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Inleiding 
 
 
In maart 2000 organiseerde SUCET een seminar over het tegengaan van 
zittenblijven. Participanten waren: schoolbesturen, afdelingshoofden van het 
Ministerie van Onderwijs, directies van Pedagogische Instituten en NGO’s. Tijdens 
het seminar bleek duidelijk dat de deelnemers het zittersprobleem een gedeelde 
zorg vonden. Men gaf aan de eigen expertise in te willen zetten en scholen te willen 
helpen bij het terugbrengen van het percentage zittenblijvers.  
 
Om het probleem van zittenblijven aan te pakken moeten scholen een beroep  
kunnen doen op de aanwezige deskundigheid. Helaas is gebleken dat men binnen het 
onderwijsveld te weinig weet welke instanties en organisaties er zijn en waarvoor 
men op hen kan terugvallen. Dit was de aanleiding om voor het onderwijsveld een 
gids met informatie over relevante instanties en organisaties samen te stellen.   
De Onderwijsgids die hier voor u ligt, geeft informatie over het begeleidings- en 
ondersteuningsaanbod van overheids en niet-overheids onderwijsorganisaties. 
Primair dient de gids als wegwijzer voor schoolleiders en leerkrachten. Daarnaast 
kunnen scholen aan de hand van de gids, locale expertise inschakelen bij het 
bestrijden van het zittenblijven. 
 
De informatie in de gids is verzameld via een schriftelijke enquete onder 46 
organisaties, inclusief afdelingen van Ministeries. Hiervan hebben slechts 4 niet 
gereageerd; een non-response van 9%. De gids is bedoeld voor het basisonderwijs. 
De gegevens van 8 organisaties met een andere doelgroep zijn niet opgenomen. Uit 
de ontvangen enquetes zijn de gegevens gelicht en bewerkt tot een standaard 
formaat voor de gids. De bewerkte gegevens zijn daarna voorgelegd aan de 
organisaties, voor eventueel aan te brengen wijzigingen. De wijzigingen zijn zo goed 
als mogelijk in de tekst verwerkt.  
 
Naast de informatie van de aangeschreven organisaties zijn in de gids twee speciale 
lijsten opgenomen. De eerste betreft een lijst van organisaties voor personen met 
een handicap, welke is ontleend aan de Sociale Gids 2000 van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Voor meer informatie over deze organisaties kan 
men bij de Sociale Gids terecht.  
De tweede lijst betreft een opsomming van Scholen voor Speciaal Onderwijs. Deze 
lijst is afkomstig van het Bureau Speciaal Onderwijs (BSO) van het Ministerie van 
Onderwijs en Volksontwikkeling.  



 
De uitvoering van het onderzoek is door het NGO Instituut voor Kaderontwikkeling 
en Onderzoek (NIKOS) gedaan. Het onderzoeksteam bestond uit Mevr. U. 
Schalkwijk-Doerga, Lcs., Mej. I. Marshall en Drs. R. Mohan, terwijl Dr. M. 
Schalkwijk als wetenschappelijk supervisor optrad. Tijdens de voorbereiding en 
uitvoering is er steeds overleg geweest met SUCET. 
 
De Onderwijsgids is een aanzet om het onderwijsveld op een snelle en eenvoudige 
wijze meer inzicht te geven in de actoren die bezig zijn in het veld. Wij hopen dat 
wij via opbouwende kritiek en opmerkingen van uw kant de gids in een volgende 
uitgave kunnen verbeteren en verwelkomen dus uw reacties.  
 
SUCET zegt dank aan alle organisaties die hun medewerking hebben verleend bij 
het tot stand komen van de Onderwijsgids. Met name aan NIKOS, die de gids heeft 
samengesteld. De Nederlandse Ambassade zijn wij zeer erkentelijk voor de 
financiële ondersteuning, die de publicatie mogelijk heeft gemaakt. 
 
SUCET spreekt tenslotte de hoop uit dat mede door het gebruik van deze gids de 
onderwijskansen voor kinderen uit kansarme gebieden worden vergroot.  
 
