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                            Olton Willem van Genderen Stichting 
Hulpprojecten voor Suriname 

www.ow-vangenderen.nl 
 

                                                         
 
 
Beste donateurs en belangstellenden, 
Het bestuur van de stichting dankt u voor uw onvoorwaardelijke steun en bijdrage in iedere 
vorm. De afgelopen jaren hebben we menig kinderhart verblijd met uw gift. Hierdoor kon het 
bestuur van de stichting haar doelstelling verwezenlijken: “het welzijn van sociaal zwakkeren 
in Suriname bevorderen met materiële en immateriële hulp.” Voor scholen, jongeren, 
ouderen en alleenstaande vrouwen, voeren wij hulpprojecten uit. Daarnaast verzamelt het 
bestuur allerlei goederen in, waaronder schoolmeubilair en -materialen, computers,  fietsen 
en huishoudelijke artikelen. Dankzij uw steun kunnen we onze werkzaamheden blijven 
uitbreiden.  
 
Via deze nieuwsbrief geven we een korte terugblik van de donaties en een impressie van de 
overdrachten en de bezoeken. Ook informeren wij u over onze toekomstplannen. Wij maken 
u door middel van beeld, deelgenoot van de dankbaarheid van het kind in school en/of het 
internaat.  Samen met u willen we in 2012 nog meer kinderen, scholen en internaten 
bereiken. Wij als bestuur hebben in de afgelopen tijd mooie ervaringen opgedaan en veel 
vriendschappen gesloten omwille van onze doelstelling. Daarnaast maakt het werken voor 
de stichting ons als mens kwetsbaar maar meer nog strijdbaar. De stichting is opgericht ter 
nagedachtenis aan Olton Willem van Genderen, bekend als Da Djendé.  Da Djendé had 
altijd oog voor zijn medemens en meer nog voor de mens die het moeilijk had en die 
(weleens) vergeten werd. Hij heeft zijn levenlang in dienst gestaan voor de 
binnenlandbewoners.  
 
 
Donatie scholen 2008 t/m 2011 
In de jaren 2008 tot en met 2011 heeft de stichting aan onderstaande scholen, 
schoolbenodigdheden geschonken. De kinderen van de Leonard Leitzelschool in 
Pelgrimkondre kregen naast schoolbenodigdheden ook kleding en leesboeken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1:  Leonard Leitzelschool    Foto 2: St. Theresiaschool, Roomskatholiek  
(Pelgrimkondré/Marowijne)    (Moengo/Marowijne) 
Directeur: mw G. Renfrum     Coordinator: mw J. Setrokarijo, zie foto 8 
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Foto 3: Fred Murrayschool, EBGS    Foto 4:  O.S. Wonoredjoschool  
(Moengo/Marowijne)     (Moengo/Marowijne) 
Dhr. A. Codrington, (1e links), vz. Suriname  Mw Karto (2de links), leerkracht 
Leerkracht (2de links), Mw R. van Genderen  Mw A. Bihari (3de links), directeur 
(3de links), penningmeester,  
Mw U. Rozenhout-Hoop (4de links), directeur, 
Dhr. H. Huyck (5de links) vz. Nederland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5:  O.S. MaRetraiteschool   Foto 6: De kinderen zijn blij met hun nieuw  
(Paramaribo/Suriname)    meubilair en gebruiken het meteen 
Mw N. Thakoer-Pultoo (2de links), directeur    
Mw H. Cheu-A-Lam, (3 de links), coördinator 
 

                                                                                    
          
Foto 7: De kinderen wilden perse hun blijde        
gezichten met ons delen  
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         Nieuwsbrief 08.2011.jrg/1 3

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8: Dhr. Codrington (rechts overhandigt  Foto 9: Mw G. van Genderen (erelid) 
aan mw J. Setrokarijo schoolspullen, waar-  van de stg. geeft de directeur mw 
onder, nieuwe leesboeken, schriften,   N. Thakoer naast schoolspullen ook 
multomappen, computers en schrijfgerei   benodigdheden voor de kinderen 
 
