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Voorwoord 
 
Het idee om te komen tot een onderzoek onder organisaties in Nickerie ontstond toen bleek dat er vanuit dit district 
weinig aanvragen tot financiering van projecten bij diverse fondsen binnenkwamen. Het ging hierbij om fondsen 
t.b.v. Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s). Een aantal vragen kwam naar aanleiding hiervan op: zijn de 
Nickerianen in staat lokaal voldoende fondsen in te zamelen en is er dus geen externe financiering nodig? Zijn de 
organisaties zwak waardoor men geen projecten uitvoert? Of zijn er gewoon weinig organisaties in Nickerie? Om 
deze, en andere vragen te beantwoorden is een inventarisatie van organisaties in het district gedaan. Van alle 
organisaties die gevonden werden is een enquête afgenomen.  
 
Wij begonnen met een lijst van 35 organisaties, maar gaandeweg het onderzoek bleek dat er steeds een extra 
onderzoeksronde moest worden ingelast. Uiteindelijk is in deze gids informatie van bijna 300 organisaties 
opgenomen, terwijl wij weten dat er zeker meer zijn. De NGO gids moet daarom niet gezien worden als eindpunt, 
maar als beginpunt. De gegevens zullen regelmatig bijgesteld moeten worden, omdat organisaties geen starre 
eenheden zijn, maar even dynamisch als de bestuursleden en anderen die de organisatie vormen. Besturen 
bedanken, worden aangevuld of niet herkozen; bestuursleden komen te overlijden, verhuizen of trekken zich terug. 
Hierdoor zullen de namen van een aantal besturen niet helemaal meer kloppen. Toch hebben we gemeend de 
namen van de bestuursleden in de gids op te nemen, omdat het een duidelijk contactpunt oplevert. Veel 
organisaties hebben geen eigen gebouw, maar via de bestuursleden kan contact gemaakt worden. En als het bestuur 
inmiddels gewijzigd is, weet meestal het oud bestuurslid wel waar men terechtkwam.  
 
Wat is het nut van een gids kan men zich afvragen, want erg leeswaardig is het niet. Het is dan ook niet bedoeld als 
spannende literatuur of als een wetenschappelijke verhandeling. De gids is een verzameling van organisaties, een 
soort telefoonboek van organisaties. Het verschil met een telefoonboek is dat  niet alleen de naam, het adres en 
telefoonnummer zijn vermeld, maar ook andere belangrijke informatie. De NGO gids geeft aan wat de 
doelstellingen en activiteiten van elke organisatie zijn. Ook op welke doelgroep men zich richt, het aantal 
geregistreerde leden en de organisatievorm. Verder in welk jaar de organisatie werd opgericht en wie de 
initiatiefnemers waren. De gegevens zijn niet compleet voor elke organisatie -nogmaals- het is een begin. Het 
belangrijkste nut van de gids is dat organisaties van elkaars bestaan op de hoogte worden gebracht en dat men 
elkaar kan bereiken. Informatie kan leiden tot contact en dat contact hopelijk weer tot samenwerking of 
afstemming. Instanties binnen en buiten Nickerie kunnen er gebruik van maken om organisaties uit te nodigen voor 
het volgen van trainingen, seminars, etc. De overheid kan voor het maken van bijv. sportbeleid aan de hand van de 
gids een goede indicatie krijgen van het aantal sportorganisaties, etc. Studenten die een scriptie willen schrijven 
kunnen makkelijk achterhalen waar ze naar toe moeten voor informatie. Kortom de gids kan in diverse behoeften 
voorzien en op verschillende manieren gebruikt worden.   
 
Naast de informatie over de organisaties is er voor de Nickerianen wat additionele informatie toegevoegd. Zo is er 
een lijst van artsen en poliklinieken (belangrijk voor de patiënten) en een lijst van scholen  (belangrijk voor ouders 
en leerlingen. Het grootste deel van deze gids bestaat uit informatie over individuele organisaties (een bladzijde per 
organisatie). Om de organisaties makkelijk terug te vinden, kunnen achter in de gids verschillende indexen 
geraadpleegd worden. Voor een aantal sportorganisaties was er geen uitgebreide informatie beschikbaar en is 
volstaan met een kortere verzamellijst. Voorafgaand aan de informatie per organisatie is er een algemeen gedeelte 
over de resultaten van het uitgebreidere onderzoek. Wie daarover meer wil weten wordt verwezen naar de aparte 
publicatie van het onderzoeksrapport ‘Niet commerciële particuliere organisaties in Nickerie’, welke simultaan 
met de gids is uitgebracht. Het ligt in de bedoeling om ook nog een boek uit te geven, waarin een historisch beeld 
gegeven wordt over het organisatieleven in Nickerie. Daarvoor wordt echter nog archiefwerk verricht. 
 
Het NGO Instituut voor Kaderontwikkeling en Onderzoek hoopt in ieder geval met het aanbieden van deze gids 
aan de Nickeriaanse gemeenschap, een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het organisatieleven in 
dit district. De databank zal overgedragen worden aan de Stichting Sahara, welke een kantoor zal opzetten in het 
district en zich verder zal inzetten voor de capaciteitsopbouw van Nickeriaanse organisaties. Dit is een 
verheugende ontwikkeling, omdat hiermee meteen een stuk follow-up is gegarandeerd en de NGO gids hopelijk 
meer wordt dan een eenmalige inventarisatie en publicatie.   
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Het verzamelen van de informatie zou niet mogelijk zijn geweest zonder de medewerking van de vele 
bestuursleden en informanten in Nickerie zelf. In Nieuw Nickerie werd dhr. Kenneth Donk (directeur MULO 
school) bereid gevonden om een aantal interviews af te nemen en als contactpersoon te fungeren. Daarnaast werd 
m.n. voor het achterhalen van organisaties in de polders samengewerkt met de Stichting Sahara o.l.v. drs. B. 
Premchand, die reeds eerder een onderzoek onder Hindostaanse culturele organisaties had gedaan. Bij de aanvang 
van het onderzoek werd de District Commissaris in kennis gesteld, die de op het commissariaat aanwezige lijst met 
namen van organisaties meteen ter beschikking stelde.  Een aantal medewerkers van het commissariaat was -in 
diverse hoedanigheden- zeer behulpzaam bij het onderzoek, waarbij genoemd kunnen worden de heren A. 
Sewrattan en K. Nandoe, en de dames C. Lie A Ling-Perk en N. Soredjo. In de Oostelijke polders heeft dhr. R. 
Kalpoe geholpen met de inventarisatie. Dhr. J. Nanhaykhan heeft ons geholpen met de cricketverenigingen, Dhr. 
Ronosetiko met de zaalvoetbalverenigingen en Dhr Pontjosenteno met de volleybalverenigingen. Drs. K. Matai 
heeft geholpen met de samenstelling van de lijst van poliklinieken en de inspecteur van Onderwijs, dhr. D. 
Chatterpal, met de lijst van scholen. Mevr. Astrid Lackin heeft ons enorm bijgestaan met de inventarisatie in 
Wageningen. Zo zijn er vele Nickerianen geweest die op een of andere wijze een bijdrage hebben geleverd aan dit 
onderzoek. De families J. Soekhoe en L. Sewgobind hebben met hun bijzondere gastvrijheid gezorgd dat het 
verblijf in Nickerie zelfs erg prettig was.  
 
Mijn dank gaat ook uit aan de medewerkers van NIKOS in dit onderzoek m.n. Drs. Roy Mohan en Drs. Ivet Pieper. 
De financiering van het onderzoek werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van HIMOS (Hindoe en Moslim 
Ontwikkelings Samenwerking), terwijl de publicatie werd gesubsidieerd door BILANCE.  
 
Ten overvloede moet gesteld worden dat NIKOS verantwoordelijk blijft voor alle fouten en omissies die 
ongetwijfeld nog aanwezig zullen zijn in de gids.  
 
Marten Schalkwijk, Ph.D. 
Directeur NIKOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opzet van het onderzoek 
 
Van augustus 1998 t/m maart 1999 is een inventarisatieonderzoek uitgevoerd door het NGO Instituut voor 
Kaderontwikkeling en Onderzoek in Suriname.  De doelstelling van het onderzoek was: “het verkrijgen van inzicht 
in de niet-commerciële particuliere organisaties in het district Nickerie”. De zoektocht naar organisaties leverde in 
eerste instantie een lijst op met ca. 35 namen, welke aanwezig was op het District Commissariaat. De andere 
organisaties hebben we gevonden door een ‘sneeuwbal’ te laten rollen: contactpersonen werden gevraagd naar 
organisaties die zij kenden, bijvoorbeeld de voetbalbond naar hun leden. Aan het bestuurslid van een 
voetbalvereniging, werd weer naar andere organisaties gevraagd. De sneeuwbal rolde dan door en er plakten steeds 
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meer organisaties aan vast. Ook hebben we zelf rondgereden. Door rond te kijken, op bordjes of zitbankjes te letten 
en veel vragen te stellen, kom je veel te weten. Een vragenlijst is door de bestuursleden ingevuld om ons de 
basisgegevens te verstrekken. 
 
Er is gebruik gemaakt van twee verschillende vragenlijsten, een uitgebreide met gedetailleerde informatie om de 
grotere formele organisaties -zoals de Nickerie Voetbalbond- in kaart te brengen en een verkorte vragenlijst met 
basisinformatie voor kleinere organisaties -zoals de verschillende voetbalteams. Daarnaast zijn er op een later 
tijdstip nog lijsten van organisaties toegevoegd -zoals een lijst van zaalvoetbalverenigingen. Uiteindelijk zijn bijna 
300 organisaties in het onderzoek opgenomen, 115 middels een uitgebreide vragenlijst, 120 middels een verkorte 
vragenlijst en nog eens een stuk of 70 via aparte lijsten. De meeste informatie m.b.t. de organisaties is gehaald uit 
de lange enquêtes. Onze schatting is dat het totaal aantal organisaties in Nickerie wel eens tegen de 400 kan liggen, 
aangezien een aantal (informele) sport- en cultuurorganisaties niet is bereikt, alsook de organisaties in de kleine 
dorpen aan de rivieren. De organisaties die wel zijn bereikt geven echter een goed beeld van de situatie in Nickerie. 
Voor een meer uitgebreide beschrijving van het organisatiesleven in Nickerie verwijzen we u naar NIKOS 
publicatie no.2: Niet Commerciële Particuliere Organisaties in Nickerie. 
 

Wat zijn NGO’s ?  
 
Waar gesproken wordt over de ontwikkeling van Suriname, wordt de term Niet Gouvernementele Organisatie, 
kortweg NGO, regelmatig gebruikt. Maar wat zijn dat? NGO’s worden door burgers opgericht als er een vraag is 
waaraan niet wordt voldaan door de overheid -die andere prioriteiten heeft- of door het bedrijfsleven -want er valt 
zo op het eerste gezicht niets aan te verdienen. Ze worden ook wel een deel van de Civil Society, de 
burgersamenleving genoemd. Sterke NGO’s betekenen dan ook een sterke burgersamenleving. Het betekent ook 
dat de organisaties zelf meer ontwikkeling, zowel economisch, maatschappelijk, cultureel, e.d., kunnen dragen. 
Sterke NGO’s maken de democratie sterker, omdat zij helpen om belangen van allerlei groepen burgers te 
behartigen en tevens de leden helpen om zich democratisch te organiseren. 
 
Als een bevolking goed georganiseerd is kan zijzelf voor haar belangen opkomen. Aan overheden of bedrijven die 
aan deze belangen voorbij gaan kan dan tegenwicht geboden worden. Een NGO kan bijvoorbeeld met de lokale 
overheid onderhandelen over de aanleg van drinkwatervoorziening. Een buurtorganisatie kan afdwingen dat de 
nieuwe winkel van een invloedrijke zakenman niet op het enige voetbalveldje wordt gebouwd. In een samenleving 
weegt het belang van een groep immers zwaarder dan dat van een individu, maar dan moet men wel als groep naar 
buitentreden: zich organiseren dus. 
 
De doelstellingen van NGO’s lopen sterk uiteen. De meeste vertegenwoordigen de belangen van een groep: van de 
leden of juist van anderen. Er bestaan in Suriname vier formele vormen van organisatie, te weten verenigingen, 
stichtingen, coöperaties en kerkgenootschappen. Daarnaast zijn er allerlei informele organisaties, zoals tijdelijke 
werkgroepen, commissies, actie- comité, samenwerkende buurtbewoners en vriendenclubs. Het zijn vooral formele 
NGO’s die voor de ontwikkeling van Suriname interessant zijn, omdat zij structureel mensen en middelen 
mobiliseren om doelen te verwezenlijken.  
 
Vereniging of stichting, coöperatie en  
kerkgenootschap 
 
Het belangrijkste onderscheid dat gemaakt kan worden, is dat tussen een vereniging en een stichting. 
Verenigingen, zoals sportclubs,  zijn organisaties van leden. De vereniging is er om hun belangen te behartigen en 
de leden zijn zelf de doelgroep. Het bestuur, dat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester 
bestaat, houdt zich met de dagelijkse gang van zaken bezig en wordt uit het midden van de leden gekozen. De door 
de leden opgebrachte contributie maakt de begroting, vaak aangevuld met opbrengsten uit bijvoorbeeld 
fundraisingactiviteiten en kaartverkoop. 
 
Stichtingen hebben wel een bestuur, maar in tegenstelling tot verenigingen geen leden, en zijn speciaal opgericht 
om buiten de bestuursleden liggende doelen te verwezenlijken. Stichtingen zijn vaak in de sociale sector 
werkzaam, zoals in de zorg voor sociaal zwakkeren. Inzamelingsacties en donaties zijn de voornaamste bronnen 
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van inkomsten. Het kleine aantal mensen dat voor een bestuur nodig is, maakt een stichting makkelijk op te richten 
en slagvaardig. 
 
Daarnaast bestaan er twee organisatievormen die minder vaak voorkomen, coöperaties en kerkgenootschappen. 
Coöperaties zijn verenigingen met een duidelijk economische doelstelling. Zij houden de eventuele winst die ze 
maken echter binnen de organisatie, in tegenstelling tot bedrijven die hun winst uitbetalen aan bijvoorbeeld 
aandeelhouders. Als kerkgenootschap worden vijf Christelijke kerken aangemerkt. Deze organisatievorm is 
gesloten. De meeste nieuwe religieuze organisaties worden daarom stichting of vereniging. 
 
Rechtspersoon 
 
Als er veel geld binnen de organisatie omgaat, of het een permanent karakter heeft, dan is het verstandig de NGO 
te formaliseren. Dat kan door de statuten te laten goedkeuren door een notaris, rechtspersoon te verkrijgen en de 
organisatie te laten registreren in het verenigingen- of stichtingenregister. Grote voordelen levert dat op: een 
bankrekening kan geopend worden waarmee financiële transacties op naam van de NGO uitgevoerd kunnen 
worden. De leden zijn dan niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele financiële claims -tenzij ze er met de kas 
vandoor gaan natuurlijk- en de NGO kan bijvoorbeeld projecten bij officiële instanties indienen. Een vereniging is 
niet verplicht rechtspersoon te zijn, een stichting wel. 
 
Verschillende sectoren 
 
De meeste, tevens meest zichtbare organisaties zijn actief op het gebied van religie en sport, daarnaast zijn er echter 
nog velen op andere gebieden werkzaam. Om een goed overzicht te krijgen, kan de samenleving in vijf sectoren 
gedeeld worden: 
 
Politiek-bestuurlijk 
De belangrijkste groep in deze sector zijn de politieke partijen, die hoewel klein in aantal grote invloed op lokaal, 
regionaal of nationaal niveau kunnen hebben. Via politieke partijen wordt de overheid immers gemaakt, beïnvloed 
en gecontroleerd. De politieke partijen zijn niet in deze gids opgenomen, omdat er geen specifieke Nickeriaanse 
partijen zijn, maar meer afdelingen van algemene of nationale partijen. 
 
Sociaal-economisch 
In deze sector zijn organisaties te vinden die zich inzetten voor het verbeteren van de sociaal-economische positie 
van haar leden of doelgroep. Het betreft fondsen, zoals zieken-, begrafenis-, pensioen-, sociale en spaarfondsen. 
Daarnaast zijn er (parastatale) ondernemingen en beheersstichtingen van bijvoorbeeld aandelen of onroerend goed. 
NGO’s die speciaal zijn opgericht ter bevordering van productie en economische ontwikkeling vallen binnen deze 
sector, evenals coöperaties, vakbonden en beroepsverenigingen. 
 
Sociaal-maatschappelijk 
Drie soorten NGO’s kunnen als sociaal-maatschappelijk worden bestempeld. Allereerst de maatschappelijke 
dienstverlening, te verdelen in maatschappelijke hulp, bejaarden-, gehandicapten-, jeugd-, en gezondheidszorg. 
Tevens zijn er organisaties die zich bezighouden met opbouwwerk in de gemeenschap, en die vanuit een gemengd 
sociaal-culturele of sociaal-educatieve doelstelling actief zijn. 
 
Educatie 
Organisaties die als primaire doelstelling hebben onderwijs, wetenschap, cultuur, sport of  recreatie te bevorderen, 
worden educatieve NGO’s genoemd. Een aantal van deze organisaties combineert meerdere van deze onderdelen in 
haar doelstelling. 
 