Mevr. Ph. Wajo-Dijkman, 
Directeur SUCET 



 Bijzondere Schoolbesturen 

 SCHOOLBESTUUR AFRICAN METHODIST EPISTOPAL  
 CHURCH (AMEC) 

 Adres: Paramaribo, Keizerstraat 140 en district Nickerie, Gouverneurstraat 1 
 Telefoon: 473441 en 0231117 (Nickerie) 
 Website: Postbus: 
 E-mail: Fax: 
 Doelstelling 
 A.M.E.C. heeft tot doel onderwijs op GLO niveau te verzorgen, waarbij het christelijk geloof haar uitgangspunt is. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Mevr. H. Patrick voorzitter Mevr. Chritchlow-Timmerman commissaris 
 Mevr. V. Stuger secretaris Dhr. Glasgow commissaris 
 Mevr. C. Tamga penningmeester 
 Dhr. Chetram commissaris 
 Mevr. Blanchard commissaris 
 AMEC is opgericht in 1912 en verkreeg in hetzelfde jaar haar rechtspersoonlijkheid. De dagelijkse  
 werkzaamheden worden door haar eigen personeel uitgevoerd. 

 Dienstverlening: Zij houdt spreekdagen op vrijdagen tussen 7:00 en 14:00 uur en volgens afspraak. 

 Activiteiten: AMEC ontplooit sociale activiteiten, verzorgt onderwijs voor jongeren, helpt met de  
 opvoeding van kinderen en doet aan fundraising activiteiten voor het onderhoud van de  
 scholen. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Sucet en het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling 

 1 



 Bijzondere Schoolbesturen 

 FEDERATIE VAN BIJZONDERE SCHOOLBESTUREN 

 Adres: Paramaribo, Canadastraat 28 
 Telefoon: 400733 
 Website: Postbus: 
 E-mail: Fax: 
 Doelstelling 
 De federatie is een overlegorgaan voor alle schoolbesturen van Bijzondere, GLO en VOJ scholen met als doelstelling  
 gemeenschappelijke problemen gezamenlijk op te lossen. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Mevr. D. Kort voorzitter 
 Mevr. M. Doelwijt secretaris 
 Dhr. N. Veira penningmeester 

 De Federatie heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid maar is wel een vereniging. De schoolbesturen komen bij 
  elkaar indien nodig. 

 Dienstverlening: Middels overleg probeert de Federatie het beleid van de overheid positief te beinvloeden. 

 Activiteiten: De Federatie probeert door bijscholing de deskundigheid te bevorderen van schoolleiders  
 en leerkrachten. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Schoolbesturen: RKBO, EBGS, Sanathan Dharm, Arya Dewaker, AMEC, SMA, EMG, Stichting Scholen met de Bijbel,  
 Stichting Nijverheidsschool, Stichting Vrije School en Vrije Atheneum. 
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 Bijzondere Schoolbesturen 

 SCHOOLBESTUUR SANATAN DHARM 

 Adres: Paramaribo, Doekhiweg oost 18a 
 Telefoon: 499827 
 Website: Postbus: 
 E-mail: Fax: 499827 
 Doelstelling 
 Het Schoolbestuur Sanatan Dharm zet zich in om onderwijs op GLO en VOJ niveau te verzorgen. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Dhr. J. Sietaram voorzitter 
 Dhr. B.Bihari onder-voorzitter 
 Dhr. S.Sangham secretaris 

 Het Schoolbestuur van Sanatan Dharm bestaat sinds 1960 en valt onder de Vereniging Sanatan Dharm. Dhr.  
 S. Lalta is inspekteur, tevens hoofd inspektie en de stafmedewerkers zijn: Mevr. Chotelal-Gangaram Panday  
 en Dhr. R.V. Mathoera. 

 Dienstverlening: Spreekdagen zijn van maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot en met 12:30 uur en  
 volgens afspraak. 

