

toedraagt projecten te realiseren om Suriname in deze zware strijd te ondersteunen. In dit kader 

zijn reeds een aantal projecten door Kern Rijnmond geïnitieerd (voor meer informatie kunt u 

terecht op: www.vhprijnmond.nl). 

Mocht u aan projecten van Kern Rijnmond willen bijdragen dan kunt u zich aanmelden bij het 

bestuur van Kern Rijnmond door een mail te sturen naar: vhp.rijnmond@gmail.com. 

  

mailto:vhp.rijnmond@gmail.com
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12 Evaluatieverslag Kern VHP Rijnmond 2021 

3 VHP Rijnmond verscheept 2e container 
Het is weer zo ver! Kern VHP Rijnmond heeft in oktober 2021 

een tweede container naar Suriname verscheept met 

hulpgoederen bestaande uit onder andere levensmiddelen, 

schoolmeubilair, rolstoelen, incontinentiematerialen en nog veel 

meer. De goederen zijn bij aankomst door Stichting Eleventh 

Essence verder gedistribueerd. Met deze zending wilt Kern VHP 

Rijnmond mensen voorzien die onder de armoedegrens leven en 

het hardst getroffen zijn door de coronapandemie in Suriname. 

Speciale dank gaat uit naar de heer Shaam Ramsaran voor zijn 

enorme bijdrage aan dit project. 
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13 Evaluatieverslag Kern VHP Rijnmond 2021 

4 Blijk van waardering 
Op zondag 21 maart jl. heeft Kern VHP Rijnmond tijdens een besloten bijeenkomst een blijk 

van waardering overhandigd aan de eigenaar van NSR Heavy Equipment, de heer Shaam 

Ramsaran voor zijn enorme bijdrage aan twee projecten namelijk: 

‐ Fietsenproject: In het jaar 2020 heeft Kern VHP Rijnmond 200 tweedehandse fietsen 

gedoneerd gekregen die naar Suriname zijn verscheept. Eén van de belangrijkste doelen die 

dit project nastreeft is het verlichten van de armoedeproblematiek door onder andere 

kansarme mensen te voorzien van een fiets die zij kunnen gebruiken als transportmiddel 

voor werk of school. De fietsen zullen ook ingezet worden voor duurzame projecten zoals 

healthy lifestyle waarbij fietsen beschikbaar gesteld worden aan mensen binnen de 

gemeenschap die weinig bewegen en daardoor te kampen hebben met 

gezondheidsproblemen. Hiermee zal getracht worden een bijdrage te leveren aan onder 

andere de bestrijding van diabetes mellitus die een groeiend gezondheidsprobleem is in 

Suriname (zie ook 2.1 fietsenproject). 

‐ Project kantoormeubilair en schoolmeubilair: In december heeft Kern VHP Rijnmond van 

onder andere de heer Radjesh Ramnewash (directeur van SHON) en mevrouw Anita 

Sewsahai-Hanoeman (Indian Light Foundation) kantoor- en schoolmeubilair en 

computerapparatuur gedoneerd gekregen die naar Suriname zijn verscheept (zie ook 2.2 

project kantoor-en schoolmeubilair). 

Kern VHP Rijnmond wil zijn oprechte 

dankbaarheid uitdrukken voor de bijdrage van de 

heer Shaam Ramsaran aan deze twee projecten. 

De heer Shaam Ramsaran heeft met zijn gulle 

donatie Kern VHP Rijnmond op deze manier in 

staat gesteld de hiervoor genoemde projecten te 

kunnen realiseren. 

De heer Shaam Ramsaran, bedankt voor het 

positieve verschil die jij hebt gemaakt. Jouw steun motiveert ons én helpt ons hard te blijven 

werken om onze doelen te bereiken! 
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14 Evaluatieverslag Kern VHP Rijnmond 2021 

5 In Memoriam: Kamal SankerSing 
Met pijn in ons hart voor de leegte die Kamal achterlaat, maar dankbaar voor de liefde en goede 

samenwerking geven de volgende leden; 

‐ Mevrouw Tina Jakoeb  

(voorzitter Kern VHP Rijnmond) 

‐ De heer Ram Nathie  

(ondervoorzitter Kern VHP Rijnmond) 