Religie 
De religieuze Hindoeïstische, Islamitische en Christelijke organisaties vallen binnen deze categorie. Daarnaast 
worden ook NGO’s met een rituele doelstelling, zoals verschillende courts en loges, evenals sektes als religieus 
aangemerkt. 
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Uit bovenstaande indeling kan geconcludeerd worden dat NGO’s bijzonder belangrijk zijn voor het goed 
functioneren van een samenleving. Ook voor het individu kan het van belang zijn. Actief zijn binnen een 
organisatie betekent immers ook persoonlijke groei doormaken: leren vergaderen, samenwerken, oplossingen 
zoeken, doelen verwezenlijken, met andere woorden: sociale vaardigheden leren waar men in het leven profijt van 
heeft. 
 

Organisatieleven in Nickerie 
 
Nickerie is een district met een hoge organisatiedichtheid. Wie door de polders rijdt komt aan nagenoeg iedere weg 
wel een mandir, moskee of kerk tegen. Op vrije dagen worden de sportvelden druk bezocht en in de stad zal men 
zeker de naambordjes van sociaal-economische organisaties zien. Maar welke organisaties zijn er nu precies, wat 
doen ze, wie is hun doelgroep?  
 
Sector 
 
Qua doelstelling kunnen de organisaties ingedeeld worden naar sector. Hierbij zijn vier sektoren te onderscheiden: 
religie, sociaal-economisch, sociaal-maatschappelijk en, onderwijs, sport & cultuur.  
 
Figuur 1: Organisaties naar sector (N=235) 

 
Figuur 1 laat de distributie naar sector zien, waarbij duidelijk is dat de religieuze en meer recreatieve (vooral sport, 
maar ook cultuur) organisaties domineren. 
 
Oprichtingsjaar 
 
De periode waarin een organisatie wordt opgericht zegt iets over de behoefte die er op dat moment is, over de 
mogelijkheden die er op dat moment zijn -het oprichtingsklimaat- en over de andere organisaties die aanwezig zijn. 
Belangrijk te beseffen is dat wij de nu bestaande organisaties geënquêteerd hebben. In de loop der jaren zijn er veel 
meer organisaties geweest, waarvan een deel dus alweer ter ziele is. In figuur 2 worden de organisaties naar 
oprichtingsjaar weergegeven. Opvallend is het feit dat van de nog bestaande organisaties relatief weinig in de jaren 
tachtig zijn opgericht. De militaire dictatuur en de slechte sociaal-economische situatie lijken hieraan bijgedragen 
te hebben; een verslechterd ‘oprichtingsklimaat’ dus. Ook valt te lezen dat eenderde van de organisaties in de 
laatste tien jaar is opgericht  
 
Figuur 2: Aantal organisaties naar jaar van oprichting (N=230) 
 
Maar, wat voor organisaties zijn in welke periode opgericht? Als je kijkt naar de sociaal-maatschappelijke sector, 
dan blijkt dat deze voor 1970 nauwelijks ontwikkeld was. De specifieke zorgorganisaties t.b.v. jeugd en 
gehandicapten zijn allemaal van na 1970. Organisaties met een bredere doelstelling werden al wel eerder opgericht. 
De sector onderwijs, sport en cultuur laat een meer divers beeld zien. Zeker opvallend is dat er meer 
sportorganisaties uit de jaren zeventig nog bestaan en minder uit de jaren tachtig, terwijl de meeste 
sportorganisaties van recente datum zijn. Religieuze Hindoe- en Moslimorganisaties stammen uit alle jaren.  
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Het enige maar zeer opvallend contrast is dat er 12 Hindoe- organisaties in de jaren negentig zijn opgericht, en in 
dezelfde periode maar 2 Moslimorganisaties. De oudste organisaties zijn Christelijk, want 6 kerken dateren van 
voor 1930. Dat heeft te maken met de structuur van de samenleving in die tijd. Aanvankelijk waren de ‘vrije’ 
burgers voornamelijk Christenen. Pas later kwam de emancipatie van Hindostanen en Javanen op gang en daarmee 
ook hun officiële organisatievermogen. 
 
De rechtsvorm 
 
Voor welke vorm van organisatie wordt gekozen, hang samen met de doelen die gesteld worden. Onderstaande 
grafiek laat de verdeling van Nickeriaanse organisaties wat rechtsvorm betreft zien. 
 
 
Figuur 3:  Organisatie in Nickerie naar rechtsvorm (N=235) 

 
Bijna 60% van de organisaties heeft een verenigingsvorm, terwijl 15% stichting is. 18% van de organisaties is een 
afdeling van een grotere organisatie, die meestal in Paramaribo –en soms zelfs in het buitenland- gevestigd is. De 
coöperatievorm neemt een zeer klein percentage voor haar rekening, te weten 3%. 
 
Netwerken 
 
Het gezamenlijk organiseren van activiteiten, het uitwisselen van informatie en het aanvragen van donaties, 
projectfondsen of trainingen wordt vergemakkelijkt als een organisatie een goed netwerk onderhoudt. Bijna 90% 
van de onderzochte Nickeriaanse organisaties werkt op een of andere wijze samen met andere organisaties. 56% 
wisselt informatie uit met anderen, 61% organiseert activiteiten in samenwerking met andere organisaties en een 
kwart geeft of ontvangt financiële steun. Een 17-tal organisaties geeft aan op geen enkele wijze met anderen samen 
te werken: Dit omdat men geen organisatie kent die op hetzelfde gebied actief is (42%), of omdat men  daar geen 
behoefte aan heeft (35%).  
 
Aan de hand van de verzamelde gegevens is een evaluatie gemaakt van de netwerken die de organisaties 
onderhouden. Dit is weergegeven in onderstaande figuur. 
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Figuur 4: Organisaties en hun netwerk (N=115) 

 
Organisaties die een bestuur hebben dat ondersteund wordt door minstens 2 andere organen –zoals commissies, 
ledenvergadering of werkgroepen- blijken vaak goede samenwerkingsverbanden te hebben. Ook blijkt 90% van 
deze organisaties tot de actieve organisaties te behoren. 
 
Regionale spreiding 
 
Nickerie is administratief opgedeeld in vijf ressorten: Nieuw- Nickerie, Wageningen, Henar, de Oostelijke polders 
en de Westelijke polders. Bijna de helft van alle organisaties is in Nieuw Nickerie gevestigd. Een vijfde van de 
organisaties bevindt zich in de Westelijke polders, terwijl de overige drie ressorten samen bijna een derde deel van 
de organisaties herbergen. Nu blijkt Nieuw-Nickerie meer organisaties te hebben dan men op basis van de 
bevolking zou verwachten. Ook voor Wageningen blijkt dat zo. In de polders zijn er minder organisaties t.o.v. de 
bevolking. Omgezet in aantal volwassenen per organisatie, blijkt dat er in de Westelijke polders een organisatie per 
129 volwassenen zijn, terwijl er in Nieuw-Nickerie twee keer lager ligt. In de ressorten met een grotere 
woondichtheid (urbane gebieden) zijn er dus relatief meer organisaties dan in de rurale gebieden. Mensen die 
dichter op elkaar wonen hebben normaal een grotere kans om een organisatie te vormen en dat blijkt ook in 
Nickerie het geval. 
 
Overige aspecten van het Nickeriaanse organisatieleven 
 
De Civil Society is in Nickerie een mannenwereld, de cijfers spreken wat dit betreft voor zich: bijna driekwart van 
de organisaties heeft een bestuur dat uitsluitend uit mannen bestaat en slechts 20% heeft een gemengd bestuur. 
Zelfs bij de 12 slagbalverenigingen –een vrouwensport bij uitstek- zijn vrouwelijke bestuursleden niet 
vanzelfsprekend. Van 3 besturen zijn alle leden vrouwen,  2 besturen bestaan volledig uit mannen. 7 
Slagbalverenigingen hebben een gemengd  bestuur, waarvan de meeste mannen zijn. 
 
Vrijwilligers zijn de kurk waarop het organisatieleven ook in Nickerie drijft. 68% van de organisaties werkt enkel 
met vrijwilligers, met gemiddeld 11 per organisatie. Over het algemeen werkt 83% van de organisaties met 
vrijwilligers, 32% met parttimers en hetzelfde percentage werkt met fulltimers. 
 
Activiteiten worden voor het leeuwendeel door de lokale gemeenschap gefinancierd, uit donaties van particulieren, 
contributie en opbrengsten uit fundraisingactiviteiten. Zeker de kleinere organisaties, die jaarlijks minder dan 3 
miljoen uitgeven. Zij worden voor 90% gefinancierd door de lokale gemeenschap. 
 
Knipsels uit De Nickeriaan 
 
Het blad De Nickeriaan was aanvankelijk het orgaan van de vereniging ‘Nickerie Vooruit’. Om in een 
nieuwsbehoefte te voorzien, groeide het uit tot een volwaardig en zelfstandig weekblad.  De Nickeriaan heeft dertig 
jaar lang -van 1942 tot 1972- de Nickeriaanse bevolking van allerhande informatie voorzien. In de bibliotheek van 
het Cultureel Centrum Nickerie is een groot deel van de kranten in ingebonden vorm in te zien. 
 
7 augustus 1954 

Zwak 
netwerk
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netwerk 

36%
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Op weg naar een coöperatie? 
Nickerie is een visrijk district. Onze vissers zorgen er echter wel voor, dat de vis gevangen wordt en aan huis kan 
worden aangeboden. Een vereniging werd opgericht, boten aangeschaft en zelfs zijn er plannen in de maak om een 
grote koelkast te kopen. Prachtig! De coöperatiegedachte begint al wortel te schieten. De vissersbond heeft recht 
van bestaan. Door een goede voorlichting van de kant van de Overheid en bovenal door de goodwill der vissers 
zelf, kan de vereniging tot grotere bloei komen. 
 
1960 
Cricketsport 
De cricketsport heeft vroeger een goede naam gehad in ons district. Grappenderwijs werd vroeger gezegd dat de 
Nickerianen geboren worden met een cricketbal in de hand. Deze sport heeft steeds Nickerie beïnvloed en ’t heeft 
nogal lang geduurd, voordat voetbal burgerrechten kon verkrijgen…De 20 aangesloten verenigingen kunnen in 3 
groepen verdeeld worden, t.w.: In Nieuw-Nickerie 6, in de Westelijke polders 7 en in de Oostelijke polders 7. 
 
1 mei 1965 
Wijkverpleging ook in Nickerie 
Sinds 15 april is zuster Koopmans begonnen met haar werk. De bedoeling van het werk is in de eerste plaats zieke 
en gebrekkige mensen thuis te verplegen en de familie adviezen te geven over de verpleging van een zieke thuis. 
Vaak kan men met kleine hulpmiddeltjes het leven van een zieke heel wat veraangenamen. Verder kan zij hen voor 
wie het onmogelijk is naar een polikliniek te gaan, thuis ook injecties toedienen. Dit natuurlijk alleen op 
voorschrift van de behandelende dokter! 
 
2 juni 1972 
Twa-Twa wedstrijd  
Het was zondagmorgen j.l. een gezellige drukte op het terrein tegenover de MULO school. Oorzaak van deze 
drukte was de Twa-Twa wedstrijd tussen de vogels van de heren Fung-Fen-Cung en Wielzen. Na heel wat 
ceremonieel vertoon werden de twee vogels aan de trot geplaatst…De Twa-Twa van de heer F.F.C. ging meteen 
van start en gaf aan de vogel van de heer Wielzen alleen maar zin om het zaadbakje op te zoeken. De eindscore 
wees dan ook 72 punten aan voor F.F.C. terwijl de vogel van Wielzen z’n eetpartij even onderbrak om 2 punten te 
scoren. 
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Lijst van Poliklinieken 
 
Naam: Drs. Jairam R. 
Werkadres: Waterloo 21 
Telefoonnummer: 231198 
Huisadres: Idem 
Telefoonnummer: Idem 
Spreekuren: Ma t/m vrij: 07.00 - 10.00 
 Ma - woe: 17.00 - 19.00 
  

 
Naam: Drs. Manna S. 
Werkadres: R.G.D. Poli Groot Henar 
Telefoonnummer: 0234172 
Huisadres: Groot Henarpolder  
Telefoonnummer: 0234192 
Spreekuren: Ma t/m vrij: 07.00 - 09.00 
 Di - do: 17.00 - 19.00 
  

 
Naam: Drs. Gangadin V. gehuwd 

Dardjnath Missier 
Werkadres: R.G.D. Poli Paradise 
Telefoonnummer: 0236015 
Huisadres: Fredericiweg SN No 7 - 1 
Telefoonnummer: 0236120 
Spreekuren: Ma t/m vrij: 09.00 - 13.00 
 Ma - wo: 17.00 - 20.00 
  

 
Naam: Drs. Asin L.A. 
Werkadres: L.H. Wixstraat 34 
Telefoonnummer: 0231378 
Huisadres: Idem 
Telefoonnummer: Idem 
Spreekuren: Ma t/m vrij: 08.00 - 12.00 
  

 
Naam: Drs. Mohab Ali M.B. 
Werkadres: R.G.D. poli Corantijnpolder 
Telefoonnummer: 0210226 
Huisadres: Corantijnpolder SA SN 01 - 28 
Telefoonnummer: 0230013 
Spreekuren: Ma t/m vrij: 08.00 - 12.00 
 Ma - woe:  17.00 - 19.00 
  

 
Naam: Lachman P. 
Werkadres: R.G.D. poli Corantijnpolder 
Telefoonnummer: 0231962 
Huisadres: Groot Henarpolder Serie 9 no. 7 
Telefoonnummer: 0234124 
Spreekuren: Ma t/m vrij: 08.00 - 12.00 
 Ma - woe: 17.00 - 19.00 
  
Naam: Drs. Matai K. 
Werkadres: R.G.D. poli Margarethenburg 
Telefoonnummer: 0231373 
Huisadres: Girjasinghstraat 12 
Telefoonnummer: 0231553 
Spreekuren: Ma t/m vrij: 08.00 - 12.00 
 Ma - woe: 17.00 - 19.00 
  

 
Naam: Drs. Li Fo Sjoe R. 
Werkadres: Waterloostraat 19 
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Telefoonnummer: 0231433  Fax: 0210580   
Huisadres: Idem  
Telefoonnummer: Idem 
Spreekuren: Ma t/m vrij: 07.00 - 11.30 
 Ma - Do: 16.30 - 18.30 verder volgens 

afspraak 
 
 

  

Naam: Drs. Ramjatan R. 
Werkadres: R.G.D. poli Nieuw-Nickerie 

Landingstraat 1 
Telefoonnummer: 0231281 
Huisadres: Achterdam 53 
Telefoonnummer: 0231731 E-mail: radha@sr.net 
Spreekuren: Ma t/m vrij: 08.00 - 12.00 
 Di - Do: 17.00 - 19.00 
  

 
Naam: Drs. Bajnath W.S. 
Werkadres: R.G.D. poli Nieuw-Nickerie 
Telefoonnummer: 0231383 
Huisadres: C.C. Maynardstraat 7 
Telefoonnummer: 0231456 Cellulair: 0809290 
Spreekuren: Ma t/m vrij: 07.00 - 12.00 
 Di - Do:           17.00 - 19.00 
Spreekuren thuis: Ma - Woe 17.00 - 19.00 
  

 

Lijst van scholen 
Naam Telefoon Directeur of 

Schoolhoofd 
E.B.G. Spangenberg 231602 D. Malone 
Kweekschool 231573 G. Kalpoe  
O.S. Apoera  H. Tjon A San 
O.S. B.O.I C.H. Monkou 232228 B. Dinai- Kapoerchan 
O.S. B.O.II Liore Gruntjes 232173 R. Sabajo- Lackin 
O.S. Bacovendam 236240 M. Chatterpal- Dinai 
O.S. Clarapolder  O. Gayapersad- Chotoe 
O.S. Delhiweg  J. Soemoredjo 
O.S. Groot Henarpolder 234100 W. Ganpat- Kisoensingh 
O.S. I Hamptoncourtpolder 234188 R. Autar 
O.S. I Nieuw Nickerie 231892 M. Mohamed Morsen 
O.S. I Wageningen 233105 L. Hewitt- Austin 
O.S. II Hamptoncourtpolder  A. Soemopawiro 
O.S. II Nieuw Nickerie 231169 F. Morsen 
O.S. II Wageningen 233095 I. King- Chrichlow 
O.S. III Nieuw Nickerie 231965 S. Chander 
O.S. III Wageningen 233077 O. Kertosentono 
O.S. Klein Henarpolder 234122 R. Sedoc 
O.S. L.B.G.O. Ramjanee 231670 A. Berenos 
O.S. Longmay 236071 P. Pawirodimedjo 
O.S. Mulo Paradise 236060 B. Badloe 
O.S. Mulo Wageningen 233085 M.J. Meye 
O.S. Paradise 236065 C. Ferreira 
O.S. R. Laighsing  K. Oedietram- Kamta 
O.S. R.G. Bueno Bibaz mulo 231669 K. Donk 
O.S. Rambaran Mishre 232465 M. Mohab-Ali 
O.S. S.T.S.N. 231510 J. Chyrill 
O.S. Schneiders-Howard mulo 231705 S. Dipapawiro 
O.S. Sitalsing mulo 231344 L. Pelswijk 
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O.S. Skoertjeweg  G. Dinai 
O.S. V.H.K.(V.O.G.) Scholengemeenschap   
O.S. Van Pettenploder 232109 K. Garib-Jarbandham 
O.S. Zeedijk  D. Hofdom 
R.K. Sint Claraschool 231033 N. Gerard  
R.K. Sint Theodorus 231594 A. Kartosentiko  
Shri Narain  K. Soekhoe- Mahabier  
Sint Alfonsus 231854 T. Wong-A-Loi 
St. Thomas Moore (Washabo)   
 



 Sport Onderwijs en cultuur 

 Zwemvereniging Bikini Chawtaalvereniging Sawmillkreek 

 Adres: Waterloostraat Adres: Hindischool Sawmillkreek 
 Plaats: Waterloo Plaats: Paradise 
 Telefoon: 231827 Fax: Telefoon: Fax: 
 Oprichtingsjaar: Oprichtingsjaar: 1950 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 Mevrouw K. Chin voorzitter De heer J. Sieuwnathpersad voorzitter 
 De heer D. Kapoechan ondervoorzitter 
 De heer S. Lautan secretaris 
 De heer P. Jagan commissaris 
 De heer B. Jairam commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Zwemvereniging Bikini heeft als doelstelling sport te bevorderen. Chawtaalvereniging Sawmillkreek zet zich in voor het behoud van culturele gewoontes. 