 Activiteiten: Het Schoolbestuur Sanatan Dharm faciliteert leerlingen en leerkrachten met leermiddelen.  
 Zij heeft haar fysieke faciliteiten uitgebreid, waardoor onderwijs en andere educatieve  
 bijeenkomsten beter kunnen worden georganiseerd. Zij wil in de toekomst ook faciliteiten  
 aanbieden op het V.O.S. niveau. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Federatie van Bijzondere Schoolbesturen en Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. 
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 Bijzondere Schoolbesturen 

 SCHOOLBESTUUR VAN DE SURINAAMSE MOESLIM  
 ASSOCIATIE 

 Adres: Paramaribo, Kankantriestraat 32-40 
 Telefoon: 403641 
 Website: Postbus: 9076 
 E-mail: Fax: 
 Doelstelling 
 De Surinaamse Moeslim Associatie heeft tot doel onderwijs op GLO  en VOJ niveau te verzorgen en begeleiding te  
 bieden op sociaal-maatschappelijk gebied. Zij streeft ernaar het aantal zittenblijvers laag te houden. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Dhr. R. S. Kadirbaks voorzitter 
 Dhr. U. Orie secretaris 

 Het Schoolbestuur van de Surinaamse Moeslim Associatie is een afdeling van de Vereniging Surinaamse  
 Moeslim Associatie. De dagelijkse werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. 

 Dienstverlening: Spreekdagen van maandag tot en met vrijdag  van 9:00 tot 12:00. De scholen worden  
 volgens afspraak bezocht tussen 10:00 en 12:00 door het bestuur. Een  
 onderwijsdeskundige en een maatschappelijk werker kunnen worden ingeroepen. 

 Activiteiten: Het Schoolbestuur van de S.M.A. stimuleert ouderparticipatie. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Federatie van Bijzondere Schoolbesturen en het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling 
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 Bijzondere Schoolbesturen 

 STICHTING ONDERWIJS DER EVANGELISCHE  
 BROEDERGEMEENTE IN SURINAME 

 Adres: Paramaribo, Domineestraat 48 bv 
 Telefoon: 472962 en 472559 
 Website: Postbus: 942 
 E-mail: Fax: 
 Doelstelling 
 De Stichting EBGS heeft tot doel onderwijs op GLO en VOJ niveau te verzorgen en voorlichting te geven over  
 opvoeding en verschillende opleidingsmogelijkheden. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Dhr. R.Lindeboom voorzitter Mevr. M.Monkou lid 
 Dhr. L.Naarden ondervoorzitter Mevr. I.Nortan lid 
 Mevr. Y.Soerodimedjo secretaris 
 Dhr. E.Bronstein penningmeester 
 Mevr. M.Hoever-Venoaks lid 
 De Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname is sinds 1840 actief en verwierf in  
 1977 haar rechtspersoonlijkheid. Dhr.W.Weimans is direkteur en hij wordt dagelijks door zijn staf  
 ondersteund. 

 Dienstverlening: Het personeel, welke  vanaf 13:00 uur van maandag tot en met vrijdag  beschikbaar is,  
 adviseert jongeren en verwijst hen naar instanties. 

 Activiteiten: De Stichting EBGS bouwt en renoveert schoolgebouwen en verzorgt onderwijs in  
 Paramaribo, de overige districten en het binnenland. Zij heeft landelijk een expo van door  
 scholieren vervaardigde werkstukken georganiseerd en een onderwijscongres in  
 samenwerking met organisaties in Nederland gehouden. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (R.K.B.O.), Projektenbureau, het Ministerie van Onderwijs en  
 Volksontwikkeling, Sucet, Unicef en Peace Corps 

 5 



 Bijzondere Schoolbesturen 

STICHTING ROOMS KATHOLIEK BIJZONDER ONDERWIJS 

 Adres: Paramaribo, Mgr. Wulfinghstraat 18 
 Telefoon: 472167 
 Website: Postbus: 
 E-mail: Fax: 
 Doelstelling 
 De Stichting RKBO heeft tot doel onderwijs op kleuter-, lagere- en VOJ scholen te verzorgen. Ze streeft naar  
 redelijke schoolresultaten van haar leerlingen. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Dhr. N. Veira voorzitter Mevr. F. Panday commissaris 
 Dhr. P. Sjak-Shie secretaris Mevr. M. Berenstein commissaris 
 Dhr. C. Lie Sam Foek penningmeester 
 Dhr. G. Burger commissaris 
 Mevr. T. Sumter commissaris 
 De Stichting Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs bestaat sinds 1974. Mevr. W. Dandel is directeur en  
 wordt dagelijks door haar staf ondersteund. 

