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Paramaribo, 15 augustus 2021 

Betreft: Kinderen Mijnzorg  

 

Aan het bestuur en donateurs Child Welfare Fund,  

Alvorens over te gaan op de informatie over onze kinderen is het goed de situatie van Suriname te 

schetsen. Door de huidige situatie in het land zijn donaties teruggelopen. Er worden steeds meer 

maatregelen genomen om de economie te herstellen, die helaas de bevolking het meest raken.    

De hoge wisselkoers, hoge prijzen van goederen en diensten, enzovoort.                                   

Met de gezondheidszorg gaat het steeds slechter. Voor labonderzoeken moet al weken contant 

betaald worden. Ook voor veel medicijnen moet er steeds bijbetaald worden. Dit is de situatie 

momenteel waardoor wij veel moeite hebben het hoofd boven water te houden.        

De ondersteuning vanuit de overheid laat lang op zich wachten, waardoor genoodzaakt zijn om na 

wikken en wegen pupillen waarvan de thuissituatie verbeterd is en hun gezondheid het toelaat, 

weer naar huis te sturen.                            

Verslag van enkele jongens  

Revelino was een van onze pupillen. Hij is weer naar zijn moeder omdat haar thuissituatie 

verbeterd is en zij hem weer graag bij zich wilde hebben. Deze beslissing is in overleg met de 

kinderarts genomen. Alle beslissingen worden trouwens in overleg met de relevante specialisten 

genomen.  

Met Ronyel gaat het goed. Door de Covid situatie met als gevolg de sluiting van scholen is er een 

achterstand bij sommige kinderen ontstaan. Zo ook bij de schoolresultaten van Ronyel moet er 

hard aan getrokken worden. Wij proberen dit op te vangen 

met extra steunlessen. Vier maal per week komen twee juffen 

in de middag voor huiswerkbegeleiding.  

Rashly is momenteel herstellende van een Corona virus.  

Verder gaat het wel met hem.  

Ook Gabriel heeft het virus gehad. Met zijn voet gaat het niet 

erg goed omdat de beugel aangepast moet worden, het wordt 

te klein. Door het lopen is de klompvoet aan de zijkant van zijn 

voetje heel erg vereelt. Maandelijks komt er een pedicure 

langs die het behandelt en voor een beetje verlichting zorgt. 

Dat brengt ook weer extra kosten met zich mee.  
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Eyu is ook herstellende van Corona en is nog slapjes. Door de pandemie is zijn behandeling 

uitgesteld door de kinderpsychiater. Hij krijgt nog af en toe driftaanvallen. 

  

Dit is om Joshua, een 3-jarig jongetje. Hij is zoon 

van een Hivpositieve tienermoeder die nog op 

school zit. Hij kwam onder de zweren binnen. Door 

goede zorg en medische ondersteuning gaat het nu 

veel beter met hem. Hij is een flinke jongen die 

naar de peuterschool kan. Hij is trouwens de enige 

thuis wanneer alle ander kits  naar school gaan.  

 

 

  (Joshua bij binnenkomst van Stichting Mijnzorg.) 

 

                    

                                                                      (Zo is Joshua nu.) 

Resumerend zijn wij mede dankzij de geweldige hulp van 

het Child Welfare Fund tevreden over de ontwikkeling 

van de jongens. 

Het stemt ons verder ook heel goed dat de jongens 

ondanks de Covid besmetting niet in het ziekenhuis 

beland zijn en dat de besmetting bij de 3 huisgenoten 

gebleven is.  

Erop vertrouwd u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met dankbare groeten, 
 
De Stichting Mijnzorg 
Het bestuur  
Namens deze, 
 
Selita van Dams 
Voorzitter 