 Organisatievorm: vereniging met statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: meer dan 100 leden. De organisatie heeft: 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: tussen de 41 en 60 procent vrouw. en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 zwemmers cultuur 

 172 1 



 Onderwijs en cultuur Sport 

 Cultureel Centrum Nickerie Zangvogelbond Nickerie 

 Adres: Cassaveweg Adres: Lashleystraat 51 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 231566 Fax: Telefoon: 231163 Fax: 231163 
 Oprichtingsjaar: 1958 Oprichtingsjaar: 1997 

 Initiatiefnemers: Mevr. E. Asin-Brans A. Elias Initiatiefnemers: R. Debidien R. Ronosetiko 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer J. Lie A Ling voorzitter De heer D. Baron voorzitter 
 De heer K. Matai ondervoorzitter De heer R. Small secretaris 
 De heer O. Resowidjojo penningmeester De heer P. Best ondervoorzitter 
 Mevrouw H. Lynch secretaris De heer R. Prahladsingh penningmeester 
 Mevrouw Kurban commissaris De heer R. Ronoseriko commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Cultureel Centrum Nickerie behartigt de culturele belangen van Surinamers in samenwerking  De zangvogelsport wordt bevorderd door Zangvogelbond Nickerie. Regelmatig worden  
 met soortgelijke organisaties. Onder andere werd een bibliotheek opgezet. wedstrijden uitgeschreven en wekelijks ontmoeten de leden elkaar. 

 Organisatievorm: stichting met statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de leeftijden uiteenlopend Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: en is: minder dan 20 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 vrouwen, jongeren en buurtbewoners vogelliefhebbers 

 2 171 



 Sport Onderwijs en cultuur 

 Wageningse Sportbond De Kiem 

 Adres: Charolaislaan Adres: Hendrikstraat 68 
 Plaats: Wageningen Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 233217 Fax: Telefoon: 231906 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1960 Oprichtingsjaar: 1992 

 Initiatiefnemers: Benschop C. Jefferie Initiatiefnemers: P. Fraser A. Moor 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer S. Benschop voorzitter Mevrouw A. Moor voorzitter 
 De heer H. van Wind ondervoorzitter Mevrouw P. Fraser secretaris 
 Mevrouw A. Lackin secretaris Mevrouw J. Morsen penningmeester 
 De heer P. Gokod commissaris Mevrouw E. Moor commissaris 
 De heer J. Rollings commissaris De heer R. Windzak commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 De Wageningse Sportbond heeft als doelstelling het bevorderen van de voetbalsport. De bond  Vereniging De Kiem, wat letterlijk 'het begin' betekent, zet zich ervoor in het cultureel leven in  
 organiseert jaarlijks een reguliere -pupillen,-aspiranten-, en interdistriktencompetitie. Nickerie te heractiveren en stimuleren. 

 Organisatievorm: vereniging met statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: minder dan 10 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten jonger dan 21 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: minder dan 20 procent vrouw. en is: tussen de 61 en 80 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 voetballers vrouwen, religie en jongeren 

 170 3 



 Onderwijs en cultuur Sport 

 Minicentrum Zeedijk Nickerie Zaalvoetbalbond 

 Adres: Zeedijk Adres: Achterdam 57 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: Fax: Telefoon: 231349 210444 Fax: 231349 
 Oprichtingsjaar: 1979 Oprichtingsjaar: 1983 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: J. Soekhoe Pontjosenteno 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer T. Kasanwirjo voorzitter De heer J. Soekhoe 
 S. Kramawitana ondervoorzitter De heer Pontjosenteno 
 Mevrouw N. Soredjo secretaris De heer Soegrien 
 S. Wonotaryo penningmeester De heer I. Tjin A Tak 
 De heer A. Gafoer 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Mini Centrum Zeedijk heeft als doelstelling het bevorderen van saamhorigheid binnen de  Nickerie Zaalvoetbalbond heeft als doelstelling het bevorderen van de zaalvoetbalsport. 
 gemeenschap. Vooral de jeugd wil zij bereiken. Dancings culturele avonden en voetbal knock- 
 outs worden georganiseerd. 

 Organisatievorm: stichting met statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: tussen de 21 en 40 procent vrouw. en is: minder dan 20 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 jongeren, buurtbewoners en vrouwen zaalvoetballers 
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 Sport Onderwijs en cultuur 

 Nickerie Volleybalorganisatie Nari Samaadj Paradise 

 Adres: Voorland Waterloo 15 Adres: Fredericiweg 11 
 Plaats: Waterloo Plaats: Paradise 
 Telefoon: 232326 Fax: 232326 Telefoon: 236105 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1996 Oprichtingsjaar: 1990 

 Initiatiefnemers: Dhr. Pontjosenteno Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Pontjosenteno voorzitter Mevrouw Gangapersad voorzitter 
 De heer A. Noredjo secretaris Mevrouw T. Chrichlow ondervoorzitter 
 De heer H. Karmin penningmeester Mevrouw S. Banarsie secretaris 
 Mevrouw N. Bolasingh commissaris 
 De heer M. Ramhit penningmeester 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Nickerie Volleybalorganisatie heeft als doelstelling het bevorderen van de volleybalsport.  Nari Samaadj zet zich in voor het behoud van culturele gewoontes. 
 Hiermee wordt getracht de jeugd van de straat te houden. 

 Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: minder dan 10 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: minder dan 20 procent vrouw. en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 jongeren en volleybalsporters vrouwen en religie 
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 Onderwijs en cultuur Sport 

 Prakash Pudjarie Nickerie Voetbalbond 

 Adres: Hiraweg 23 Adres: Lashleystraat 
 Plaats: Van Drimmelenpolder Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: Fax: Telefoon: 230057 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1970 Oprichtingsjaar: 1933 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer R. Badrie voorzitter De heer A. Pierkhan voorzitter 
 De heer A. Loswijk ondervoorzitter 
 De heer D. Amatgasoeri secretaris 
 Mevrouw L. Bhulai-Sewsingh penningmeester 
 De heer F. Abdul secretaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Prakash Pudjarie organiseert culturele activiteiten als Divali en Tamitaal. Nickerie Voetbalbond heeft als doelstellingen het uitschrijven en organiseren van de  
 voetbalcompetitie en het bevorderen van de voetbalsport. Jaarlijks wordt de competitie  
 afgedraaid en een interdistrikten-toernooi gehouden. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: meer dan 100 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: en is: minder dan 20 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie voetballers 
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 Sport Onderwijs en cultuur 

 Nickerie Tennisclub Ramain en Chawtaal Hindi Vereniging Bacovendam 

 Adres: Emmastraat Adres: Bacovendam (Mandir) 
 Plaats: Nieuw Nickerie Plaats: Paradise 
 Telefoon: 231958 Fax: Telefoon: Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1939 Oprichtingsjaar: 1985 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer S. Soerdjbalisingh voorzitter 
 De heer B. Soochit ondervoorzitter 
 De heer A. Soerdjbalisingh penningmeester 
 De heer J. Parmesar secretaris 
 De heer B. Tjikoerie commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Nickerie Tennisclub heeft als doelstelling het bevorderen van de tennissport. Ramayana en Chawtaal Hindivereniging Bacovendam houdt zich bezig met het bevorderen en  
 behouden van culturele gewoonten. 

 Organisatievorm: vereniging met statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: De organisatie heeft: 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 tennissers religie 
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 Onderwijs en cultuur Sport 

 Ramheit en Friends Nickerie Slagbalbond 

 Adres: Boonackerpolder 14 Adres: Statenweg C 34 
 Plaats: Paradise Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 236315 Fax: Telefoon: 232554 236065 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1980 Oprichtingsjaar: 1996 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: H. Reit C. Palmtak 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer B. Ramhiet Mevrouw C. Ferreira voorzitter 
 Mevrouw Ramhiet De heer V. van den Berg secretaris 
 Mevrouw B. Nageswar penningmeester 
 Mevrouw Mc Intosch commissaris 
 Mevrouw S. Crichlow commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 De vereniging Ramheit and Friends houdt zich bezig met het verzorgen van ontspanning. Nickerie Slagbalbond heeft als doelstelling het bevorderen van de slagbalsport. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: vereniging met statuten 

 De organisatie heeft: minder dan 10 leden. De organisatie heeft: meer dan 100 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: en is: meer dan 80 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 Nickeriaanse bevolking slagbalspeelsters 
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 Sport Onderwijs en cultuur 

 Nickerie Dambond Rashili Samaadj 

 Adres: Statenweg 22 Adres: Bastieweg 41 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Clarapolder 
 Telefoon: 232660 Fax: Telefoon: Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1992 Oprichtingsjaar: 1960 

 Initiatiefnemers: H. Veira Smith Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer H. Veira voorzitter De heer G. Kisoensingh voorzitter 
 De heer Sumter ondervoorzitter De heer N. Ramessar ondervoorzitter 
 De heer Lieveld secretaris De heer S. Matai secretaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Nickerie Dambond zet zich in voor het bevorderen van de damsport. Doelstelling is het spelen  Rashili Samaadj houdt zich bezig met het organiseren van de jaarlijkse Phagwaviering. 
 op (inter)nationaal niveau. Het Nickerie-kampioenschap wordt door de bond georganiseerd. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: minder dan 20 procent vrouw. en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 dammers Nickeriaanse gemeenschap 

 164 9 



 Onderwijs en cultuur Sport 

 Soenda Nadie Ghaat Funky Centrum Dominobond 

 Adres: Fredericiweg 10 Adres: St. Jozefstraat 26 
 Plaats: Paradise Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: Fax: Telefoon: 231707 809124 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1985 Oprichtingsjaar: 1962 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: R. Romeo C. Lewis 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer J. Sewnathpersad voorzitter De heer R. Romeo voorzitter 
 De heer B. Misien ondervoorzitter De heer M. Morrison secretaris 
 De heer Balwangir penningmeester De heer L. Jones penningmeester 
 De heer B. Misien secretaris De heer M. Tjon a Njoek 
 De heer Jaipersad commissaris De heer R. Oostburg 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Soenda Nadie Ghaat is een organisatie die zich inzet voor het bevorderen van de cultuur. De dominosport wordt bevorderd door de Funky Centrum Dominobond. Onder andere werd een  
 concours tegen Wageningen en Commewijne georganiseerd. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: en is: minder dan 20 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 cultuur jongeren 

 10 163 



 Sport Onderwijs en cultuur 

 Cricketbond Nickerie Stichting Nickerie en Omgeving (Stinicom) 

 Adres: A.K. Doergastraat 2 Adres: Oosteinde 7 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: Fax: Telefoon: 233346 233124 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1935 Oprichtingsjaar: 1997 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: R. Reyme R. Moore 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer R. Emanuels voorzitter De heer R. Dalger voorzitter 
 De heer J. Sharda ondervoorzitter De heer R. Reyme ondervoorzitter 
 De heer M. Sewdath secretaris De heer R. Moor secretaris 
 De heer R. Chander penningmeester De heer L. Facey penningmeester 
 De heer J. Nanekhan commissaris De heer W. Fitz-Jum commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Cricketbond Nickerie heeft als doelstelling het bevorderen van de cricketsport. Stichting Nickerie en Omgeving heeft als doelstelling het kunst- en cultuurtalent in  
 Wageningen te ontplooien. Onder anderen organiseert zij hiertoe een open song-festival. 

 Organisatievorm: vereniging met statuten Organisatievorm: stichting met statuten 

 De organisatie heeft: minder dan 10 leden. De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten ouder dan 60 jaar 
 en is: minder dan 20 procent vrouw. en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 jongeren en cricketbeoefenaars middelen van bestaan en Wageningse samenleving 

 162 11 



 Onderwijs en cultuur Sport 

 Taza Dhol Samaadj Boksschool Eveready 

 Adres: Bacovendam 72/147 Adres: St. Jozefstraat 26 
 Plaats: Paradise Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 236434 Fax: Telefoon: 231707 809124 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1940 Oprichtingsjaar: 1951 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: R. Romeo R. Emanuels 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer B. Sitan voorzitter De heer R. Romeo voorzitter 
 De heer H. Ramrattan ondervoorzitter De heer W. Jentle secretaris 
 De heer B. Soochit secretaris De heer L. Jones penningmeester 
 De heer R. Emanuels 
 De heer C. Junior 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Taza Dhol Samaadj streeft ernaar de Taza muziek te behouden en te bevorderen. Boksschool Eveready heeft als doelstelling het bevorderen van de bokssport. Ten bate van  
 fundraising werd onder andere tegen Guyanese boksers uitgekomen. 

 Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: minder dan 10 leden. De organisatie heeft: minder dan 10 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten jonger dan 21 jaar 
 en is: en is: minder dan 20 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 cultuur jongeren 

 12 161 



 Sociaal-maatschappelijke sector Onderwijs en cultuur 

 Young Women Christian Association Wageningen Trishul Melodies 

 Adres: Mauritslaan Adres: p/a Nickerie International 
 Plaats: Wageningen Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 233160 Fax: Telefoon: 231430 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1989 Oprichtingsjaar: 1992 

 Initiatiefnemers: Lagadeau Initiatiefnemers: S. Sewgobind D. Fernandes 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 Mevrouw C. Duchenne voorzitter De heer D. Fernandes voorzitter 
 Mevrouw S. Fraser ondervoorzitter De heer Chaturi 
 Mevrouw S. Wouter-Sjah commissaris De heer H. Algoe 
 Mevrouw K. Banwarie secretaris 
 Mevrouw P. Dorst penningmeester 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Young Women Christian Association in Wageningen stimuleert zelfwerkzaamheid van  Trishul Melodies is een muziekformatie die culturele shows verzorgt en hierdoor ontspanning  
 vrouwen. Zij verzorgt daartoe cursussen als handenarbeid en koken. Verder worden geregeld  brengt. 
 lezingen georganiseerd over onderwerpen die vrouwen aangaan. Als vaste activiteit heeft de  
 organisatie het afdraaien van Golden Oldies. 

 Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: minder dan 10 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: meer dan 80 procent vrouw. en is: minder dan 20 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 vrouwen en religie totale gemeenschap 

 160 13 



 Onderwijs en cultuur Sociaal-maatschappelijke sector 

 Upkar Sangeet Samaadj Young Women Christian Association Nickerie 

 Adres: Corantijnpolder Adres: Waterloostraat 5 
 Plaats: Corantijnpolder Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: Fax: Telefoon: 232322 Fax: 
 Oprichtingsjaar: Oprichtingsjaar: 1948 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer B. Kanhai voorzitter Mevrouw R. Seedo-Palmtak voorzitter 
 De heer B. Bipat secretaris Mevrouw C. Thomas penningmeester 
 De heer K. Hemai penningmeester Mevrouw S. Karaya secretaris 
 De heer R. Autar commissaris Mevrouw Ch. Laldjie commissaris 
 De heer R. Ramai commissaris Mevrouw O. Best commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Upkar Sangeet Samaadj is een Hindostaanse vereniging waar zang en muziek ontwikkeld  Young Women Christian Association Nickerie heeft als doelstelling het uitdragen van  
 worden. rechtvaardigheid, menswaardigheid en Christelijke naastenliefde. Zij doen dit onder meer door  
 kinderopvang te verzorgen, via crèches en een peuterschool. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie 

 De organisatie heeft: De organisatie heeft: minder dan 10 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: en is: meer dan 80 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 cultuur vrouwen en religie 

 14 159 



 Sociaal-maatschappelijke sector Religie 

 Wi De Vanodu Ala Se Achmad Baitullah 

 Adres: Blue Bonnetlaan Adres: Sidoredjo serie B no.15 
 Plaats: Wageningen Plaats: Van Drimmelenpolder 
 Telefoon: 233343 Fax: Telefoon: Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1972 Oprichtingsjaar: 1965 

 Initiatiefnemers: G. Sedoc E. Veira Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer J. Brewster voorzitter De heer D. Sastrohardjo voorzitter 
 De heer R. Moor ondervoorzitter De heer O. Bari ondervoorzitter 
 Mevrouw J. King- Critchloo secretaris De heer S. Bari secretaris 
 De heer Slagveer penningmeester De heer S. Soetodromo commissaris 
 Mevrouw M. Sang A Jong commissaris De heer S. Amatsahid commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Deze organisatie heeft als doel het bevorderen van naastenliefde en het verzachten van menselijk Achmad Baitullah heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het Islamitisch geloof. 
  leed. 