 Dienstverlening: Onderwijsdeskundigen zijn van maandag tot en met woensdag tussen 8:00 tot 12:00 uur  
 beschikbaar. Indien het nodig is wordt men doorverwezen naar instituten zoals de  
 schoolleiding, de afdeling Begeleiding en het M.O.B. 

 Activiteiten: De Stichting R.K.B.O. begeleidt en traint haar leerkrachten en de schoolleiding om de  
 kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Sucet, Stichting Kenki Skoro, Basic Life Skills en het Katechetisch Centrum van de RK. 
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 Bijzondere Schoolbesturen 

 STICHTING SCHOLEN MET DE BIJBEL 

 Adres: Paramaribo, Gravenstraat 134 
 Telefoon: 411900 
 Website: Postbus: 
 E-mail: Fax: 
 Doelstelling 
 De Stichting Scholen met de Bijbel heeft als doel onderwijs op GLO en VOJ niveau te verzorgen, waarbij het  
 christelijk geloof haar uitgangspunt is. De Stichting streeft naar optimale percentages geslaagden en bevorderden. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Dhr. R. van Leeuwaarde voorzitter 
 Mevr. L Schuster eerste secretaris 
 Dhr. C. van Dillenburg tweede secretaris 
 Mevr. I. Renfurm penningmeester 

 Stichting ''Scholen met de Bijbel''  begon reeds in 1965 met haar activiteiten. De dagelijkse  
 werkzaamheden worden door haar eigen personeel en vrijwilligers uitgevoerd. 

 Dienstverlening: Spreekdagen zijn van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 12:00 uur.  
 Onderwijsdeskundigen kunnen ingeroepen worden. Ook worden de scholen maandelijks  
 bezocht. 

 Activiteiten: Stichting Scholen met de Bijbel exploiteert scholen. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Federatie van Bijzondere Schoolbesturen 
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 Bijzondere Schoolbesturen 

 STICHTING SCHOLENGEMEENSCHAP ARYA DEWAKER  
 IN SURINAME 

 Adres: Paramaribo, Dr. S. Kafiluddistraat 01 
 Telefoon: 401237 
 Website: Postbus: 
 E-mail: Fax: 
 Doelstelling 
 Stichting Scholengemeenschap Arya Dewaker heeft tot doel onderwijs op KLO, GLO en VOJ niveau te verzorgen,  
 waarbij de Vedische-principes het uitgangspunt is. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Dhr. S.H.M. Girjasing voorzitter Dhr. Adhin commissaris 
 Mevr. L. Sewnath secretaris 
 Dhr. Kalidien penningmeester 
 Dhr. Ch. Sewradj commissaris 
 Dhr. D. Sharman commissaris 
 De Scholengemeenschap ''Arya Dewaker'' werd in 1995 een stichting. De dagelijkse werkzaamheden worden 
  door haar personeel, leerkrachten, ouderverenigingen en vrijwilligers uitgevoerd. 

 Dienstverlening: Spreekdagen zijn van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 13:30 uur. Een  
 onderwijsdeskundige, een arts, een jurist en een econoom kunnen ingeroepen worden. 

 Activiteiten: De Scholengemeenschap Arya Dewaker verzorgt trainingen, voorziet in leermiddelen en  
 heeft diverse projecten in het kader van renovatie en kwaliteitsverbetering van het  
 onderwijs uitgevoerd. Zij is vooral actief in het in stand houden en exploiteren van  
 scholen en levert haar bijdrage bij het aankweken van burgerschapszin en het bevorderen  
 van de integratie tussen de diverse culturele groepen. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling  en schoolbesturen van het Bijzonder Onderwijs. 
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 Bijzondere Schoolbesturen 