‐ De heer Shyam Anroedh  

(penningmeester Kern VHP Rijnmond) 

‐ De heer Ashwien Sewnath  

(secretaris Kern VHP Rijnmond) 

‐ De heer Chintamanie Lachamn  

(oprichter Kern VHP Rijnmond) 

‐ De heer Krishna Gopal  

(oprichter Kern VHP Rijnmond) 

‐ De heer Arnold Dwarka  

(oprichter Kern VHP Rijnmond) 

‐ De heer Ranjan Akloe  

(oprichter Kern VHP Rijnmond) 

‐ De heer Kries Bandoe  

(oprichter Kern VHP Rijnmond) 

De heer L. Soedamah (voorzitter van VHP Nederland) neemt met droefheid kennis dat één van 

ons is heengegaan, onze zeer gewaardeerde collega Kamal SankerSing. 

Het bestuur van Kern VHP Rijnmond en VHP Nederland brengt de familie, vrienden en 

kennissen van Kamal SankerSing onze condoleance. 
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15 Evaluatieverslag Kern VHP Rijnmond 2021 

Kamal was een bijzondere collega. Dit kwam op alle mogelijke manieren tot uiting. Aangezien 

hij Suriname altijd een warm hart toedroeg, was hij binnen de VHP op twee niveaus betrokken 

namelijk in het hoofdbestuur van VHP Nederland en binnen kern VHP Rijnmond. Zijn 

bijdragen waren groot waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. 

Mevrouw Tina Jakoeb in haar afscheidsspeech: 

“Voor VHP Nederland en Kern VHP Rijnmond heeft hij altijd klaargestaan ondanks zijn drukke 

agenda. Hij was oprichter tevens lid binnen Kern VHP Rijnmond. Veel van zijn bijdragen die 

hij geleverd heeft, zal ervoor zorgen dat wij Kamal nooit meer zullen vergeten. Zo heeft hij, 

toen het nieuwe bestuur van Kern VHP Rijnmond vorig jaar in juni gekozen werd, samen met 

mij gewerkt aan het ontwerpen van een logo voor Kern VHP Rijnmond die ons elke dag zal 

doen herinneren aan hem. Hij heeft ons geholpen met het realiseren van vele projecten. 

Daarnaast was hij mijn beste adviseur als het ging om de vraag hoe ik Kern VHP Rijnmond kan 

laten groeien. Hij verzekerde mij altijd dat ik op hem als lid van Kern VHP Rijnmond mocht 

rekenen en altijd bij hem terecht kon als ik vastliep. 

Ook in het hoofdbestuur van VHP Nederland was zijn bijdrage zichtbaar. Tijdens de 

verkiezingen van mei 2020 waren eerder geplande bestelling vanuit de moederpartij misgelopen 

vanwege COVID. Het ontvangen van campagnespullen voor 25 mei was niet meer te realiseren. 

Dankzij de medewerking van Kamal heeft VHP Nederland 35000 pennen kunnen versturen 

naar Suriname. Hij was verder een professionele ontwerper en kon mij altijd overtuigen waarom 

hij voor een bepaald ontwerp had gekozen en wat zijn gedachtegang was. 



 

Secretariaat | Giraffenburg 42 | 2994 CT Barendrecht | Nederland | 06-14989975 | 

vhp.rijnmond@gmail.com 

Website: www.vhprijnmond.nl / | KvK: 78577179| Rek. nr. NL22 TRIO 0320063461 op naam van Stg Kern 

VHP Rijnmond 

 

16 Evaluatieverslag Kern VHP Rijnmond 2021 

Goed was nooit goed genoeg voor Kamal. Alles wat hij deed moest tot in de puntjes uitgewerkt 

worden. Hij was een man van regeltjes en van 

structuur. Soms moest ik een halt roepen en tegen 

hem zeggen dat zijn ontwerp goed genoeg was. 

Kamal had ook de wens uitgesproken om deel te 

willen nemen in het hoofdbestuur zodat hij Kern 

VHP Rijnmond in het hoofdbestuur zou gaan 

vertegenwoordigen en kwam met veel ideeën hoe 

hij vanuit het hoofdbestuur een bijdrage kon 

leveren aan de armoede die op dit moment heerst 

in Suriname. Dat is hem helaas niet meer gegund. 