 Organisatievorm: vereniging met statuten Organisatievorm: stichting met statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 mensen die leed hebben religie 

 158 15 



 Religie Sociaal-maatschappelijke sector 

 African Methodist Episcopal Church (AMEC) Werkgroep Margarethenbrug 

 Adres: Gouverneurstraat 75 Adres: Statenweg C 34 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 231117 Fax: Telefoon: 232554 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1918 Oprichtingsjaar: 1995 

 Initiatiefnemers: Amec missionarissen Initiatiefnemers: C. Ferreira S. Julen 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 Mevrouw C. Ferreira voorzitter 
 De heer S. Julen secretaris 
 Mevrouw D. Gentle-Nora 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 African Methodist Episcopal Church wil mensen zowel fysiek als geestelijk tot God brengen. Werkgroep Margarethenburg is een belangenorganisatie voor de bewoners, die samen met de  
 overheid zelfwerkzaamheid stimuleert. De meest succesvolle activiteit is het ophalen van  
 Irrigatie- en loosleidingen geweest. 

 Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten ouder dan 60 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie buurtbewoners en middelen van bestaan 
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 Sociaal-maatschappelijke sector Religie 

 Werkgroep BKO Nickerie Al Karam Moskee 

 Adres: Gouverneurstraat 96 bv Adres: Suikerrietstraat 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 231183 231088 Fax: Telefoon: 231227 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1997 Oprichtingsjaar: 1987 

 Initiatiefnemers: Mevr. L. Ferrier Initiatiefnemers: R. Razar S. Mohammad 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 Mevrouw G. Christopher voorzitter De heer S. Mohamed Saik Saltan voorzitter 
 Mevrouw N. Ramjiawan secretaris De heer A. Sewrattan ondervoorzitter 
 Mevrouw J. Ho-A-Sjoe penningmeester De heer N. Dinmohammed penningmeester 
 Mevrouw J. Moor commissaris De heer N. Doekhie commissaris 
 Mevrouw E. Chander commissaris De heer B. Sardhan commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Het opkomen voor de rechten van het kind is de doelstelling van Werkgroep BKO Nickerie.  Al Karam heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het Islamitisch geloof.  
 Vooral door het geven van voorlichting aan kinderen, het organiseren van toneeluitvoeringen  Kinderonderwijs, lessen Arabisch, lezingen en de viering van gedenk- en feestdagen wordt  
 en kinderdag worden de kinderen bereikt. georganiseerd. 

 Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: meer dan 100 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten jonger dan 21 jaar 
 en is: meer dan 80 procent vrouw. en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 jongeren religie 

 156 17 



 Religie Sociaal-maatschappelijke sector 

 Al Munawwaruth Vrouwenvereniging Lakhsmi Samaadj 

 Adres: Palmenlaan Adres: Corantijnpolder serie A  no.85 
 Plaats: Paradise Plaats: Corantijnpolder 
 Telefoon: Fax: Telefoon: 809226 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1968 Oprichtingsjaar: 1974 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer S. Manredjo voorzitter De heer S. Ramdjrawan voorzitter 
 De heer C. Kartosewito penningmeester 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Al Munawwaruth heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het Islamitisch geloof. Vrouwen Vereniging Lakhsmi Samaadj biedt medeburgers steun tijdens alle religieuze  
 momenten in het leven. Zij doen dit middels zingen en bidden. 

 Organisatievorm: stichting met statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. De organisatie heeft: minder dan 10 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie vrouwen en religie 

 18 155 



 Sociaal-maatschappelijke sector Religie 

 Vrouwenorganisatie Nickerie Anwar Islam Corantijnpolder 

 Adres: Girjasinghstraat 9 Adres: Corantijnpolder serie B no.7 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Corantijnpolder 
 Telefoon: 230088 Fax: 232325 Telefoon: Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1994 Oprichtingsjaar: 1967 

 Initiatiefnemers: Mevr. Kisoensingh Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 Mevrouw L. Oemraw voorzitter De heer J. Hasanradja voorzitter 
 Mevrouw M. Silent secretaris De heer S. Sherali secretaris 
 Mevrouw S. Kisoensingh- Bhoulai penningmeester De heer I. Hasanradja penningmeester 
 Mevrouw I. Hu-Ramdas commissaris 
 Mevrouw J. Frazer-Pelswijk commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Vrouwen Organisatie Nickerie heeft de doelstelling plattelandsvrouwen te assisteren bij hun  Anwar Islam Corantijnpolder heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het  
 ontwikkeling. Allerlei cursussen worden daarom verzorgd, waaronder voorlichting over  Islamitisch geloof. 
 seksueel overdraagbare aandoeningen (soa), maar ook over praktische zaken als koken en sari- 
 drapperen. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: vereniging met statuten 

 De organisatie heeft: minder dan 10 leden. De organisatie heeft: 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: meer dan 80 procent vrouw. en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 (plattelands) vrouwen religie 

 154 19 



 Religie Sociaal-maatschappelijke sector 

 Anwar Islam Paradise Vrouwenorganisatie KGVP 

 Adres: Ramdat Tewariweg 49a Adres: Van Dijkstraat 46 
 Plaats: Paradise Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 236014 Fax: Telefoon: 232150 232171 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1967 Oprichtingsjaar: 1995 

 Initiatiefnemers: S. Kramawitana Initiatiefnemers: Mevr. Lambers Mevr. Lie A Ling 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer S. Kramawitana voorzitter Mevrouw M. Ho-A-Sjoe voorzitter 
 De heer M. Karmin ondervoorzitter Mevrouw J. Sewrutton ondervoorzitter 
 De heer S. Singoastro secretaris Mevrouw L. Atma penningmeester 
 De heer S. Dihardjo penningmeester Mevrouw Tjon Tjauw Liem commissaris 
 De heer P. Mangoentarono commissaris Mevrouw S. Kertosentiko commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Anwar Islam Paradise heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het Islamitisch  Vrouwenorganisatie KGVP betrekt vrouwen bij de activiteiten van de coöperatie en organiseert 
 geloof.  buurtbewoonsters. Tevens wordt een zomer- of vakantieschool en een moederdagverkoop  
 georganiseerd. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: stichting zonder statuten 

 De organisatie heeft: meer dan 100 leden. De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: en is: meer dan 80 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie vrouwen van de Van Pettenpolder 

 20 153 



 Sociaal-maatschappelijke sector Religie 

 Stichting voor Gehandicapten van Nickerie Arya Dewaker Mandir Groot Henarpolder 

 Adres: R.P. Bharosstraat 68 Adres: Wooncentrum 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Groot Henar 
 Telefoon: 231911 Fax: 231912 Telefoon: 234423 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1976 Oprichtingsjaar: 1960 

 Initiatiefnemers: D. Dankers Pater J. Gruntjes Initiatiefnemers: Kalloe P. Jawalapersad 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer G. Tjon-Tjauw-Liem voorzitter De heer Debidien voorzitter 
 Mevrouw I. Sardha secretaris De heer R. Bulwant ondervoorzitter 
 Mevrouw J. Jibodh penningmeester De heer W. Premchand commissaris 
 De heer R. Schmall commissaris Mevrouw Kalloe penningmeester 
 De heer Makhaising secretaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 De doelstelling van deze organisatie is het behartigen van de belangen van gehandicapten. Het  Arya Dewaker Mandir Groot Henarpolder biedt ruimte aan Hindoes voor het uitoefenen van  
 bouwen van de Gruntjessschool is de meest succesvolle onderneming geweest. religieuze en culturele activiteiten. Hindi lessen worden verzorgd, evenals lezingen en  
 voorlichting. 

 Organisatievorm: stichting met statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. De organisatie heeft: meer dan 100 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: tussen de 41 en 60 procent vrouw. en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 jongeren en buurtbewoners vrouwen, jongeren, buurtbewoners en religie 

 152 21 



 Religie Sociaal-maatschappelijke sector 

 Arya Dewaker Nieuw Nickerie Stichting ter Ondersteuning Nickerie Aids Team  
 Activiteiten 

 Adres: Hendrikstraat 132 Adres: Wilhelminastraat 5 bn 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 232311 Fax: Telefoon: 231267 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1953 Oprichtingsjaar: 1994 

 Initiatiefnemers: Ishwardath Punwasi Initiatiefnemers: C. Lie a Ling-Perk R. Li Fo Sjoe 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer N. Badloe voorzitter Mevrouw C. Lie A Ling voorzitter 
 Mevrouw Girwar commissaris De heer R. Li Fo Sjoe ondervoorzitter 
 Mevrouw A. Ameerali- Monsanto secretaris 
 De heer O. Resowidjojo penningmeester 
 Mevrouw A. Overeem commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Arya Dewaker Nieuw-Nickerie verkondigt de Vedische leer van Maharashi Dayanand. Deze stichting biedt ondersteuning aan het Nickerie Aids Team (NAT). HIV en Aids patiënten  
 worden begeleid op medisch en juridisch gebied. 

 Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie Organisatievorm: stichting met statuten 

 De organisatie heeft: meer dan 100 leden. De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: tussen de 41 en 60 procent vrouw. en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie Aids en HIV getroffenen 

 22 151 



 Sociaal-maatschappelijke sector Religie 

 Stichting Tamara Suriname Arya Dewaker Van Drimmelenpolder 

 Adres: Statenweg C 34 Adres: Van Drimmelenpolder 29b 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Van Drimmelenpolder 
 Telefoon: 232554 236065 Fax: Telefoon: 232916 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1995 Oprichtingsjaar: 1924 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: N. Lachman Jaglall 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 Mevrouw C. Ferreira De heer N. Premchant voorzitter 
 De heer P. Changur ondervoorzitter 
 De heer B. Birbal secretaris 
 De heer S. Nunda penningmeester 
 De heer K. Birdja secretaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Stichting Tamara verleent steun aan kinderen die zich in noodsituaties bevinden. Zij doen dit  Arya Dewaker in de van Drimmelenpolder biedt ruimte aan Hindoes voor het uitoefenen van  
 onder andere door het distribueren van hulpgoederen, het bouwen van een opvang voor  religieuze en culturele activiteiten. 
 zwerfkinderen en het steunen van instellingen. 

 Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie Organisatievorm: vereniging met statuten 

 De organisatie heeft: De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: en is: tussen de 41 en 60 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 jongeren jongeren en religie 

 150 23 



 Religie Sociaal-maatschappelijke sector 

 Asha- be Islam Ahela Sunat Ul Jama'at Hanafie Stichting Open Poort 

 Adres: Gouverneurstraat 9 Adres: Skrifimankotistraat 58 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 231960 Fax: 231960 Telefoon: 231810 Fax: 231516 
 Oprichtingsjaar: 1958 Oprichtingsjaar: 1973 

 Initiatiefnemers: A. Jani Magar Balidoen Initiatiefnemers: Mevr. O.A.Clarck 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer A. Madar voorzitter De heer D. Filemon voorzitter 
 De heer D. Bikharie secretaris Mevrouw N. Filemon secretaris 
 De heer K. Badhoekhan penningmeester Mevrouw H. Krionadi penningmeester 
 De heer A. Madar ondervoorzitter 
 De heer I. Madar secretaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Asha-be Islam Ahela Sunat Ul Jama'at Hanafie heeft als doelstelling het behouden en bevorderen Stichting Open Poort vangt verwaarloosde en achtergestelde kinderen op gestructureerd wijze  
  van het Islamitisch geloof. Tevens worden sociaal-zwakkeren geholpen en lezingen  op, in een Christelijk milieu. Ze beschikt over een eigen gebouw, radiozender en boekwinkel.  
 georganiseerd. Daarnaast verleent ze assistentie aan justitie en politie. 

 Organisatievorm: stichting met statuten Organisatievorm: stichting met statuten 

 De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten jonger dan 21 jaar 
 en is: minder dan 20 procent vrouw. en is: tussen de 61 en 80 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie jongeren 

 24 149 



 Sociaal-maatschappelijke sector Religie 

 Stichting Moederhart Baitlfallg 

 Adres: Pisistraat 902 Adres: Van Dijkstraat 286 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 231631 Fax: Telefoon: Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1997 Oprichtingsjaar: 1958 

 Initiatiefnemers: Mevr. E. Chander-Griffith Mevr. S. Somai Initiatiefnemers: A. Tasiman J. Karim 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 Mevrouw E. Chander-Griffith voorzitter De heer N. Iasamamat voorzitter 
 Mevrouw S. Somai secretaris De heer Ioesoef 
 De heer R. Sabajo penningmeester De heer S. Manredjo penningmeester 
 Mevrouw C. Ferreira commissaris De heer Martodikromo commissaris 
 De heer A. van Tholl commissaris De heer Wagirin penningmeester 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Stichting Moederhart is er om de belangen van moeders te behartigen. Het runnen van crèches,  Baitlfallg heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het Islamitisch geloof. 
 peuter- en kinderscholen in diverse buurten, twee bibliotheken en het verzorgen van  
 huiswerkbegeleiding zijn hun voornaamste activiteiten. 

 Organisatievorm: stichting met statuten Organisatievorm: stichting zonder statuten 

 De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: tussen de 61 en 80 procent vrouw. en is: minder dan 20 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 vrouwen en  jongeren religie 
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 Religie Sociaal-maatschappelijke sector 

 Bekti Islam Stichting Lobi 

 Adres: Samuelweg Adres: St. Jozefstraat 20 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 804523 Fax: Telefoon: 231533 Fax: 231533 
 Oprichtingsjaar: 1993 Oprichtingsjaar: 1968 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: A. Sumter D. Brummel 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer N. Kromoredjo voorzitter Mevrouw J. Ho-A-Sjoe voorzitter 
 Mevrouw D. Kasanmoesdiran 
 Mevrouw O. Best 
 Mevrouw T. Rink 
 De heer K. Matai 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Bekti Islam heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het Islamitisch geloof. Het geven van voorlichting over familie planning, seksualiteit en seksueel overdraagbare  
 aandoeningen (soa) is de kerntaak van Stichting Lobi. 

 Organisatievorm: vereniging met statuten Organisatievorm: stichting met statuten 

 De organisatie heeft: meer dan 100 leden. De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: en is: tussen de 61 en 80 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie vrouwen en jongeren 
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 Sociaal-maatschappelijke sector Religie 

 Stichting Belangenbehartiging Bejaarden Bridge Ministries Incorporated 

 Adres: Balatastraat 73 Adres: Balatastraat 105 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Nieuw Nickerie 
 Telefoon: 231016 232413 Fax: Telefoon: 232940 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1983 Oprichtingsjaar: 1998 

 Initiatiefnemers: Mevr. W. Pelswijk Mevr. Cruden Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 Mevrouw W. Pelswijk voorzitter Mevrouw P. Schmittou 
 Mevrouw Cruden penningmeester De heer G. Schmittou 
 Mevrouw Emanuels secretaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 De Stichting Belangenbehartiging Bejaarden heeft als doelstelling het op adequate wijze  Bridge Ministries Incorporated heeft als doelstelling het evangelie van Jezus Christus te  
 huisvesten en verzorgen van hulpbehoevende bejaarden. verkondigen. 

 Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie Organisatievorm: afdeling van een andere organisatie 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: meer dan 80 procent vrouw. en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 bejaarden religie 
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 Religie Sociaal-maatschappelijke sector 

 Budi Islam Sociaal-culturele vereniging Wamakwa 

 Adres: Ritzweg 460 Adres: Twa twa weg 681 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Wageningen 
 Telefoon: 233246 Fax: Telefoon: Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1961 Oprichtingsjaar: 1997 

 Initiatiefnemers: S. Kremwitana Initiatiefnemers: A. Bronnen 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer L. Palas voorzitter De heer J. Orban voorzitter 
 De heer P. Kasandiredjo ondervoorzitter De heer G. Edwards ondervoorzitter 
 De heer K. Sodikromo secretaris Mevrouw S. Sabajo secretaris 
 De heer S. Rahijo penningmeester Mevrouw E. Orban penningmeester 
 De heer R. Somowidjo secretaris Mevrouw L. Voorburg commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Budi Islam heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het Islamitisch geloof, en het  Wamakwa is een sociaal-culturele vereniging die strijdt voor het behoud en de bevordering van  
 behartigen van de belangen van de leden. Inheemse cultuur. Daartoe zijn onder anderen culturele manifestaties in Thalia, Galibi en  
 Nickerie georganiseerd. Wamakwa organiseert tevens maandelijks een knock-out  
 voetbaltoernooi. 