 SURINAAMSE ZENDING DER ZEVENDE-DAGS  
 ADVENTISTEN 

 Adres: Paramaribo, Madeliefjesstraat 8 
 Telefoon: 400609 en 400355 
 Website: Postbus: 1909 
 E-mail: zdasurin@sr.net Fax: 400783 
 Doelstelling 
 De Zeven-dags Adventisten heeft tot doel onderwijs op GLO en VOJ niveau en trainingsprogramma's voor  
 leerkrachten te verzorgen. Zij ondersteunt ook kinderen afkomstig uit financieel zwakke gezinnen. Het streven is  
 kinderen tot waardige burgers te maken. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Dhr. Lynden Gudge voorzitter Mevr. M. Sussenbach commissaris 
 Mevr. Anita Kirk-Telgt secretaris Dhr. J. V. Axeldongen commissaris 
 Dhr. Leslie Koorndijk penningmeester Dhr. E. Kirk commissaris 
 Dhr. Guno Emanuelson commissaris 
 Dhr. Edward Blackman commissaris 
 De Kerkgenootschap Surinaamse Zending der Zevende-dags Adventisten is sinds 1945 actief en werd in  
 1953 een stichting. De dagelijkse werkzaamheden worden door haar eigen personeel en ouders uitgevoerd. 

 Dienstverlening: Van maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 11:00 is er spreekuur. Het team bestaat  
 uit een onderwijsdeskundige, maatschappelijk werkers, een gezondheids- en  
 muziekdeskundige en theologen. 

 Activiteiten: Onderwijs, creche bezoek, vakantiebijbelschool, huisbezoek, middagprogramma's en  
 trainingsprogramma's voor leerkrachten. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Het Bureau Openbare Gezondheidszorg (B.O.G.), het Bureau Alcohol en Drugs, de Narcotica Brigade, Stichting  
 Leven en Gezondheid en Educons 

 9 



 Gouvernementele Organisatie 

 AFDELING BEGELEIDING 

 Adres: Paramaribo, Kafiluddistraat 117-123 
 Telefoon: 498850 
 Website: Postbus: 
 E-mail: Fax: 
 Doelstelling 
 De afdeling heeft als taak de leerprestaties van leerlingen te beinvloeden om kwaliteitsverhoging van het onderwijs  
 te bereiken middels begeleiding en training van leerkrachten. Aan leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen  
 verleent zij individuele begeleiding om hun kansen te verbeteren. Zij richt zich voornamelijk op kleuters en  
 scholieren van de GLO en VOJ scholen. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Dhr. A. Kallan directeur 
 Mevr. R. Echteld afdelingshoofd 

 De afdeling Begeleiding van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling is in 1974 opgericht. De  
 dagelijkse werkzaamheden worden door haar eigen personeel uitgevoerd. 

 Dienstverlening: Afspraken kunnen gemaakt worden van maandag tot en met vrijdag. Op deze dagen zijn  
 een onderwijsdeskundige en een (kinder)psycholoog aanwezig. 

 Activiteiten: De afdeling Begeleiding is vanaf oktober 2000 bezig een 3-jarig projekt uit te voeren, om 
  het zittenblijven tegen te gaan. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Het Medisch Opvoedkundig Bureau (M.O.B.) en de afdeling Jeugdzaken van het Ministerie van Onderwijs en  
 Volksontwikkeling 
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 Gouvernementele Organisatie 

 AFDELING CURRICULUMONTWIKKELING 

 Adres: Paramaribo, Commewijnestraat 31 
 Telefoon: 463457 
 Website: Postbus: 
 E-mail: Fax: 
 Doelstelling 
 De afdeling Curriculumontwikkeling heeft als taak het plannen, ontwikkelen en uitvoeren van curricula, rekening  
 houdend met de beschikbare middelen en de leef-en ervaringswereld van het Surinaamse kind. Zij richt zich op  
 peuters, kleuters en scholieren van de GLO-, BO-, VOJ- en VOS scholen. Verder verstrekt zij informatie over  
 nieuwe ontwikkelde cq ingevoerde curricula en biedt ondersteuning aan bij de implementatie. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Mevr. A. Breeveld afdelingshoofd 

 De afdeling Curriculumontwikkeling van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling is opgericht in  
 1980. Twaalf stafmedewerkers ondersteunen de afdelingshoofd met de dagelijkse leiding. 

 Dienstverlening: Op verzoek van scholen en bij evaluatie- en pilotactiviteiten kunnen onderwijsdeskundigen, 
  pedagogen en andere vakspecialisten van maandag tot en met vrijdag worden ingezet. 