Bovenstaande scholen, Leonard Leitzelschool, St. Theresia (Rooms Katholiek), Fred Murray 
(Evangelische Broeder Gemeente Suriname), Openbare School  Wonoredjo en Openbare 
School MaRetraite hebben bij monde van hun directeur en/of coördinator hun dank 
uitgesproken naar de donateurs. Benadrukt is het goede werk van de stichting, waarbij het 
kind centraal staat. De donateurs werden door zowel de leerkrachten en de kinderen 
persoonlijk bedankt.  
 
Via deze link kunt op onze website het krantenartikel en de dankbrief inzien.   
 
Donatie internaten 2008 t/m 2011 
Naast scholen hebben ook internaten schoolbenodigdheden ontvangen, omdat deze 
persoonlijk blijk gaven van een grote behoefte aan schoolmateriaal voor de inwonende en 
niet inwonende kinderen.  Men benadrukte daarbij dat de kinderen in de internaten niet 
vergeten mogen worden.  
 
In het internaat “Mozes” verblijven voornamelijk jongens en enkele meisjes. Er is ook een 
school verbonden aan het internaat. De meeste kinderen komen vanuit de plaats Albina en 
omgeving. Dominee Sussenbach en zijn vrouw proberen de kinderen zoveel mogelijk 
weerbaar te maken voor alle verleidingen rondom hen heen.  
 
Het internaat Saron bestaat uit een kinderhuis en een school. De meeste kinderen in het 
kinderhuis komen uit het binnenland van Suriname. In het binnenland kunnen de kinderen 
alleen de lagere school bezoeken. In het stadje Moengo is er een ULO en MULO school voor 
het middelbaar onderwijs. Willen de kinderen naar het hoger onderwijs als vervolg op het 
middelbare dan moeten ze naar de hoofdstad Paramaribo. Veel kinderen in het district 
Marowijne zijn wees, als gevolg van de binnenlandoorlog in het verleden.  
 

http://www.ow-vangenderen.nl/krant-bezoek09.pdf
http://www.ow-vangenderen.nl/4scholen.pdf
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Foto 1: Internaat “Mozes” (Albina/Marowijne)      Foto 2: Transport vanuit  Paramaribo,het 
Directeur: dhr. Ds. R. Sussenbach (zie foto 3)        uitladen van school- meubilair en spullen. 
                                                                                    
 

 
 
Foto 3: Overhandiging van dozen (3) met  Foto 4: Stichting Kinderhuis Saron te                                       
Kinderkleding aan directeur Ds. R. Sussenbach         Saron/Paramaribo 
(rechts op de foto). Links, dhr. H. Huyck  Directeur: dhr. P. Landbrug 
(vz. Nederland) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5: Schoolbenodigdheden en   Foto 6: Dhr. W. Hiralal, Raad van Bestuur 
materiaal voor de kinderen van het   (1e links), dhr. H. Huyck (2de links),  vz. Ned. 
internaat     mw R. Huyck-Van Genderen (3de links,  
      penningmeester, dhr. P. Landbrug (4de links), 

directeur 
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Beleefdheids- en oriëntatiebezoeken  
Na 3 jaren van hard werken vond het bestuur het tijd om enkele beleefdheidsbezoekjes af te 
leggen in Suriname, omdat het de afstand tot het kind verkleint en de warmte vergroot.  
 