 Organisatievorm: vereniging met statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: meer dan 100 leden. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten jonger dan 21 jaar 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie inheemsen 
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 Sociaal-maatschappelijke sector Religie 

 Sociaal-culturele Vereniging Steun in Nood Chariat Islam 

 Adres: G.G. Maynardstraat 35 RK pastorie Adres: Plantage Waterloo 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 231402 Fax: 231402 Telefoon: Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1976 Oprichtingsjaar: 1978 

 Initiatiefnemers: Mevr. C. van Thol Mevr. Kajuffa Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 Mevrouw H. Gerard-Faria voorzitter De heer G. Moesafirali voorzitter 
 Mevrouw R. Lieveld-Bynoe secretaris De heer I. Oemar secretaris 
 Mevrouw G. Garcia-Elias penningmeester De heer J. Nanhayldan commissaris 
 Mevrouw H. Soe-A-Ngie commissaris De heer N. Ajoeb 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Sociaal-culturele vereniging Steun in Nood helpt mensen die in directe nood verkeren, onder  Chariat Islam heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het Islamitisch geloof. 
 meer door het distribueren van voedsel- en kerstpakketten. Daarnaast wordt maandelijks melk  
 onder behoeftige verspreid. 

 Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie Organisatievorm: vereniging met statuten 

 De organisatie heeft: minder dan 10 leden. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten ouder dan 60 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: meer dan 80 procent vrouw. en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 gezinnen in nood religie 
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 Religie Sociaal-maatschappelijke sector 

 Church of Christ Sociaal-culturele Vereniging Stanvaste 

 Adres: Balatastraat 24 Adres: Gouverneurstraat 31 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 210202 Fax: Telefoon: 231350 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1990 Oprichtingsjaar: 1972 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: Mevr. Conesma 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Jadoo Mevrouw R. Harry secretaris 
 De heer Sunil Mevrouw G. Fraser secretaris 
 Mevrouw W. Houttuin commissaris 
 Mevrouw Conesma voorzitter 
 De heer J. Kastillon secretaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Church of Christ heeft als doelstelling het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. De sociaal-culturele vereniging Stanvaste heeft als doelstelling de situatie van bejaarden te  
 verbeteren. Daartoe is onder meer het toneelstuk Sabi Diri opgevoerd. 

 Organisatievorm: coöperatie Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: meer dan 100 leden. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten ouder dan 60 jaar 
 en is: en is: meer dan 80 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie bejaarden 
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 Sociaal-maatschappelijke sector Religie 

 Sociaal-culturele Vereniging Shantie Court Excelsior of the Ancient Order of Foresters  
 Friendly Society 

 Adres: Girjasinghstraat 12 Adres: Gouverneurstraat 100 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 231553 Fax: Telefoon: Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1983 Oprichtingsjaar: 1916 

 Initiatiefnemers: Drs. K. Matai Drs. D. Ramdas Initiatiefnemers: Mevr. Lashley 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer K. Matai voorzitter De heer E. Summerville voorzitter 
 De heer R. Datodien secretaris De heer R. Veira ondervoorzitter 
 De heer S. Thakoerdath penningmeester Mevrouw I. Wikkeling penningmeester 
 De heer I. Matai secretaris De heer R. Emanuels secretaris 
 De heer S. Bhulai commissaris De heer S. Julen commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Shantie (vrede) is een sociaal-culturele vereniging die het cultureel bewustzijn en sociaal  De Excelsior Court van de Foresters Society heeft als doelstelling de zedelijke, geestelijke en  
 gevoel bevordert. Cursussen klederdracht en muziek worden daartoe verzorgd, naast  maatschappelijke ontwikkeling en welvaart van de leden te bevorderen. 
 zangcontesten en de herdenking van Hindostaanse immigratie. Ook stimuleert zij de damsport. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: vereniging met statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: meer dan 100 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten ouder dan 60 jaar 
 en is: tussen de 21 en 40 procent vrouw. en is: tussen de 21 en 40 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 vrouwen en buurtbewoners iedereen die interesse heeft 
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 Religie Sociaal-maatschappelijke sector 

 Cultureel Centrum Wageningen Sociaal-culturele Vereniging Chandni 

 Adres: Charolaislaan 36 Adres: Graderweg 10 
 Plaats: Wageningen Plaats: Van Drimmelenpolder 
 Telefoon: Fax: Telefoon: 231103 231531 Fax: 231105 
 Oprichtingsjaar: 1964 Oprichtingsjaar: 1995 

 Initiatiefnemers: P. de Boer Blankers Initiatiefnemers: S. Algoe A. Algoe 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 Mevrouw W. King voorzitter De heer S. Algoe voorzitter 
 Mevrouw J. Bent secretaris De heer A. Algoe ondervoorzitter 
 Mevrouw J. Kromodikoro secretaris De heer C. Soechit secretaris 
 Mevrouw C. Gefferie commissaris 
 De heer M. Veira commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Cultureel Centrum Wageningen is opgericht om de culturele belangen van de Wageningse  Sociaal-culturele vereniging Chandni organiseert sociaal-culturele activiteiten en geeft steun  
 bevolking te dienen. Er is onder meer een bibliotheek, verscheidene cursussen worden verzorgd, aan sociaal zwakkeren. Daartoe zijn reeds georganiseerd Divali-optocht en The First Holi Ka  
  tevens wordt er aan jongerentoneel gedaan. Milan. 

 Organisatievorm: stichting met statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: en is: minder dan 20 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 buurtbewoners vrouwen, religie, jongeren, buurtbewoners en alle Nickerianen 
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 Sociaal-maatschappelijke sector Religie 

 Sociaal-culturele Ontspanningsvereniging Un Wiki Darut Tagwa 

 Adres: Flamingoweg 10 Adres: Ritzweg 
 Plaats: Wageningen Plaats: Wageningen 
 Telefoon: 233454 Fax: Telefoon: 233129 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1963 Oprichtingsjaar: 1985 

 Initiatiefnemers: Assen Tolud Initiatiefnemers: P. Towikromo S. Tingal 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Zalman voorzitter De heer A. Kasandar voorzitter 
 De heer H. Franklin ondervoorzitter De heer P. Pawirodimedjo ondervoorzitter 
 De heer Morris secretaris De heer S. Jamin secretaris 
 De heer R. Berenstein penningmeester De heer H. Pawiridin secretaris 
 De heer E. Berenstein commissaris De heer S. Kasban penningmeester 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Un Wiki is een ontspanningsvereniging die zich bezighoudt met sociaal-culturele activiteiten.  Darut Tagwa heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het Islamitisch geloof.  
 Doelstelling is het bevorderen van eenheid binnen de Wageningse bevolking. De vereniging  Lezingen worden georganiseerd voor de gelovigen. 
 organiseert onder meer toneelopvoeringen, culturele manifestaties en de 1 juli viering. 

 Organisatievorm: vereniging met statuten Organisatievorm: stichting met statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 Wageningen religie 
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 Religie Sociaal-maatschappelijke sector 

 Djami Ul Ulami Longmay Sarnami Vanita Sanstha Nickerie 

 Adres: Kerkhofweg 8 Adres: Waterloostraat 17 
 Plaats: Paradise Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 236062 Fax: Telefoon: 232482 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1988 Oprichtingsjaar: 1998 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer B. Nojotaroeno voorzitter Mevrouw Asha-Singh-Koendjbihari voorzitter 
 De heer P. Sewat ondervoorzitter Mevrouw K. Bajnath ondervoorzitter 
 De heer S. Rakijo secretaris Mevrouw B. Binda commissaris 
 De heer T. Amatgahim commissaris Mevrouw T. Badloe penningmeester 
 De heer S. Kromopawiro penningmeester Mevrouw B. Nageshwar secretaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Djami Ul Ulami Longmay heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het Islamitisch  Sarnami Vanita Sanstha Nickerie werkt aan het verbeteren van de positie van vrouwen via  
 geloof. cursussen en raadgeving. 

 Organisatievorm: vereniging met statuten Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie 

 De organisatie heeft: meer dan 100 leden. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie vrouwen 
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 Sociaal-maatschappelijke sector Religie 

 Pride of Selecta Djamu Il Islam 

 Adres: Ritzweg 24 Adres: Karang Anjar 87b 
 Plaats: Wageningen Plaats: Paradise 
 Telefoon: 233090 Fax: Telefoon: 230104 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1996 Oprichtingsjaar: 1969 

 Initiatiefnemers: C. Lansdorf J. van der Wal Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer C. Lansdorf voorzitter De heer P. Sodikromo voorzitter 
 De heer J. van der Wal ondervoorzitter De heer Soekram ondervoorzitter 
 De heer J. Tolud commissaris De heer Paidjo secretaris 
 De heer L. France penningmeester De heer Ramin penningmeester 
 De heer J. van Windt secretaris De heer H. Somopawiro commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Pride of Selecta is een vereniging die genees- en heelkundige hulp verschaft aan de leden.  Djamu Il Islam heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het Islamitisch geloof. 
 Tevens keert zij bij overlijden een lijkpenning uit. 

 Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie Organisatievorm: afdeling van een andere organisatie 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 vrouwen en sociaal maatschappelijk religie 
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 Religie Sociaal-maatschappelijke sector 

 Gaitrie Sanstha Nickerie Nickerie Aids Team 

 Adres: Bastie Clara serie C Adres: Baronstraat 80 bn 
 Plaats: Clara Polder Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: Fax: Telefoon: 230000 Fax: 230010 
 Oprichtingsjaar: 1973 Oprichtingsjaar: 1994 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: R. Delprado E. Hu-Ang 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer S. Pahladsingh voorzitter De heer R. Hu voorzitter 
 De heer Durdjan ondervoorzitter Mevrouw P. Fraser 
 De heer N. Premchand secretaris Mevrouw N. Agard 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Gaitrie Sanstha Nickerie verzorgt wekelijks een kerkdienst. Het Nickerie Aids team tracht besmetting met het hiv virus door middel van voorlichting te  
 beperken. Onder meer werd daartoe een mamio-tentoonstelling georganiseerd en een  
 artsenseminar. Daarnaast verkoopt de organisatie condooms. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie jongeren 
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 Sociaal-maatschappelijke sector Religie 

 Lions Club Nieuw Nickerie Gemeente Vertrouwen der EBG 

 Adres: Gouverneurstraat 98-100 Adres: Klein Henar 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Klein Henar 
 Telefoon: 231312 Fax: 231583 Telefoon: Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1960 Oprichtingsjaar: 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Kryonadi voorzitter 
 De heer Laigsingh secretaris 
 De heer Mahawatkhan penningmeester 
 De heer Roopram 
 De heer Griffith ondervoorzitter 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Lions Club Nieuw Nickerie voert projecten uit om de positie van sociaal zwakkeren te  Gemeente Vertrouwen der EBG heeft als doelstelling het verkondigen van het evangelie van  
 verbeteren. Zo heeft de club computers en printers, brillen en rolstoelen verdeeld, naast het  Jezus Christus. 
 plaatsen van verkeersborden en bushokjes. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: minder dan 20 procent vrouw. en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 Nickeriaanse gemeenschap religie 
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 Religie Sociaal-maatschappelijke sector 

 Grace Baptist Church Lions Club Golden Grain Nickerie 

 Adres: L.H. Wixstraat 9 Adres: Voorland Waterloo 4 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Waterloo 
 Telefoon: 210434 Fax: Telefoon: 230065 Fax: 232599 
 Oprichtingsjaar: 1996 Oprichtingsjaar: 1988 

 Initiatiefnemers: V. Chait Initiatiefnemers: G. Tjon Tjauw Liem J. Lie A Ling 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer R. Benie voorzitter 
 De heer D. Hilleris Lambers secretaris 
 De heer G. Tjon Tjauw Liem penningmeester 
 De heer D. Mahespalsingh ondervoorzitter 
 De heer N. Bishesar ondervoorzitter 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Grace Baptist Church verkondigt het evangelie van Jezus Christus. Lions Club Golden Grain Nickerie heeft als doelstelling het ledigen van noden van de minder  
 bedeelden in Nickerie. Zo heeft de organisatie onder meer citrusplanten en sportmateriaal aan het 
  dorp Cupido geschonken. 

 Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie Organisatievorm: vereniging met statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: tussen de 41 en 60 procent vrouw. en is: minder dan 20 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie Nickeriaanse gemeenschap 
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 Sociaal-maatschappelijke sector Religie 

 Leo Club Nieuw-Nickerie Ihtehadoel Islam (Sunnat-ul-Jama'at) 

 Adres: Landingstraat 14 Adres: Soekramsinghstraat 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 231537 Fax: 232031 Telefoon: 231148 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1972 Oprichtingsjaar: 1978 

 Initiatiefnemers: Lions Club Nieuw Nickerie Initiatiefnemers: A. Oemraw Balidien 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer A. Hollingswoth voorzitter De heer A. Oemraw voorzitter 
 Mevrouw G. Garcia-Castro secretaris De heer Balidien ondervoorzitter 
 De heer A. Hanoeman penningmeester De heer I. Jainullah penningmeester 
 Mevrouw S. Premchand ondervoorzitter De heer R. Jainullah commissaris 
 Mevrouw A. Garcia-Castro commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Leo Club Nieuw Nickerie is een jongerenvereniging, die hulp verleent aan behoevende  Ihtehadoel Islam (Sunnat-ul-Jama'at) heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het  
 minderbedeelden. Zij organiseert onder andere kerstbrodenactie en gaf donaties aan  Islamitisch geloof. Lessen Arabisch en Oerdoe worden verzorgd. 
 kindertehuizen. 

 Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie Organisatievorm: stichting met statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten jonger dan 21 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: tussen de 21 en 40 procent vrouw. en is: minder dan 20 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 sociaal zwakkeren religie 
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 Religie Sociaal-maatschappelijke sector 

 Islamitische Vereniging Noere Jakien Landbouwvereniging Wageningen 

 Adres: Hamptoncourtpolder Adres: Charolaislaan 
 Plaats: Hamptoncourtpolder Plaats: Wageningen 
 Telefoon: 234258 Fax: Telefoon: 233148 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1934 Oprichtingsjaar: 1954 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: Mihardja 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer M. Kasiemkhan voorzitter De heer E. Naarden voorzitter 
 De heer J. Mohamed ondervoorzitter De heer W. Griffit ondervoorzitter 
 De heer M. Nanhaykhan secretaris De heer M. Somowidjo penningmeester 
 De heer H. Karimbaksh penningmeester Mevrouw D. Soediredjo secretaris 
 De heer K. Idoe commissaris De heer R. Verwey commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Islamitische Vereniging Noere Jakien heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het  Landbouwvereniging Wageningen behartigt de stoffelijke en geestelijke belangen van de  
 Islamitisch geloof, via lezingen, cursussen en lectuur. stafmedewerkers van de SML. Zij sluit CAO's af en een van de meest succesvolle activiteiten was 
  het eindejaarsfeest. 

 Organisatievorm: vereniging met statuten Organisatievorm: vereniging met statuten 

 De organisatie heeft: meer dan 100 leden. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie en buurtbewoners middelen van bestaan 
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 Sociaal-maatschappelijke sector Religie 

 Lala Rookh Stichting Nickerie Jai Hanoeman 

 Adres: Skrifimankotistraat 56 Adres: Van Drimmelenpolder serie C no.13 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Van Drimmelenpolder 
 Telefoon: 231184 Fax: Telefoon: 231045 Fax: 210225 
 Oprichtingsjaar: 1973 Oprichtingsjaar: 1919 

 Initiatiefnemers: S. Kisoensing A. Doerga Shaw Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer T. Lakhai voorzitter 
 De heer J. Kalidien secretaris De heer R. Rigbal ondervoorzitter 
 De heer A. Sewbaran penningmeester De heer P. Gulradj secretaris 
 De heer L. Raghunath commissaris De heer R. Prithipalsing penningmeester 
 De heer G. Kalpoe commissaris De heer S. Janalapersad commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Lala Rookh Stichting Nickerie behartigt de belangen en bevordert het welzijn van Nickerianen.  Jai Hanoeman is een buurtorganisatie die religie, cultuur en sport bevordert. 
 De stichting exploiteert een kindertehuis en organiseert culturele activiteiten als Phagwa en  
 Divali. 