 Activiteiten: Afdeling Curriculumontwikkeling vernieuwt curricula van kleuter, basis en V.O.J. scholen.  
 Middels telefonische gesprekken, schoolbezoeken en individuele- en groepsgesprekken  
 worden leerkrachten begeleid bij het invoeren van vernieuwde curricula. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 De afdeling Inspektie en afdeling Begeleiding van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling 
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 Gouvernementele Organisatie 

 AFDELING JEUGDZAKEN VAN HET KORPS POLITIE  
 SURINAME 

 Adres: Paramaribo, Verlengde Gemenelandsweg 102 
 Telefoon: 491860, 492033 en 493131 
 Website: Postbus: 
 E-mail: Fax: 
 Doelstelling 
 De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is belast met het opsporen en onderzoeken van strafbare  
 feiten, waar jeugdigen bij betrokken zijn. Men richt zich voornamelijk op kinderen tussen 0 en 18 jaar. Via  
 voorlichting op scholen geeft zij informatie over haar werkzaamheden. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Dhr. R. Wijnaldum afdelingshoofd 

 De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname valt onder het Ministerie van Justitie en Politie. 

 Dienstverlening: De afdeling is open van maandag tot en met zondag van 7:00 tot 21:00 uur. Middels  
 afspraak kan men gebruik maken van de diensten van een maatschappelijk werker. 

 Activiteiten: De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname heeft middels voorlichting en  
 training de drempelvrees bij individuen en organisaties verminderd en tegelijkertijd haar  
 dienstverlening verbeterd. Via de media, bezoeken aan scholen en buurtorganisaties  
 worden jongeren voorgelicht. Zij begeleidt ondermeer onhandelbare jeugd en bemiddelt bij 
  burenruzies waar jongeren bij betrokken zijn. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Het Ministerie van Justitie en Politie, de afdeling Bureau Familie Rechtelijke Zaken en de afdeling Justitiele  
 Kinderbescherming; Stichting voor het Kind, Huize Tamara, afdeling Jeugdzorg en het kindertehuis Koela van het  
 Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Lotjeshuis en het Internaat Emmaus. 
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 Gouvernementele Organisatie 

 AFDELING ONDERWIJS BINNENLAND 

 Adres: Paramaribo, Hoek Franchepanestraat en Gladiolenstraat 
 Telefoon: 438284 
 Website: Postbus: 
 E-mail: Fax: 
 Doelstelling 
 De afdeling Onderwijs Binnenland heeft als taak de kwaliteit van onderwijs te verbeteren, middels het faciliteren  
 van leerkrachten met materiele voorzieningen en trainingsactiviteiten. Leerkrachten van GLO- en VOJ scholen,  
 ouders en organisaties kunnen gebruik maken van haar diensten. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Dhr. E.R. Eersteling afdelingshoofd 

 De afdeling Onderwijs Binnenland is opgericht in 1983 en valt onder het Ministerie van Onderwijs en  
 Volksontwikkeling. De dagelijkse werkzaamheden worden door haar eigen personeel uitgevoerd. 

 Dienstverlening: Een onderwijsdeskundige is elke dag beschikbaar voor begeleiding. 

 Activiteiten: De afdeling Onderwijs Binnenland heeft tot nu toe ongeveer 200 personen getraind en  
 het tekort aan leerkrachten in het binnenland voor een belangrijk deel opgevangen. De  
 leerkrachten worden verder begeleid middels persoonlijke contacten, briefwisseling en  
 telefoongesprekken. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Afdelingen van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en het Ministerie van Regionale Ontwikkeling,  
 RKBO en EBGS onderwijs binnenland. 
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 Gouvernementele Organisatie 

 AFDELING SCHOOLRADIO 

 Adres: Paramaribo, Commewijnestraat 31 
 Telefoon: 431718 
 Website: Postbus: 
 E-mail: Fax: 
 Doelstelling 
 De afdeling Schoolradio heeft als taak aanvullend en ondersteunend onderwijs op KLO en GLO niveau te verzorgen.  
 Op aanvraag produceert zij ook informatieve- en educatieve programma's voor andere groepen. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Mevr. L. Trustfull afdelingshoofd 

 De afdeling Schoolradio is opgericht in 1982 en valt onder het Ministerie van Onderwijs en  
 Volksontwikkeling. De dagelijkse werkzaamheden worden door haar eigen personeel uitgevoerd. Haar  
 werkterrein beslaat Paramaribo en de districten. 