Wij zijn bedroefd en verslagen door dit bittere verlies. Kamal had een bijzondere plek binnen 

Kern VHP Rijnmond. Je afwezigheid doet ons beseffen hoe intens dierbaar jouw aanwezigheid 

was. Wij zullen jou in onze harten blijven dragen als een collega die onder alle omstandigheden 

altijd zichzelf bleef en zich bleef inzetten voor onze Kern en voor Suriname. 

Kern VHP Rijnmond en VHP Nederland kijken terug op een positieve en intensieve 

samenwerking en zullen nu moeten leren leven met dit grote verlies. Het verdriet dat wij nu om 

het heengaan van Kamal ondervinden, zal met het verloop van de tijd veranderen in een gevoel 

van dankbaarheid. Dankbaarheid om alle liefde die hij tijdens zijn leven aan ons gegeven heeft 

en dankbaar omdat wij een deel van ons leven met hem hebben mogen delen. 

Kamal, de tijd was helaas te kort maar jouw levenslust, doorzettingsvermogen, creatieve geest 

en warme betrokkenheid hebben velen van ons geïnspireerd.” 
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Speciaal voor jou Kamal namens ons allen: 

“Een lege plek, een groot gemis. 

Een fijne herinnering is al wat er nog is. 

Waar ben je nu, vragen wij ons af. 

Wij voelen nog de liefde die jij ons gaf. 

Jou te kennen vonden wij fijn. 

Je los te laten doet ons veel pijn. 

Wij zullen je missen in dit leven en altijd om je 

blijven geven.” 

–Toine Lacet – 
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6 Bijeenkomst met first-lady 
Kern VHP Rijnmond heeft een fysieke bijeenkomst gehad met first lady mevrouw Mellisa 

Seenacherry-Santokhi op de Surinaamse ambassade. Tijdens de bijeenkomst waren aanwezig: 

Mevrouw Tina Jakoeb, de heer Ram Nathie, de heer Shyam Anroedh, de heer Shaam Drigpal 

en de heer Prashant Baldew. Naast de kernen van VHP Nederland waren ook Stichting Indian 

Light Foundation en Stichting Vrienden van Nickerie vertegenwoordigd. Het doel van het 

gesprek was om met de first lady de mogelijkheden te bespreken hoe sociale projecten 

gestroomlijnd uitgevoerd kunnen worden en welke rol het instituut van de first lady hierin kan 

spelen (voor meer informatie omtrent het instituut van de first lady kunt u terecht op: 

http://president.gov.sr/over-het-kabinet/organisatiestructuur/instituut-van-de-first-lady/). 

Met de first lady is besproken dat VHP Nederland en alle kernen tijdens de verkiezingen op 

verschillende manieren (zowel financieel als middels het project ‘Laat je hart spreken’) 

ondersteuning geboden heeft aan de moederpartij om gezamenlijk het uiteindelijke doel 

(verkiezingswinst op 25 mei 2020) te realiseren. Het doel van VHP Nederland en de kernen is 

nu gefocust op het verlenen van ondersteuning aan de moederpartij met het wederopbouwen 

van Suriname. In het kader hiervan heeft Kern VHP Rijnmond verschillende sociale projecten 

ondernomen (voor meer informatie kunt u terecht op www.vhprijnmond.nl). Vanuit Stichting 

Indian Light Foundation zal in het najaar het project ‘Centrum voor en door vrouwen’ opgezet 

worden in Wageningen met als doel de economische weerbaarheid van vrouwen te vergroten 

door onder andere ondernemerschap te stimuleren. Denk hierbij aan het bundelen van krachten 

door vrouwen die producten ontwikkelen en verkopen zoals schooluniformen voor kinderen of 

mondkapjes (meer informatie over de activiteiten van Stichting Indian Light Foundation is te 

vinden op www.indianlightfoundation.org). Vrienden van Nickerie heeft jarenlang gericht 

ondersteuning geboden aan jongeren, ouderen, gehandicapten en alleenstaande vrouwen met 

kinderen en zal deze projecten voorzetten (voor meer informatie kunt u terecht op 

www.nickerie.nl). 