 Organisatievorm: stichting met statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten jonger dan 21 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: tussen de 41 en 60 procent vrouw. en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 jongeren en sociaal zwakke kinderen religie 
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 Religie Sociaal-maatschappelijke sector 

 Jai Hanoeman Ramayana Samaadj Jongeren Stichting Wederopbouw Wageningen 

 Adres: Groot Henarpolder 55 Adres: 
 Plaats: Groot Henar Plaats: Wageningen 
 Telefoon: 234257 Fax: Telefoon: 233269 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1983 Oprichtingsjaar: 1998 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: D. Morris J. Balimor 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer B. Ramnattan voorzitter De heer D. Morris voorzitter 
 De heer B. Ramdas secretaris De heer J. Balimor ondervoorzitter 
 De heer M. Bhondoe penningmeester Mevrouw M. Romeo secretaris 
 De heer P. Lalkoe commissaris Mevrouw M. Djamin penningmeester 
 De heer M. Ramdin commissaris De heer M. Kerstung penningmeester 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Jai Hanoeman Ramayana Samaadj houdt zich bezig met het bestuderen van de Ramayana. Tevens  De belangen van Wageningse jongeren worden behartigt door Jongeren Stichting  
 wordt de Hindostaanse cultuur uitgedragen. Wederopbouw Wageningen. Zo werd het park opgefleurd en werden de feestelijke activiteiten  
 rond 1 juli ondersteund. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: stichting met statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie jongeren van Wageningen 
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 Sociaal-maatschappelijke sector Religie 

 Hindostaanse Ontwikkelings- en  Jai Shri Lakshmi Mandir 
 Ontspanningsvereniging 

 Adres: Ritzweg 757 Adres: Skoekiweg 97 
 Plaats: Wageningen Plaats: Corantijnpolder 
 Telefoon: 233417 Fax: Telefoon: 804546 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1963 Oprichtingsjaar: 1991 

 Initiatiefnemers: Chotoe Gopi Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Nandelal voorzitter De heer R. Biharie penningmeester 
 De heer S. Bahoran ondervoorzitter De heer D. Pahladsingh voorzitter 
 De heer V. Badrie secretaris De heer S. Lachman secretaris 
 De heer D. Mangela penningmeester De heer B. Lalkoe commissaris 
 De heer P. Doerga commissaris De heer R. Matai commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 De Hindostaanse Ontwikkelings- en Ontspanningsvereniging heeft als doelstelling het vieren  Jai Shri Lakshmi Mandir biedt ruimte aan Hindoes voor het uitoefenen van religieuze en  
 van gedenkdagen en het verzorgen van ontspanning. Phagwa en Divali worden onder anderen  culturele activiteiten. Tevens worden muziek-, zang- en hindilessen verzorgd. 
 gevierd. 

 Organisatievorm: vereniging met statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 Wageningen religie 
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 Religie Sociaal-maatschappelijke sector 

 Jishoe Ke Anoegrah aur Mahima (Jesus Grace and  Herdenking Javaanse Immigratie Nickerie 
 Majesty) 

 Adres: Van Dyckweg 55 Adres: Emmastraat 11 
 Plaats: Nieuw Nickerie Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 232416 Fax: Telefoon: 231851 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1990 Oprichtingsjaar: 1963 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: K. Soerodikromo P. Sariman 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer K. Soerodikromo voorzitter 
 De heer P. Sariman ondervoorzitter 
 Mevrouw W. Djasman penningmeester 
 De heer S. Sowinangoen secretaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Jishoe Ke Anoegrah aur Mahima (Jesus Grace and Majesty) heeft als doelstelling het evangelie  Herdenking Javaanse Immigratie is een organisatie die tot doel heeft de immigratie van Javanen  
 van Jezus Christus te verkondigen onder Hindostanen. in Suriname te herdenken. Daarnaast speelt zij een actieve rol in het uitdragen van de Javaanse  
 cultuur. 

 Organisatievorm: stichting met statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: en is: tussen de 21 en 40 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie totale gemeenschap 
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 Sociaal-maatschappelijke sector Religie 

 Fa-Kiaw-Foei-Kon Krishna Mandir Nieuw-Nickerie 

 Adres: Waterloostraat 11 Adres: Theodorusweg A55 
 Plaats: Waterloo Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 230061 Fax: Telefoon: Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1956 Oprichtingsjaar: 1964 

 Initiatiefnemers: Fung Fen Chung Woei Jit Kon Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Lau Wai Ping voorzitter De heer M. Ramperkash voorzitter 
 Mevrouw Woei Yun Teng ondervoorzitter De heer M. Sahadew penningmeester 
 De heer Liu Kent secretaris De heer C. Sachlall secretaris 
 De heer Cheung Tjoen Ket penningmeester De heer B. Mambood commissaris 
 De heer Cheng Koon Ching commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Zedelijke en stoffelijke belangen van Chinezen worden behartigd door Fa-Kiaw-Foei-Kon. Krishna Mandir  biedt ruimte aan Hindoes voor het uitoefenen van religieuze en culturele  
 activiteiten. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: minder dan 20 procent vrouw. en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 winkeliers religie 
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 Religie Sociaal-maatschappelijke sector 

 Krishna Mandir Van Drimmelenpolder Eenheid Vereniging 

 Adres: Van Drimmelenpolder 56 Adres: 
 Plaats: Van Drimmelenpolder Plaats: Hamptoncourtpolder 
 Telefoon: Fax: Telefoon: 234229 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1958 Oprichtingsjaar: 1993 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer R. MiShrilall voorzitter De heer S. Jagroop voorzitter 
 De heer R. Badloe ondervoorzitter 
 De heer R. Nandelal penningmeester 
 De heer W. Silent secretaris 
 De heer R. Chedalal commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Krishna Mandir biedt ruimte aan Hindoes voor het uitoefenen van religieuze en culturele  Eenheid Vereniging geeft voorlichting. Zij heeft medewerking verleend aan de bouw van een  
 activiteiten. Mandir en een sociaal-huis in de Hamptoncourtpolder. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: meer dan 100 leden. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie buurtbewoners 
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 Sociaal-maatschappelijke sector Religie 

 Commissie Herdenking 125 jaar Hindostaanse  Kroes Kie Djotie (Nieuw-Nickerie) en Moekti Bhawan  
 Immigratie (Corantijnpolder) der EBGS 

 Adres: Balatastraat 45 bn Adres: Wilhelminastraat 34 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 231800 Fax: Telefoon: 232137 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1998 Oprichtingsjaar: 1930 

 Initiatiefnemers: Paramaribo Initiatiefnemers: dominee Radhakishun dominee Kruger 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer D. Chatterpal voorzitter De heer M. Premchand voorzitter 
 De heer N. Badloe ondervoorzitter De heer R. Ramkisoen ondervoorzitter 
 De heer G. Kalpoe secretaris Mevrouw P. Padarath penningmeester 
 Mevrouw A. Badloe-Poeran penningmeester De heer R. Padarath secretaris 
 De heer M. Sewdath secretaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Commissie Herdenking 125 jaar Hindostaanse Immigratie organiseert jaarlijks een herdenking.  Evangelische Broedergemeente Nickerie heeft als doelstelling het evangelie van Jezus Christus  
 Daarnaast houdt zij zich bezig met het bevorderen van de Hindostaanse cultuur en religie. te verkondigen. 

 Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: meer dan 100 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: minder dan 20 procent vrouw. en is: tussen de 61 en 80 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 totale gemeenschap religie 
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 Religie Sociaal-maatschappelijke sector 

 Lakhsmi Samaadj Comité Gemeenschapszaken Wageningen 

 Adres: Corantijnpolder serie B no.56 Adres: 
 Plaats: Corantijnpolder Plaats: Wageningen 
 Telefoon: 210231 Fax: Telefoon: 233111 233112 Fax: 233000 
 Oprichtingsjaar: 1984 Oprichtingsjaar: 1998 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: T. Bullen E. Hewitt 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer A. Ramdjawan voorzitter De heer T. Bullen voorzitter 
 De heer E. Hewitt ondervoorzitter 
 De heer M. Zunder secretaris 
 Mevrouw Lachin commissaris 
 De heer S. Benschop commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Lakhsmi Samaadj is een vereniging die bij feestdagen Bhadjan zingt en uit de Ramayana citeert. Het Comité Gemeenschapszaken Wageningen heeft als doel zowel sociaal als maatschappelijk  
 de gemeenschap leefbaar te maken. Zo is het dorp opgeschoond, zijn er vakantieactiviteiten  
 georganiseerd en een schoolkledingactie gehouden. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 

 De organisatie heeft: minder dan 10 leden. De organisatie heeft: 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie vrouwen, jongeren en buurtbewoners 
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 Sociaal-maatschappelijke sector Religie 

 Comité Drugspreventie Nickerie Leger des Heils 

 Adres: Gouverneurstraat 52 Adres: Landingstraat 22 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 210596 210870 Fax: 231516 Telefoon: 231125 Fax: 231125 
 Oprichtingsjaar: 1986 Oprichtingsjaar: 1924 

 Initiatiefnemers: Commissaris Santoki Initiatiefnemers: W. Booth 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Ch. Perk voorzitter De heer A. Verhey 
 De heer Filemon Mevrouw D. Verhey 
 De heer Premchand 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Comité Drugspreventie Nickerie mobiliseert de samenleving tegen drugsgebruik middels  Het Leger Des Heils verkondigt het evangelie van Jezus Christus. Tevens wordt sociaal werk  
 voorlichting en begeleiding. Radio en televisie worden hiertoe ingezet. Daarnaast worden  verricht onder hulpbehoevenden. 
 verslaafden begeleid. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie 

 De organisatie heeft: minder dan 10 leden. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: tussen de 21 en 40 procent vrouw. en is: tussen de 41 en 60 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 vrouwen, jongeren en buurtbewoners religie 
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 Religie Sociaal-maatschappelijke sector 

 Mandir Bacovendam Bejaardensoos Stanvaste 

 Adres: Bacovendam Adres: Cederstraat 14 
 Plaats: Paradise Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: Fax: Telefoon: 232214 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1940 Oprichtingsjaar: 1969 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: zusters van de R.K. gemeente 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer S. Soerdjbalisingh voorzitter Mevrouw C. Lie A Ling voorzitter 
 De heer B. Soochit ondervoorzitter Mevrouw M. Kyte 
 De heer A. Soerdjbalisingh penningmeester Mevrouw W. Kasmo 
 De heer J. Parmessar secretaris Mevrouw Ch. Emanuelson 
 De heer B. Tjikoeri commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Mandir Bacovendam biedt ruimte aan Hindoes voor het uitoefenen van religieuze en culturele  Bejaardensoos Stanvaste voorkomt met haar activiteiten dat ouderen in een sociaal isolement  
 activiteiten. raken. Bigismadei's, dagtochten en wekelijkse bijeenkomsten worden hiertoe georganiseerd. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten ouder dan 60 jaar 
 en is: en is: tussen de 61 en 80 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie bejaarden 
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 Sociaal-economische sector Religie 

 Waterschap van Drimmelenpolder Mandir Sawmillkreek 

 Adres: Djakartaweg 19 Adres: Balwantghirweg 
 Plaats: Van Drimmelenpolder Plaats: Paradise 
 Telefoon: 232931 Fax: Telefoon: Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1938 Oprichtingsjaar: 1940 

 Initiatiefnemers: overheid Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer B. Mangroe voorzitter De heer Kapoerchand voorzitter 
 De heer B. Shankar secretaris De heer Sahatoe ondervoorzitter 
 De heer R. Premchand De heer Lautar penningmeester 
 De heer D. Soekhlall De heer Jairam secretaris 
 De heer R. Adhin De heer Nunda commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Waterschap Van Drimmelenpolder heeft als doelstelling het behartigen van de waterkering, de  Mandir Sawmillkreek biedt ruimte aan Hindoes voor het uitoefenen van religieuze en culturele  
 waterlozing, de bevloeiing en verdere waterschapsbelangen. activiteiten. 

 Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: meer dan 100 leden. De organisatie heeft: 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 middelen van bestaan religie 
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 Religie Sociaal-economische sector 

 Mesdjid Rukun Islam Waterschap Sawmillpolder 

 Adres: Sidoredjoweg 69a Adres: 
 Plaats: Van Drimmelenpolder Plaats: Sawmillkreek 
 Telefoon: 809222 Fax: Telefoon: Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1963 Oprichtingsjaar: 1938 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: overheid 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer S. Kartopawiro voorzitter De heer S. Badloe voorzitter 
 De heer P. Redjosetiko ondervoorzitter De heer R. Kanhai secretaris 
 De heer S. Marsidih secretaris De heer M. Jokhaw 
 De heer D. Mangoenredjo penningmeester De heer M. Kapoerchan 
 De heer S. Karjoredjo commissaris De heer D. Ramcharan 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Mesdjid Rukun Islam heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het Islamitisch  Waterschap Sawmillkreekpolder heeft als doelstelling het behartigen van de waterkering, de  
 geloof. waterlozing, de bevloeiing en verdere waterschapsbelangen. 

 Organisatievorm: vereniging met statuten Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie 

 De organisatie heeft: De organisatie heeft: meer dan 100 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie middelen van bestaan 
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 Sociaal-economische sector Religie 

 Waterschap Henarpolder Mohammed Mustafa Paradise 

 Adres: Adres: Fredericiweg 
 Plaats: Groot Henar Plaats: Paradise 
 Telefoon: Fax: Telefoon: 236334 236173 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1944 Oprichtingsjaar: 1948 

 Initiatiefnemers: overheid Initiatiefnemers: M. Kalidin 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer M. Mohanlall voorzitter De heer D. Habid Ali voorzitter 
 De heer R. Bishesan secretaris De heer M. Zaloe penningmeester 
 De heer P. Julen De heer A. Gudar commissaris 
 De heer B. Ganpal De heer L. Santoe ondervoorzitter 
 De heer R. Ramasis De heer A. Nabibuks commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Waterschap Henarpolder heeft als doelstelling het behartigen van de waterkering, de  Mohammed Mustafa Paradise heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het  
 waterlozing, de bevloeiing en verdere waterschapsbelangen. Islamitisch geloof. De moskee heeft een cyclus lezingen georganiseerd met gastsprekers. 

 Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: meer dan 100 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 middelen van bestaan religie 
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 Religie Sociaal-economische sector 

 Nari Samaadj Henar Waterschap Hapmtoncourtpolder 

 Adres: Groot Henarpolder Adres: 
 Plaats: Groot Henar Plaats: Hamptoncourtpolder 
 Telefoon: 234179 Fax: Telefoon: Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1990 Oprichtingsjaar: 1944 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: overheid 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 Mevrouw S. Roopram voorzitter De heer A. Sietal voorzitter 
 Mevrouw L. Bhondoe secretaris De heer G. Parmessar secretaris 
 Mevrouw C. Bisesar commissaris De heer H. Kesharie 
 Mevrouw S. Kalpoe commissaris De heer R. Autar 
 De heer I. Changun 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 De organisatie Nari Samaadj Henar heeft als doelstelling de vrouwen van de Sanatan Dharm bij  Waterschap Hamptoncourtpolder heeft als doelstelling het behartigen van de waterkering, de  
 elkaar te brengen. waterlozing, de bevloeiing en verdere waterschapsbelangen. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie 

 De organisatie heeft: De organisatie heeft: meer dan 100 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie en vrouwen middelen van bestaan 
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 Sociaal-economische sector Religie 

 Waterschap Corantijnpolder Nawazies Islam 

 Adres: Adres: Groot Henarpolder 135 
 Plaats: Corantijnpolder Plaats: Groot Henar 
 Telefoon: Fax: Telefoon: 234180 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1938 Oprichtingsjaar: 1960 

 Initiatiefnemers: overheid Initiatiefnemers: M. Kalidien M. Oemram 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer S. Pahladsingh voorzitter De heer M. Kalidien penningmeester 
 De heer K. Wiroredjo secretaris De heer H. Mohabali voorzitter 
 De heer M. Djamin De heer Karimbaks secretaris 
 De heer L. Diram De heer Nanekhan commissaris 
 De heer Ch. Dwarka 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Waterschap Corantijnpolder heeft als doelstelling het behartigen van de waterkering, de  Nawazies Islam heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het Islamitisch geloof.  
 waterlozing, de bevloeiing en verdere waterschapsbelangen. Leden worden begeleid en Arabische les wordt verzorgd. 

 Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 

 De organisatie heeft: meer dan 100 leden. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 middelen van bestaan religie 
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 Religie Sociaal-economische sector 

 Nickerie Baptist Curch Wageningse Werknemersbond 

 Adres: Groenhartstraat 145 Adres: Molenweg 
 Plaats: Nationaal project Plaats: Wageningen 
 Telefoon: Fax: Telefoon: 233118 Fax: 
 Oprichtingsjaar: Oprichtingsjaar: 1955 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: Rozenblad 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer B. van Thol voorzitter 
 De heer F. Dalger ondervoorzitter 
 De heer V. Badrie secretaris 
 De heer F. Milano penningmeester 
 De heer R. Orban commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Nickerie Baptist Church heeft als doelstelling verkondigen van het evangelie van Jezus  De belangen van de werknemers van de SML worden behartigd door de Wageningen  
 Christus. Werknemersbond. De bond sluit CAO's, voert overleg met de directie. Tevens organiseert zij op  
 1 mei en 31 december vieringen. 