In juli/augustus 2009 brachten Harold Huyck (voorzitter) en zijn echtgenote Roma Huyck van 
Genderen (penningmeester) een bezoek aan Suriname. In augustus werden ze ontvangen 
op het kabinet van de minister president van Suriname en hadden ze een persoonlijk gesprek 
met mw L. A. M. Venetiaan-Vanenburg (First lady van Suriname). Bij dit bezoek heeft de 
voorzitter de statuten van de stichting overhandigt. In een informeel gesprek is met mw 
Venetiaan gesproken over de giften van de stichting aan scholen en internaten bedoelt om 
het minderbedeelde kind te helpen en indirect een bijdrage te doen aan de ontwikkeling 
van het Surinaamse kind. Mw Venetiaan sprak haar bewondering uit voor het vele en goede 
werk van de stichting. Ze benadrukte dat “kinderen de toekomst zijn van de natie Suriname 
en dat zij de toekomst van Suriname zullen meebepalen”. Tijdens het gesprek gaf mw 
Venetiaan waardevolle adviezen over het inklaren van goederen in Suriname. Hierbij 
benadrukte zij de voor- en nadelen van verschepen per container en/of postpakketten.  
 
Gezien de vele verzoeken vanuit het district Marowijne en de intensieve briefwisselingen, leek 
het ons raadzaam om de districtscommissaris, de heer mr. Theodorus Sondrejoe ook te 
bezoeken. De heer  Sondrejoe benadrukte de urgentie van het kind in het district en vroeg 
de stichting zich intensiever in te zetten hiervoor. Hij benadrukte dat anno 2009 het kind in het 
district veel te kort komt vergeleken met de kinderen in de stad Paramaribo. Het onderwijs is 
in de afgelopen 10 jaren op een hoger niveau gekomen, maar de scholen kampen nog met 
een groot tekort aan goed schoolmateriaal. In ons gesprek benoemde wij de Leonard 
Leitzelschool en vroegen de DC om binnen zijn mogelijkheden de school te blijven 
ondersteunen. De school en de kinderen waren dankbaar voor het schoolmateriaal, maar er 
is nog veel meer nodig.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1: Mw Venetiaan-Vanenburg (  Foto 2: Districhtscommissaris, dhr. mr. 
First Lady) van Suriname neemt de sta- Sondresjoe en zijn staf 
Tuten van de stg. in ontvangst 
 
 
Donateurs en sponsors 
Wat is een stichting zonder sponsors en donateurs? Een passief orgaan, of beter gezegd een 
woord op papier? 
 
De Olton Willem van Genderen Stichting kan dankzij de trouwe donateur en fantastische 
sponsors een stichting zijn met woorden en daden die het kind raken. De donateurs en 
sponsors hebben in de afgelopen jaren bewezen dat zij hun woord nakomen en uitdrukken in 
materiële en immateriële hulp. Wij willen namens de honderden kinderen in Suriname de 
donateurs en sponsors bedanken voor hun aflatende steun. Het gaat om zoveel meer als je 
sponsor of donateur bent! Naast het doneren van geld en het schenken van goederen 
gebeurt er nog heel veel voordat de gift bij het kind komt.  
 



                                                                                                                                                         Nieuwsbrief 08.2011.jrg/1 6

Spullen die geschonken worden moeten we eerst ophalen, opslaan, inpakken en daarna 
vervoeren. Dit is een grote klus en kost veel geld, tijd en mankracht. De transport van 
goederen is heel duur en drukt danook op het budget van de stichting die eigenlijk bedoeld 
is voor het arme kind. Iedere keer weer herhaalt deze handeling zich en houden we onze 
hart vast of het wederom lukt de spullen van Nederland naar het kind in Suriname te 
verschepen. In deze nieuwsbrief zijn we van mening dat we enkele donateurs en sponsors 
wederom moeten bedanken voor hun fantastische inzet en bijdragen. 
De heer Henri Kramer heeft van het bestuur een relatiegeschenk ontvangen omdat hij keer 
op keer heeft bewezen dat zijn woord een woord is van ware trouw en van daadkracht. De 
heer Kramer heeft van 2008 tot en met 2011 gezorgd voor de transporten van goederen 
vanuit Paramaribo naar het district Marowijne.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1: Dhr H. Kramer neemt een relatiegeschenk in ontvangst van de vz dhr H.Huyck  
 
De stichting is veel dank verschuldigd aan onderstaande donateurs en sponsors: 