De first lady heeft aangegeven dat sociale projecten die ondernomen worden door de kernen 

van VHP Nederland, Stichting Indian Light Foundation of Vrienden van Nickerie aangemeld 

kunnen worden bij het instituut van de first lady zodat er vanuit één centraal punt gewerkt kan 

worden waarbij transparantie gegarandeerd is.    

http://president.gov.sr/over-het-kabinet/organisatiestructuur/instituut-van-de-first-lady/
http://www.vhprijnmond.nl/
http://www.indianlightfoundation.org/
http://www.nickerie.nl/
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Tot slot is in verband met het schooltassenproject door de heer Ram Nathie een eerste schooltas 

symbolisch overhandigd aan de first lady. Ook dit jaar is een schooltassenactie begonnen voor 

de minderbedeelde kinderen in Suriname. Daarnaast heeft mevrouw Tina Jakoeb namens Kern 

VHP Rijnmond een evaluatiedocument 2020 overhandigd aan de first lady en de ambassadeur 

de heer Rajendre Khargi waarin informatie omtrent alle projecten van Kern VHP Rijnmond 

terug te vinden zijn. Ook heeft Kern VHP Rijnmond en Stichting Indian Light Foundation een 

bedrag van 500 euro gedoneerd aan het instituut van de first lady. 

Bijzondere dank voor het organiseren van deze ontmoeting gaat uit naar de heer Robby 

Bhoendie. 
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7 Rijnmond in gesprek met ABOP NL 
Kern VHP Rijnmond heeft een vruchtbaar gesprek gehad met de heer Gilmar Macnack, 

vertegenwoordiger van ABOP in Nederland. Tijdens het gesprek waren aanwezig: Mevrouw 

Tina Jakoeb, de heer Ram Nathie, de heer Ashwien Siewnath en de heer Shyam Anroedh. 

Kern VHP Rijnmond heeft besloten om samen met eenieder die Suriname een warm hart 

toedraagt projecten te realiseren om Suriname in deze zware tijden (COVID en de economische 

crisis) te ondersteunen. Het is nu meer dan ooit noodzakelijk om onze krachten te bundelen om 

het land Suriname te redden. In het kader hiervan heeft Kern VHP Rijnmond reeds 

verschillende sociale projecten ondernomen zoals 500 schooltassen voor de GLO-leerlingen in 

Suriname, 530 voedselpakketten ten behoeve van kansarmen in Suriname, mondkapjes tegen 

verspreiding van corona en nog vele andere projecten die u kunt terugvinden op de website van 

Kern VHP Rijnmond (www.vhprijnmond.nl). 

De heer Macnack heeft een breed netwerk van investeerders en is bereid om samen met Kern 

VHP Rijnmond niet alleen naar mogelijkheden te zoeken om sociale projecten te ondernemen, 

maar ook te onderzoeken hoe de diaspora vanuit Nederland verder kan bijdragen aan het 

wederopbouwen van Suriname. 

Stichting Kern VHP Rijnmond is oprecht geïnteresseerd in een constructieve en vruchtbare 

samenwerking met ABOP Nederland! 

  

http://www.vhprijnmond.nl/
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8 VHP Rijnmond spreekt DC Nickerie toe 
Op 10 september jl. hebben mevrouw Tina Jakoeb (voorzitter) en de heer Ram Nathi 

(ondervoorzitter) namens Kern VHP Rijnmond de burgermoeder (ook wel districtscommissaris 

genoemd (hierna: DC)) van Nickerie, mevrouw Senrita Gobardhan van harte welkom geheten. 

Als burgermoeder van het landbouwdistrict Nickerie is zij de werkarm van de president die ten 

dienste staat van het volk. Nickerie heeft de potentie om zich verder te ontwikkelen in allerlei 

sectoren, echter ontbreken de middelen en kennis hiervoor. 

In haar welkomsttoespraak gaf mevrouw Tina Jakoeb aan dat Kern VHP Rijnmond ervan 

bewust is dat de DC momenteel voor heel wat uitdagingen staat, niet alleen vanwege de 

COVID-pandemie maar ook de financiële economische crises. De situatie in Suriname is 

momenteel nijpend vanwege het feit dat onze mensen in zware armoede leven. Kern VHP 

Rijnmond is ten alle tijde bereid om te helpen. De Kern heeft sinds de verkiezingen reeds een 

aantal projecten gerealiseerd (zie ook www.vhprijnmond.nl). Het doel is om hiermee verder te 

gaan en ook mee te denken hoe de kern 

projecten kan realiseren die op lange 

termijn kan bijdragen aan de ontwikkeling 

van Suriname. 