 Organisatievorm: stichting met statuten Organisatievorm: vereniging met statuten 

 De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. De organisatie heeft: meer dan 100 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie werknemers SML 
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 Sociaal-economische sector Religie 

 Vissersvereniging Zeedijk Nus Islam 

 Adres: Van Idsingaweg 118 Adres: Manjah Veiraweg 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Wageningen 
 Telefoon: 231676 Fax: 231676 Telefoon: 804513 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1972 Oprichtingsjaar: 1920 

 Initiatiefnemers: T. Bogor H. Alimoenadie Initiatiefnemers: Samin Issan 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer A. Noredjo voorzitter De heer D. Kiman voorzitter 
 De heer Somoredjo secretaris De heer H. Kiman ondervoorzitter 
 De heer Alimoenadie penningmeester De heer S. Soero secretaris 
 De heer L. Soediredjo commissaris De heer R.Soebahor penningmeester 
 De heer Wonokario commissaris De heer S. Kiman commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Vissersvereniging Zeedijk behartigt de belangen van vissers in Nickerie. Hiertoe is een winkel  Nus Islam heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het Islamitisch geloof. Tevens  
 opgezet en wordt voorlichting gegeven over onder andere leningen. worden gehandicapten en bejaarden ondersteund. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: minder dan 20 procent vrouw. en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 middelen van bestaan religie 
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 Religie Sociaal-economische sector 

 Oesman Ganie Vissersvereniging te Nickerie 

 Adres: Van Drimmelenpolder A 51 Adres: Pisang Kapokweg 119a 
 Plaats: Van Drimmelenpolder Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 231131 Fax: Telefoon: 236361 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1973 Oprichtingsjaar: 1951 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: Paltoe Ramsunder 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer S. Hahibaks voorzitter De heer K. Pawiroredjo voorzitter 
 De heer Sardha ondervoorzitter De heer S. Adi ondervoorzitter 
 De heer Sohrabhkan secretaris De heer R. Tertosemito commissaris 
 De heer G. Sardhan penningmeester De heer W. Kartowidjojo commissaris 
 De heer F. Sainulah commissaris De heer P. Tertosemito commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Oesman Ganie heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het Islamitisch geloof. Vissersvereniging Nickerie behartigt de belangen van  vissers in Nickerie. De vereniging heeft  
 onder meer het kanaal opgeschoond en twee kampen gebouwd. 

 Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie Organisatievorm: vereniging met statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: meer dan 100 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie middelen van bestaan 
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 Sociaal-economische sector Religie 

 Vereniging van Padi Producenten Pracheen Sangeet Samaadj 

 Adres: Voorland Waterloo 21 Adres: Serie B no 168 
 Plaats: Waterloo Plaats: Corantijnpolder 
 Telefoon: 231198 231474 Fax: 231198 Telefoon: 804556 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1987 Oprichtingsjaar: 1992 

 Initiatiefnemers: E. Mannes A. Premchand Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer R. Jairam voorzitter De heer H. Mahabier voorzitter 
 De heer S. Diran penningmeester De heer M. Biharie 
 De heer Hira secretaris S. Mitoen 
 De heer Ramalhin commissaris 
 De heer Jawalpersad commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 De Vereniging van Padi Producenten behartigt de Surinaamse rijstbelangen onder meer middels  Pracheen Sangeet Samaadj zet zich in voor het behoud van de Bhajan cultuur en ondersteunt  
 het voeren van overleg met betrokken instanties. culturele activiteiten. 

 Organisatievorm: vereniging met statuten Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 

 De organisatie heeft: meer dan 100 leden. De organisatie heeft: minder dan 10 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: minder dan 20 procent vrouw. en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 middelen van bestaan religie 
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 Religie Sociaal-economische sector 

 Pride of Bisdom Tempel Vereniging van Machinediensten 

 Adres: Washabolaan 15 Adres: Ritzweg 460 
 Plaats: Wageningen Plaats: Wageningen 
 Telefoon: 233305 Fax: Telefoon: 233246 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1996 Oprichtingsjaar: 1981 

 Initiatiefnemers: P. Slagveer J. van Windt Initiatiefnemers: Palas Sarodoen 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 Mevrouw S. Slagveer voorzitter De heer L. Palas voorzitter 
 Mevrouw E. Dors ondervoorzitter De heer R. Somwidjoy ondervoorzitter 
 Mevrouw H. Gefferie secretaris De heer A. Romhisma secretaris 
 Mevrouw B. Ling penningmeester De heer K. Sarodoen penningmeester 
 Mevrouw C. Darius commissaris De heer T. Williams commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Pride of Bisdom Tempel heeft als doelstelling het bevorderen van het geestelijk, zedelijk en  De belangen van kleine ondernemers in Wageningen worden behartigd door de Vereniging van  
 maatschappelijk functioneren van de leden. Machine Diensten. 

 Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie Organisatievorm: vereniging met statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: meer dan 100 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 vrouwen middelen van bestaan 
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 Sociaal-economische sector Religie 

 Surinaamse Openbare Onderwijzersbond R.K. Heilige Dom Bosco Parochie Wageningen 

 Adres: Soekramsinghstraat Adres: Industrieweg 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Wageningen 
 Telefoon: 231844 Fax: Telefoon: 233252 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1993 Oprichtingsjaar: 1998 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: Bisdom Paramaribo 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer K. Donk voorzitter De heer R. Wong Loi Sing voorzitter 
 De heer O. Kertosentono De heer I. van Windt ondervoorzitter 
 De heer R. Sedoc De heer Zunder secretaris 
 De heer R. Katisa De heer R. Matkarya penningmeester 
 Mevrouw C. Ferreira De heer L. van King commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 De Surinaamse Openbare Onderwijzersbond komt op voor de belangen van onderwijzers in  De Wageningse R.K. Heilige Dom Bosco Parochie heeft als doelstelling het evangelie van Jezus 
 overheidsdienst. Tevens bevordert zij saamhorigheid en organiseert seminars en een jaarlijks   Christus te verkondigen. Daarnaast wordt hulp verleend aan sociaal-zwakkeren. 
 feestweekend. 

 Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie 

 De organisatie heeft: meer dan 100 leden. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten jonger dan 21 jaar 
 en is: tussen de 61 en 80 procent vrouw. en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 leden religie 
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 Religie Sociaal-economische sector 

 Ram Mandir Stichting ter Bevordering van de Agrocultuur in  
 Suriname 

 Adres: Corantijnpolder serie A no.13 Adres: Oranje Nassaustraat 72 
 Plaats: Corantijnpolder Plaats: Nieuw Nickerie 
 Telefoon: 231876 Fax: Telefoon: 231917 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1945 Oprichtingsjaar: 1996 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer D. Hirasingh voorzitter De heer H. Ishaak voorzitter 
 De heer K. Ramsamoedj secretaris 
 De heer B. Rampadarath penningmeester 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Ram Mandir biedt ruimte aan Hindoes voor het uitoefenen van religieuze en culturele  Stichting ter Bevordering van de Agrocultuur in Suriname heeft als doelstelling het stimuleren  
 activiteiten. van de landbouw in de meest ruime zin des woords. 

 Organisatievorm: stichting zonder statuten Organisatievorm: stichting met statuten 

 De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie Nickeriaanse gemeenschap 
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 Sociaal-economische sector Religie 

 Stichting Pensioenfonds van de Stichting Ontwikkeling  Rochmat Islam 
 Machinale Landbouw 

 Adres: Charolaislaan 2 Adres: Idsingaweg 142 
 Plaats: Wageningen Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 233111 233112 Fax: 233000 Telefoon: 232197 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1982 Oprichtingsjaar: 1988 

 Initiatiefnemers: P. Abendanon Kasowidjojo Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer S. Martowidjojo voorzitter De heer W. Madiokromo voorzitter 
 De heer M. Zunder ondervoorzitter De heer S. Pawirotaroeno penningmeester 
 De heer D. Morris commissaris De heer P. Doergakim commissaris 
 Mevrouw C. Wijlers commissaris De heer S. Kartosetiko commissaris 
 De heer S. Moeljoredjo commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Stichting Pensioenfonds voor de Stichting van Machinale Landbouw  strijdt voor verbetering  Rochmat Islam heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het Islamitisch geloof. 
 van de pensioenen van de deelnemers en hun nabestaanden. 

 Organisatievorm: stichting met statuten Organisatievorm: vereniging met statuten 

 De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten ouder dan 60 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 gepensioneerden SML religie 
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 Religie Sociaal-economische sector 

 Rochmatullah Islam Stichting Ontwikkeling Westelijke Polders 

 Adres: Bastieweg 51 Adres: Van Drimmelenpolder serie F no. 3 
 Plaats: Clarapolder Plaats: Van Drimmelenpolder 
 Telefoon: Fax: Telefoon: 231687 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1973 Oprichtingsjaar: 1998 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: M. Premchand B. Shankar 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer S. Wongsoidjojo voorzitter De heer B. Shankar voorzitter 
 De heer M. Premchand secretaris 
 De heer B. Mangroe penningmeester 
 De heer J. Nanhaykhan commissaris 
 De heer S. MiShrilall commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Rochmatullah Islam heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het Islamitisch geloof. Ontwikkeling van de landbouw in de Westelijke polders wordt gestimuleerd door de Stichting  
 Ontwikkeling Westelijke Polders. 

 Organisatievorm: vereniging met statuten Organisatievorm: stichting met statuten 

 De organisatie heeft: De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie vrouwen, religie, jongeren en buurtbewoners 
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 Sociaal-economische sector Religie 

 Stichting Begrafenis- en Crematiefonds Sadal Terkiboel Islam Groot Henar 

 Adres: Balwantghirweg 77a Adres: Wooncentrum Henar 
 Plaats: Paradise Plaats: Groot Henar 
 Telefoon: 236054 Fax: Telefoon: 234389 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1975 Oprichtingsjaar: 1959 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer J. Sewnathpersad voorzitter De heer I. Idoe voorzitter 
 De heer A. Kedan secretaris 
 De heer N. Akaoellah penningmeester 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Stichting Begrafenis- en Crematiefonds transporteert crematie- en begrafenisbenodigdheden. Sadal Terkiboel Islam Groot Henar heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het  
 Islamitisch geloof. 

 Organisatievorm: stichting met statuten Organisatievorm: afdeling van een andere organisatie 

 De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. De organisatie heeft: 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 middelen van bestaan religie 
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 Religie Sociaal-economische sector 

 Sadal Terkiboel Islam Van Drimmelenpolder Spaar- en Kredietcoöperatie Span Makandra  
 Wageningen 

 Adres: Van Drimmelenpolder B no 70 Vuurtorenweg Adres: Rexoralaan (postbus 902) 
 Plaats: Van Drimmelenpolder Plaats: Wageningen 
 Telefoon: 231121 232013 Fax: Telefoon: 233147 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1942 Oprichtingsjaar: 1974 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: L. Kong B. Emanuels 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer N. Nurmohammed voorzitter De heer H. Dors voorzitter 
 De heer F. Ishaak secretaris De heer L. Kong ondervoorzitter 
 De heer M. Imami penningmeester Mevrouw S. Winter-Sjodu secretaris 
 Mevrouw S. Zunder secretaris 
 Mevrouw W. Bunwarle penningmeester 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Sadal Terkiboel Islam Van Drimmelenpolder heeft als doelstelling het behouden en bevorderen  Het bevorderen van spaarzin en het verbeteren van de leefsituatie van de leden zijn de  
 van het Islamitisch geloof. doelstellingen van Spaar- en Kredietcoöperatie Span Makandra. De organisatie is recent  
 geautomatiseerd en het aantal leden is vergroot. Credit Union Day wordt gevierd. 

 Organisatievorm: afdeling van een andere organisatie Organisatievorm: coöperatie 

 De organisatie heeft: De organisatie heeft: meer dan 100 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie middelen van bestaan en werkende klasse 
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 Sociaal-economische sector Religie 

 Spaar- en Kredietcoöperatie Span Makandra Nieuw- Sadal Terkiboel Islam Waterloo 
 Nickerie 

 Adres: G.G. Maynardstraat Adres: Waterloostraat 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Waterloo 
 Telefoon: 232053 Fax: Telefoon: 231772 232133 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1974 Oprichtingsjaar: 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer H. Dorst voorzitter De heer M. Imami voorzitter 
 Mevrouw Bunwari penningmeester 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Het bevorderen van spaarzin en het  behartigen van de belangen van de leden zijn de  Sadal Terkiboel Islam Waterloo heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het  
 doelstellingen van Spaar- en Krediet Coöperatie Span Makandra. Leningen worden verstrekt,  Islamitisch geloof. 
 evenals informatie. Daarnaast worden sportactiviteiten georganiseerd. 

 Organisatievorm: coöperatie Organisatievorm: afdeling van een andere organisatie 

 De organisatie heeft: meer dan 100 leden. De organisatie heeft: 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 jongeren religie 
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 Religie Sociaal-economische sector 

 Sadar Ahle Noere Islam Produktie- en Verwerkingscoöperatie van  
 Middenstandsboeren 

 Adres: Hendrikstraat 3 Adres: Balatastraat 74 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 231921 Fax: Telefoon: 210153 210153 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1959 Oprichtingsjaar: 1968 

 Initiatiefnemers: A. Chiragali Initiatiefnemers: Zalmijn Narsingh 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer R. Chiragali voorzitter De heer H. Oemraw voorzitter 
 De heer A. Chiragali ondervoorzitter De heer Ramnanlal secretaris 
 De heer Ibrahim penningmeester De heer Diran penningmeester 
 De heer Laloe commissaris 
 De heer Castillon commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Sadar Ahloe Noere Islam heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het Islamitisch  Productie- en Verwerkingscoöperatie van Middenstandboeren behartigt de belangen van haar  
 geloof. Diensten worden georganiseerd, evenals de viering van gedenk- en feestdagen. leden door de krachten te bundelen. Samen met instanties wordt onderhandeld over  
 rijstproblemen. 

 Organisatievorm: vereniging met statuten Organisatievorm: coöperatie 

 De organisatie heeft: meer dan 100 leden. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: en is: minder dan 20 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie middelen van bestaan 
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 Sociaal-economische sector Religie 

 Organisatie van Kleine Padieproducenten (OKPP) Sadar Tertiboel Islam Ahmadiya Anjuman 

 Adres: Hendrikstraat 28 Adres: Vuurtorenweg 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Van Drimmelenpolder 
 Telefoon: 231301 Fax: Telefoon: 231666 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1991 Oprichtingsjaar: 1947 

 Initiatiefnemers: Ragunath Wongsodrono Initiatiefnemers: M. Attahullah I. Walidien 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer J. Sital voorzitter De heer L. Mahawatkan voorzitter 
 De heer R. Bishar ondervoorzitter De heer I. Hasiem ondervoorzitter 
 De heer R. Badri secretaris De heer F. Nasrullah secretaris 
 De heer Debi penningmeester De heer Abdoel penningmeester 
 De heer K. Wongsodrono commissaris De heer Moenna commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 De Organisatie van Kleine Padieproducenten verbetert de bestaanszekerheid van kleine boeren  Sadar Tertiboel Islam Ahmadiya Anjuman heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van 
 door met de overheid te onderhandelen. Tevens levert zij inputs en machinediensten, naast het   het Islamitisch geloof. Op vrij- en feestdagen worden diensten georganiseerd. 
 verlenen van andere diensten en adviezen. 

 Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie Organisatievorm: vereniging met statuten 

 De organisatie heeft: meer dan 100 leden. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: minder dan 20 procent vrouw. en is: tussen de 21 en 40 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 middelen van bestaan religie 
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 Religie Sociaal-economische sector 

 Sanstha Arya Dewaker Hampton Court Coöperatie van Groentenverbouwers van Pettenpolder  
 (KGVP) 

 Adres: Hamptoncourt serie A no.35 Adres: Van Dijkstraat 101 
 Plaats: Hamptoncourtpolder Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: Fax: Telefoon: 232488 Fax: 231676 
 Oprichtingsjaar: 1952 Oprichtingsjaar: 1989 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: Dhr. R. Atma Mevr. B. Beckles 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer B. Kasie voorzitter De heer A. Noredjo voorzitter 
 De heer R. Baidjoe secretaris De heer R. Remington ondervoorzitter 
 De heer C. Kasie penningmeester De heer R. Atma penningmeester 
 De heer S. Parmesar commissaris De heer T. Sekrokario commissaris 
 De heer J. Soebedar commissaris De heer W. Martodikromo commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Sanstha Arya Dewaker Hampton Court biedt ruimte aan Hindoes voor het uitoefenen van  Kleinschalige landbouw wordt bevorderd door de Coöperatie van Groentenverbouwers van  
 religieuze en culturele activiteiten. Pettenpolder. Tevens wordt een woongebied gerehabiliteerd en is de weg gerenoveerd. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: coöperatie 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: meer dan 100 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: en is: minder dan 20 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie middelen van bestaan 
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 Sociaal-economische sector Religie 

 Coöperatie Uitbreiding Groot Henar I Saraswati Nari Samaadj 

 Adres: Paradise 13 Adres: Djakartaweg 19 
 Plaats: Paradise Plaats: Van Drimmelenpolder 
 Telefoon: 236183 Fax: Telefoon: Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1981 Oprichtingsjaar: 1996 

 Initiatiefnemers: Mevr. S. Small S. Sairam Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer R. Bajnath-Missier voorzitter Mevrouw Girdharie voorzitter 
 De heer G. Badloe ondervoorzitter Mevrouw S. Jiawan ondervoorzitter 
 De heer Soebedar secretaris Mevrouw G. Jagan secretaris 
 Mevrouw H. MiShrilall penningmeester 
 Mevrouw N. MiShrilall commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Coöperatie Uitbreiding Groot Henar I heeft als doelstelling het opkopen van mest en  Saraswati Nari Samaadj verzorgt Hindi-, Badjan- en muzieklessen. 
 rijstproducten om de afzet voor boeren te garanderen. Beschikt wordt over een leerruimte. 