- Stichting Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken 
- Mariaschool 
- De Zonnehoek 
- In-Holland Rotterdam 
- Winkelier Wei-Yum, PC Hoofdstraat 
- Office depot kantoorartikelen 
- Lyreco kantoorartikelen 
- Hogeschool Utrecht 
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Scholen 2012-2015 
De stichting is voornemens om de 6 scholen en 2 internaten te blijven ondersteunen in 2012, 
maar ook om nieuwe scholen en internaten te ondersteunen. Uit de vele aanvragen is 
gekozen voor onderstaande scholen: 

- LO Sint Petrusschool, Wijk Tourtonne V, contactpersoon mw S. hooten. 
- LO Renckewitzschool, Wijk Combe, contactpersoon mw I. Reumel.  

 
De voorzitter, Harold Huyck heeft reeds oriënterende gesprekken gevoerd met de 
contactpersonen van deze scholen.  
 
 
Media en proclameren 
Het bestuur van de stichting was voornemens in alle stilte vorm te geven aan haar doel. Het 
kind staat centraal in alles wat het bestuur, familie, vrienden, sponsors, donateurs en 
belangstellenden ondernemen. Gezien de omvang van de goederen bleek dat sommige 
giften niet ‘geruisloos’ hun weg naar het kind konden afleggen. Als bestuur weten we ook 
dat de media een belangrijk middel is om bekendheid te geven aan goede doelen, zeker in 
het belang van het kind. Daarom hebben wij besloten om in dit nummer één krantenartikel 
met u te delen. 
 
Geplaatst in: De Ware Tijd 
Journalist: Lia Tjong Akiet 
Datum: 08 april 2009 
 
Paramaribo - De Olton Willem van Genderen Stichting wil het welzijn van sociaal zwakkeren in Suriname 
bevorderen via materiële en immateriele hulp. In dat kader worden hulpprojecten uitgevoerd voor 
scholen, jongeren, ouderen en alleenstaande vrouwen. 
 
Intussen zijn de OS Maretraite (Paramaribo), Fred Murrayschool (Marowijne), Theresiaschool (Moengo) en de 
Saronschool (Saron) blij gemaakt met kantoorbenodigdheden. Momenteel ligt er een container met 
schoolmeubilair, waaronder tafels, stoelen en computers, op de haven bestemd voor scholen in het binnenland, 
de Calusschool te Boxel en een internaat in Albina. De goederen zullen nog deze week gedistribueerd worden.  
 
De stichting is enkele jaren terug opgericht ter nagedachtenis van Olton Willem van Genderen, meer bekend als 
‘Da Djende’. Hij vervulde in de samenleving uiteenlopende leidinggevende en coördinerende functies in de 
vakbeweging en de politiek. Van 1973 tot en met 1980 zat hij in de regering. Harold Codrington, coördinator van 
de stichting, geeft aan dat de spullen in Nederland worden verzameld. Hij onthult dat de stichting in de planning 
heeft om ook ouderen en alleenstaande vrouwen te gedenken.-.  
 
 
Financiële bijdrage 
Wilt u ook bijdragen aan nog meer blije kindergezichten en een mooiere wereld, dan kunt u 
ons financieel ondersteunen door uw gift te storten op bankrekeningnummer 893.650.420, 
ABN-AMRO t.b.v. de Olton Willem van Genderen Stichting.  
 
Voor buitenlandse overmakingen is er een IBAN en BIC code nodig. 
IBAN: NL80ABNA0893650420 en BIC: ABNANL2A 
 
U kunt een donatie doen d.m.v het bestellen van een vel van 10  
“Da Djende” postzegels t.wv. 15 euro.  
 
Het dagelijks bestuur van de Olton Willem van Genderen stichting bedankt u allen voor uw 
steun, belangstelling en motivering.  
Wij zijn gemotiveerd ons werk voort te zetten en verwelkomen iedere steun.   
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