Het is belangrijk dat Kern VHP Rijnmond 

en de DC met elkaar in dialoog blijven om 

de samenwerking op deze manier te 

versterken en naar mogelijkheden te zoeken 

om Suriname te blijven ondersteunen waar 

nodig. 

  

http://www.vhprijnmond.nl/
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9 Kennismaking met Nirmala Ramdin 
Op dinsdag 7 december jl. heeft Kern VHP Rijnmond een kennismakingsbijeenkomst gehad 

met mevrouw Nirmala Ramdin. Aanwezigen tijdens deze bijeenkomst waren mevrouw, Tina 

Jakoeb (voorzitter), de heer Ram Nathi (ondervoorzitter), de heer Shyam Anroedh 

(penningmeester), de heer Ashwien Siewnath (secretaris) en de heer Kries Bandhoe 

(medeoprichter Kern Rijnmond/lid). 

Mevrouw Nirmala Ramdin is een vrouwenrechtenvoorvechter en levert op verschillende 

manieren haar bijdrage aan het verbeteren van de positie van vrouwen en jongeren in de 

Surinaamse samenleving. Zo zet zij zich niet alleen in voor een gelijkwaardige positie van de 

vrouwen maar is ook bezig om jongeren te begeleiden zodat zij zich beter kunnen investeren in 

hun ontwikkeling en hun maatschappelijke toekomst. Dit doet ze onder andere middels het 

organiseren van sociale activiteiten en festivals. 

Haar boodschap aan zowel vrouwen en jongeren is dan ook om allereerst te werken aan een 

stevige basis door onder andere educatie te verwerven en vooral eerlijk te zijn tegenover jezelf 

(eventueel hulp zoeken en aanvaarden waar het niet lukt). Vanaf een stevige basis kunnen 

vrouwen en jongeren verder werken aan hun toekomst, aldus Nirmala. 

De voorzitter van Kern VHP Rijnmond heeft tijdens de bijeenkomst alle projecten die de Kern 

tot heden heeft ondernomen 

toegelicht en een exemplaar van 

het jaarverslag aan mevrouw 

Ramdin overhandigd waarin deze 

projecten terug te vinden zijn. 

De bijeenkomst werd afgesloten 

met een hapje en een drankje. 

Speciale dank aan de heer Shyam 

Anroedh voor het organiseren van 

deze bijeenkomst. 
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10   Jaarevaluatie VHP Rijnmond 
Op 13 juni jl. heeft het hoofdbestuur van VHP Nederland (voorzitter de heer L. Soedamah en 

ondervoorzitter de heer H. Laji) een bezoek gebracht aan Kern VHP Rijnmond in het kader van 

het eenjarig bestaan van de Kern sinds het nieuwe bestuur is aangetreden en de ontwikkelingen 

binnen de Kern. Aanwezig tijdens de bijeenkomst waren: mevrouw Tina Jakoeb (voorzitter), 

de heer Ramkrisna Nathie (ondervoorzitter), de heer Shyam Anroedh (penningmeester), de heer 

Ashwien Siewnath (secretaris) en de heer Arnold Dwarka (oprichter/lid Kern Rijnmond). 

Het doel van Kern VHP Rijnmond is om samen met eenieder die Suriname een warm hart 

toedraagt projecten te realiseren om Suriname in deze zware tijden (COVID en de economische 

crisis) te ondersteunen. Tijdens de zelfevaluatie is gebleken dat Kern Rijnmond sinds de 

verkiezingen van 25 mei 2020 niet stil heeft gezeten en heel wat projecten heeft geïnitieerd 

(voor meer informatie kunt u terecht op www.vhprijnmond.nl). In het kader hiervan heeft 

mevrouw Tina Jakoeb de voorzitter van VHP Nederland een evaluatiedocument van het jaar 

2020 overhandigd (het document kunt u terugvinden op www.vhprijnmond.nl). Daarnaast zijn 

ook toekomstige projecten besproken zoals het continueren van het schooltassen- & 

hulpgoederenproject, de babyvoedingsproject en de kerstbrodenactie. 