 Organisatievorm: coöperatie Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: minder dan 20 procent vrouw. en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 middelen van bestaan en rijstboeren religie 
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 Religie Sociaal-economische sector 

 Shri Bael Ramayana Samaadj CLO Regio West 

 Adres: Krappahoeklaan serie C Adres: Ciwinistraat 40 
 Plaats: Groot Henar Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 234333 Fax: Telefoon: 231528 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1958 Oprichtingsjaar: 1987 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer S. Baboelall voorzitter De heer K. Donk voorzitter 
 De heer S. Datadien secretaris De heer M. Dalloesingh ondervoorzitter 
 De heer J. Algoe penningmeester De heer P. Mohabier secretaris 
 De heer S. Bhaggoe commissaris De heer Pahladsingh secretaris 
 De heer S. Antar commissaris De heer Kanhai secretaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Shri Bael Ramayana Samaadj houdt zich bezig met het bestuderen, zingen en verkondigen van de CLO Regio West behartigt de belangen van ambtenaren en volgt maatschappelijke  
  Ramayana. ontwikkelingen in Suriname. Ten bate van de leden worden arbeidsvoorwaarden verzekerd,  
 woonpercelen verkregen en seminars en trainingen georganiseerd. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: meer dan 100 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: en is: tussen de 21 en 40 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie vakbondsleden en werknemers 
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 Sociaal-economische sector Religie 

 Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Shri Hanuman Mandir 

 Adres: P.O.B. 6093 Adres: Manjah Veiraweg 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Van Drimmelenpolder 
 Telefoon: 804575 804535 Fax: 210166 Telefoon: Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1994 Oprichtingsjaar: 1997 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer H. Alvares voorzitter De heer T. Lakhai voorzitter 
 De heer J. Bhansing De heer P. Gulraj secretaris 
 De heer R. Prithipalsing penningmeester 
 De heer S. Jawalapersad commissaris 
 De heer D. Ramadhin commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum heeft als doelstelling het stimuleren van de rijstsector  Shri Hanuman Mandir biedt ruimte aan Hindoes voor het uitoefenen van religieuze, culturele en  
 middels onderzoeksactiviteiten. sociale activiteiten. Tevens worden sportwedstrijden georganiseerd. 

 Organisatievorm: stichting met statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. De organisatie heeft: meer dan 100 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 middelen van bestaan en  rijstboeren religie 
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 Religie Religie 

 Shri Jai Hanuman Mandir Vredeskerk Nieuw-Nickerie der EBG 

 Adres: Van Drimmelenpolder serie 1 no. 22 Adres: G.G. Maynardstraat 46 
 Plaats: Van Drimmelenpolder Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: Fax: Telefoon: 231490 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1998 Oprichtingsjaar: 1903 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: Ds. Dingemans 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 Lalkoe voorzitter De heer J. Moor voorzitter 
 Jawalapersad penningmeester De heer R. Small ondervoorzitter 
 Jaggan ondervoorzitter Mevrouw L. Hewitt penningmeester 
 Jagesar commissaris De heer G. Snip commissaris 
 Mohan commissaris Mevrouw O. Pelswijk commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Shri Jai Hanuman Mandir biedt ruimte aan Hindoes voor het uitoefenen van religieuze en  De Vredeskerk Nieuw-Nickerie der EBG heeft als doelstelling het evangelie te verkondigen.  
 culturele activiteiten. Tevens wordt gebouwd aan een school waar Hindi lessen worden  Daartoe organiseren zij onder meer kerk- en gebedsdiensten, bijbelstudie en kinderkamp. 
 gegeven. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie 

 De organisatie heeft: De organisatie heeft: meer dan 100 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten ouder dan 60 jaar 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie religie 
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 Religie Religie 

 Volle Evangeliegemeente Overvloedig Leven Shri Lakshmi Pathi Vishnu 

 Adres: Groot Henarpolder wooncentrum 31 Adres: Wooncentrum 89 
 Plaats: Groot Henar Plaats: Groot Henar 
 Telefoon: 234261 Fax: Telefoon: 234228 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1990 Oprichtingsjaar: 1995 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: Dr. P. Lachman 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer J. Betterson voorzitter De heer P. Lachman voorzitter 
 Mevrouw S. Betterson ondervoorzitter De heer L. Sewnarain secretaris 
 De heer M. Veira penningmeester De heer R. Kalpoe penningmeester 
 De heer Ramdin commissaris 
 De heer M. Roopram commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Volle evangeliegemeente Overvloedig Leven verkondigt het evangelie en houdt daartoe  Shri Lakshmi Pathi Vishnu beheert het bedevaartoord Ganga Ghaat in Klein Henar en streeft  
 wekelijkse bijeenkomsten. sociale doelen na. 

 Organisatievorm: stichting zonder statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. De organisatie heeft: meer dan 100 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: en is: tussen de 21 en 40 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie buurtbewoners 
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 Religie Religie 

 Shri Ram Krishna Mandir Volle Evangelie Gemeente Het Nieuwe Verbond 

 Adres: Boonackerpolder Adres: Temerinlaan 14 
 Plaats: Paradise Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 236210 Fax: Telefoon: 233247 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1950 Oprichtingsjaar: 1971 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: Mevr. Mangroe 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer M. Ramcharan voorzitter De heer R. Soewondo voorzitter 
 De heer S. Samlal ondervoorzitter De heer V. Oedairaising ondervoorzitter 
 De heer Jokhan secretaris De heer T. Bow penningmeester 
 De heer Jagessar penningmeester 
 De heer K. Jagessar commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Shri Ram Krishna Mandir biedt ruimte aan Hindoes voor het uitoefenen van religieuze en  Volle evangelie Gemeente Het Nieuwe Verbond heeft als doelstelling jonge mensen de leer van  
 culturele activiteiten. de Heer bij te brengen. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: stichting met statuten 

 De organisatie heeft: De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten ouder dan 60 jaar 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie vrouwen, religie, jongeren en buurtbewoners 
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 Religie Religie 

 Vishnu Mandir Sanatan Dharm Corantijnpolder Shri Ram Mandir Nieuw-Nickerie 

 Adres: Corantijnpolder serie A no.68 Adres: Skrifimankotistraat 50 
 Plaats: Corantijnpolder Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: Fax: Telefoon: Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1928 Oprichtingsjaar: 1973 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: G. Gangaram Panday B. Narsingh 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer R. Dhanai voorzitter De heer G. Gangaram Panday voorzitter 
 De heer B. Balraam ondervoorzitter De heer S. Ramhit ondervoorzitter 
 De heer Sewdath penningmeester De heer R. Jawalapersad penningmeester 
 De heer Sitaram secretaris 
 De heer Bhoera commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Vishnu Mandir Sanatan Dharm Corantijnpolder biedt ruimte aan Hindoes voor het uitoefenen  Shri Ram Mandir biedt ruimte aan Hindoes voor het uitoefenen van religieuze en culturele  
 van religieuze en culturele activiteiten. activiteiten. Feest- en hoogtijdagen worden er gevierd. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: vereniging met statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: minder dan 10 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie jongeren en buurtbewoners 
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 Religie Religie 

 Shri Ram Mandir Paradise Vishnu Mandir 

 Adres: Uitbreiding Paradise 178 Adres: Gouverneurstraat 96 
 Plaats: Paradise Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 236047 Fax: Telefoon: 231793 Fax: 231793 
 Oprichtingsjaar: 1973 Oprichtingsjaar: 1950 

 Initiatiefnemers: S. Sahai Initiatiefnemers: H. Jibodh 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer D. Soerjodbalising voorzitter De heer H. Jibodh voorzitter 
 De heer B. Chingoeri ondervoorzitter 
 De heer H. Balwangier secretaris 
 De heer S. Ramlal secretaris 
 De heer B. Soechit penningmeester 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Shri Ram Mandir biedt ruimte aan Hindoes (Sanatan) voor het uitoefenen van religieuze en  Vishnu Mandir biedt ruimte aan Hindoes voor het uitoefenen van religieuze en culturele  
 culturele activiteiten. Tevens worden Hindi lessen verzorgd en hoogtijdagen gevierd. activiteiten. 

 Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 

 De organisatie heeft: meer dan 100 leden. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten jonger dan 21 jaar 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie religie 
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 Religie Religie 

 Vereniging van Brahaman Hindupriesters Shri Sanatan Dharm Eekta 

 Adres: Doerga Shawstraat 70 Adres: Corantijn strand en Rijsdijk sluis 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Corantijnpolder 
 Telefoon: 231431 Fax: Telefoon: 231063 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1998 Oprichtingsjaar: 1985 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: N. Kedar Ramlakhan 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer D. Sewgobind voorzitter De heer N. Ramlakhan voorzitter 
 De heer R. Panday secretaris De heer K. Kedar ondervoorzitter 
 De heer A. Jagesar penningmeester De heer Kisoensingh secretaris 
 De heer Awadhpersad commissaris De heer Kamta penningmeester 
 De heer Hanuman commissaris De heer Mangre Bali commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 De Vereniging van Brahaman Hindupriesters heeft als doelstelling uniformiteit binnen de  Shri Sanatan Dharm Eekta beheert het bedevaartoord Ganga Nahaan en de crematieplaats. 
 werkzaamheden van priesters te bewerkstelligen. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: vereniging met statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de leeftijden uiteenlopend 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie Nickeriaanse gemeenschap 
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 Religie Religie 

 Shri Sathya Sai Baba Centrum Paradise Verenigde Protestantse Gemeente 

 Adres: Sawmillkreekpolder 22 A Adres: Westkanaalstraat 
 Plaats: Sawmillkreek Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 236073 Fax: 236073 Telefoon: 231991 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1996 Oprichtingsjaar: 1868 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: Koning Wilhelm II 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer J. Samlal voorzitter De heer L. Pelswijk voorzitter 
 De heer S. Autar secretaris Mevrouw L. Boucher commissaris 
 De heer P. Tjikoeri penningmeester Mevrouw H. Overeem secretaris 
 Mevrouw S. Leeuwim penningmeester 
 Mevrouw M. Amat Kasan Pawiro commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Shri Sathya Sai Baba Centrum Paradise biedt ruimte voor religieuze en culturele activiteiten. Via De Verenigde Protestantse Gemeente verkondigt het evangelie van Jezus Christus. Ook steunt  
  lezingen en muziek wordt spiritualiteit bevorderd. ze sociaal-zwakkeren bijvoorbeeld door middel van kerstpakketten. 

 Organisatievorm: stichting zonder statuten Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 

 De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: en is: tussen de 61 en 80 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie religie 
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 Religie Religie 

 Tulsi Krit Ramayana Samaadj Shri Sathya Sai Baba Van Petten Polder 

 Adres: Van Drimmelenpolder serie B no. 59 Adres: Skrifimankotistraat 98 
 Plaats: Van Drimmelenpolder Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: Fax: Telefoon: Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1975 Oprichtingsjaar: 1994 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: L. Matadien A. Ramadhin 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer B. Lautan voorzitter De heer S. Sewtahal voorzitter 
 De heer J. Mahadew secretaris De heer Nandoe ondervoorzitter 
 De heer M. Matai penningmeester De heer H. Algoe secretaris 
 De heer S. Balak penningmeester 
 De heer R. Samlal commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Tulsi Krit Ramayana Samaadj houdt zich bezig met het bevorderen van de Ramayana lees- en  Shri Sathya Sai Baba Van Petten Polder biedt ruimte voor religieuze en culturele activiteiten,  
 zangtraditie. bijvoorbeeld voor jag's. De doelstelling is het menselijke naar het goddelijke te verheffen. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: stichting met statuten 

 De organisatie heeft: De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: en is: tussen de 41 en 60 procent vrouw. 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie religie 
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 Religie Religie 

 Shri Vishnu Mandir Titra Rahardja der EBG 

 Adres: Hamptoncourtpolder Adres: Washabolaan 
 Plaats: Hamptoncourtpolder Plaats: Wageningen 
 Telefoon: Fax: Telefoon: 233460 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1980 Oprichtingsjaar: 1940 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 D. Mahindapersad voorzitter De heer F. Saridin voorzitter 
 D. Rishiekoemar ondervoorzitter Mevrouw A. Sjiew A Joen ondervoorzitter 
 C. Inderdew penningmeester De heer R. Kartoredjo secretaris 
 A. Radjunderpersad secretaris Mevrouw S. Saridin commissaris 
 G. Roepram commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Shri Vishnu Mandir biedt ruimte aan Hindoes voor het uitoefenen van religieuze en culturele  Titra Rahardja verkondigt het evangelie van Jezus Christus. Feest- en gedenkdagen worden  
 activiteiten. gevierd en er is speciale aandacht voor de jeugd. Tevens wordt een voetbal knock-out toernooi  
 georganiseerd. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 99 leden. De organisatie heeft: meer dan 100 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie religie 
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 Religie Religie 

 Tawakal Sint Jozef Parochie 

 Adres: Ciwinistraat 47 Adres: G.G. Maynardstraat 60 
 Plaats: Nieuw-Nickerie Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 232912 Fax: Telefoon: 231402 Fax: 231402 
 Oprichtingsjaar: 1991 Oprichtingsjaar: 1893 

 Initiatiefnemers: K. Soekardi Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Sattoe voorzitter De heer R. Wong Loi Sing voorzitter 
 De heer Parimin Mevrouw R. Lieveld ondervoorzitter 
 De heer H. Parman penningmeester De heer C. Crichlow secretaris 
 De heer Soekartie commissaris De heer G. Garcia-Castro commissaris 
 De heer Martowidjojo De heer A. Sastropawiro commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Tawakal heeft als doelstelling het behouden en bevorderen van het Islamitisch geloof. De  De Sint Jozef Parochie verkondigt het evangelie van Jezus Christus. Daarnaast wordt diaconie  
 organisatie richt zich tevens op jongeren. aan hulpbehoevenden gegeven. 

 Organisatievorm: stichting zonder statuten Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie 

 De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. De organisatie heeft: meer dan 100 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten ouder dan 60 jaar 
 en is: tussen de 21 en 40 procent vrouw. en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 jongeren religie 
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 Religie Religie 

 Stichting Het Huis des Heren Stromen van Kracht Nickerie 

 Adres: Djakartaweg 29 Adres: Skrifimankotistraat 58 
 Plaats: Van Drimmelenpolder Plaats: Nieuw Nickerie 
 Telefoon: 231000 Fax: Telefoon: 231810 210991 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1993 Oprichtingsjaar: 1965 

 Initiatiefnemers: H. Singotiko L. Obergh Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer H. Singotiko voorzitter De heer D. Filemon voorganger 
 Mevrouw J. Atmodimedjo secretaris De heer N. Sonidin 
 De heer F. Jodiwongso penningmeester De heer N. Jobini 
 Mevrouw S. Karaya commissaris R. van het Kruys 
 De heer J. Soetosenojo commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus is de doelstelling van Het Huis des  Stromen van Kracht Nickerie heeft als doelstelling het verkondigen van het evangelie van Jezus  
 Heren. Christus. 

 Organisatievorm: stichting met statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. De organisatie heeft: 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: tussen de 61 en 80 procent vrouw. en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie religie 
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 Religie Religie 

 Stichting Sanatan Dharm Van Drimmelenpolder Stichting Hindi Parishad Suriname 

 Adres: Van Drimmelenpolder serie B no. 28 Adres: Hendrikstraat 132 
 Plaats: Van Drimmelenpolder Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 231822 Fax: Telefoon: 232311 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1990 Oprichtingsjaar: 1970 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer B. Mangroe voorzitter De heer N. Badloe 
 De heer G. Dwarka secretaris 
 De heer F. Pahladsingh penningmeester 
 De heer B. Sankar commissaris 
 De heer M. Premchand commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Stichting Sanatan Dharm houdt zich bezig met het ontwikkelen van het religieuze leven van de  De Stichting Hindi Parsihad Suriname verzorgt Hindi onderwijs. 
 gemeente. Regelmatig worden jag's georganiseerd. 

 Organisatievorm: stichting met statuten Organisatievorm: afdeling van een ander organisatie 

 De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. De organisatie heeft: meer dan 100 leden. 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten jonger dan 21 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie religie 
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 Religie Religie 

 Stichting Margi Rahardja der EBG Stichting Sanatan Dharm Nieuw-Nickerie 

 Adres: Djakartaweg 70b Adres: Jaliattaweg 19 
 Plaats: Van Drimmelenpolder Plaats: Nieuw-Nickerie 
 Telefoon: 231795 Fax: Telefoon: Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1917 Oprichtingsjaar: 1997 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: 
 Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 De heer R. Mangroe voorzitter 
 De heer R. Totaraan ondervoorzitter 
 De heer D. Gawtam secretaris 
 De heer S. Pahalatsingh penningmeester 
 De heer T. Ramasree commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Javaanse Gemeente Margi Rahardja der EBG heeft als doelstelling het evangelie van Jezus  Stichting Sanatan Dharm Nieuw-Nickerie verzorgt lessen Hindi, Bahajan en Kiertan voor jonge  
 Christus te verkondigen onder Javanen. kinderen. 

 Organisatievorm: stichting met statuten Organisatievorm: stichting met statuten 

 De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep. 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: en is: 
 De organisatie richt zich op: De organisatie richt zich op: 
 religie religie 
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