Kern VHP Rijnmond kijkt op een mooi resultaat terug en is het gehele team dankbaar voor hun 

waardevolle inzet. Daarnaast wil Kern VHP Rijnmond de volgende partners bedanken voor een 

vruchtbare samenwerking: 

‐ Stichting Eleventh Essence Foundation 

‐ De heer Radjesh Ramnewash (directeur van SHON) 

‐ Mevrouw Anita Sewsahai- Hanoeman (Indian Light Foundation) 

‐ De heer Shaam Drigpal, de heer Manodj Drigpal, de heer Bidjai Thakoersingh (directeur 

van ABS Car House NV) 

‐ De heer Shaam Ramsaran (NSR Heavy Equipment) 

‐ De heer Bratiekchand Rambaran 

‐ De heer Rakesh Dihaloe 

‐ De heer Shaam Anroedh (SME Shipping) 

‐ De Centrale Bibliotheek Amsterdam, in het bijzonder de heer Bijai Jawalapersad 

‐ Amor Nederland en Suriname 

http://www.vhprijnmond.nl/
http://www.vhprijnmond.nl/
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‐ Stichting Satya Dharma 

‐ Stichting Himmat 

‐ Shri Satya Shaktie Samaadj 

‐ Familie Suresh Ramsaran en familie Sewpersad 

‐ De heer Siegfried Mangal (Nethcar Shipping B.V.) 

‐ De heer Shailesh SankerSing (D Graphics drukkerij) 

‐ Donateurs de heer Wolter Raes en de heer Ruud Borgreve van gemeente Hilversum  

‐ Mevrouw Sharda Ramautar (De Bruggenbouwers) 

Mocht u aan projecten van Kern Rijnmond willen bijdragen dan kunt u zich aanmelden bij het 

bestuur van Kern Rijnmond door een mail te sturen naar: vhp.rijnmond@gmail.com. 

  

mailto:vhp.rijnmond@gmail.com
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11   Bedankbrieven aan VHP Rijnond 
Op 2 maart jl. heeft mevrouw Tina Jakoeb namens het bestuur van Stichting Kern VHP 

Rijnmond een aantal bedankbrieven mogen ontvangen namens DNA-lid mevrouw Niesha 

Jhakry. Het betreft bedankbrieven voor de volgende projecten: 500 schooltassen voor de GLO-

leerlingen in Suriname, 530 voedselpakketten ten behoeve van kansarmen in Suriname en 

mondkapjes ten behoeve van de GLO-scholen in Nickerie. 

De bedankbrieven zijn door ondervoorzitter de heer Ram Nathie overhandigd aan het bestuur 

van Kern VHP Rijnmond. 

Kern VHP Rijnmond spreekt zijn oprechte dank uit voor de vruchtbare samenwerking. Onze 

gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot een succes van onze projecten. Een goede 

samenwerking om gemeenschappelijke doelen te behalen motiveert en helpt om zich in te 

blijven zetten voor een beter Suriname! 

Stichting Kern VHP Rijnmond is oprecht geïnteresseerd in voortdurende samenwerking en 

wenst DNA-lid  mevrouw Niesha Jhakry en haar organisatie (Stichting Eleventh Essence 

Foundation) nieuwe wederzijds voordelige projecten en het veroveren van nieuwe hoogten in 

het realiseren van goede doelen. 
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12   Financieel verslag 

FINANCIEEL VERSLAG KERN VHP RIJNMOND   

BOEKJAAR 2021 BANK       

       

KAS / BANK      

Opening Saldo 01 01 2021   282,14 

OPBRENGSTEN      

       

       

Leden contributie    200,00 

Sponsor inkomsten & Additionele bijdrage leden 100,00 

Subsidies     0,00 

       

Totale Opbrengsten    582,14 

       

KOSTEN       

       

Bankkosten    190,00 

Overige kosten     149,16 

       

       

       

Totale Kosten    339,16 

       

RESULTAAT BANK 2021     242,98 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 