 Dienstverlening: Geïnteresseerden kunnen op schooldagen terecht voor informatie. 

 Activiteiten: De afdeling Schoolradio heeft een eigen professionele opnamestudio. Haar programma's  
 worden via verschillende radiostations uitgezonden. Zij beschikt over lespakketten die op  
 aanvraag beschikbaar zijn en biedt trainingen aan ten behoeve van mediawerkers die zich  
 met jeugdprogramma's bezighouden. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 De overheid en diverse instanties. 
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 Gouvernementele Organisatie 

 BUREAU SPECIAAL ONDERWIJS (B.S.O.) 

 Adres: Paramaribo, Rooseveltkade 3 
 Telefoon: 424748 
 Website: Postbus: 
 E-mail: Fax: 
 Doelstelling 
 Het B.S.O. heeft als doel het zorgdragen voor onderwijs en het opvoeden van kinderen met een handicap in  
 samenwerking met ouders en leerkrachten. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Mevr. Pauline Nesty afdelingshoofd Mevr. M. Babel stafmedewerker 
 Mevr. O. van Samson stafmedewerker 
 Mevr. W. Redmond stafmedewerker 
 Mevr. M. Sield stafmedewerker 
 Mevr. A. Rensch stafmedewerker 
 Het Bureau Speciaal Onderwijs (BSO) van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling is opgericht in  
 1986. De dagelijkse werkzaamheden worden door haar eigen personeel uitgevoerd. 

 Dienstverlening: Spreekdagen op maandag van 8:00 tot 14:30 voor leerkrachten en woensdag van 9:00 tot  
 12:00 uur voor leerlingen en ouders. Het team bestaat uit een onderwijsdeskundige, een  
 maatschappelijk werker en een logopedist. De afdeling verwijst schoolverlaters van B.O.  
 Scholen naar V.B.O. scholen. 

 Activiteiten: Bureau Speciaal Onderwijs is vaak aanwezig op beurzen en correspondeert met relevante  
 instanties om de belangen van schoolgaande gehandicapte kinderen beter te kunnen  
 behartigen. Haar activiteiten richten zich mede op het begeleiden van ouders en het  
 aanwerven, trainen en begeleiden van leerkrachten. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Pedologisch Instituut, afdeling Inspektie basis en VOJ scholen. 
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 Gouvernementele Organisatie 

 DIENST JEUGDZORG 

 Adres: Paramaribo, Kernkampweg 25  en een afdeling in het district Commewijne 
 Telefoon: 499480 en 0322338 (Commewijne) 
 Website: Postbus: 
 E-mail: Fax: 
 Doelstelling 
 De dienst Jeugdzorg geeft immateriele- en materiele hulp aan jongeren. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Mevr. Wijngaard diensthoofd 
 Mevr. Elchot Commewijne 

 De dienst Jeugdzorg valt onder het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Activiteiten worden  
 onder leiding van het diensthoofd met ondersteuning van maatschappelijk werkers en administratieve  
 krachten uitgevoerd. 

 Dienstverlening: Op aanvraag van ouders, verzorgers of door de jeugdige zelf kan de dienst Jeugdzorg hulp  
 verlenen. 

 Activiteiten: Kinderen en jeugdigen, niet ouder dan 18 jaar kunnen gebruik maken van de faciliteiten.  
 De immateriele hulpverlening omvat het begeleiden, bemiddelen, adviseren en motiveren van  
 de jeugd, terwijl  de materiele hulpverlening bestaat uit het verstrekken van kindervoeding, 
  het subsidiëren van internaatkosten en aanvragen van pleeggezinnen voor financiele  
 bijstand. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Het Bureau Familie Rechtelijke Zaken en de afdeling Jeugdzaken van het Ministerie van Justitie en Politie, Bureau  
 Bijzonder Onderwijs, Basis Onderwijs en Inspektie VOJ scholen en de scholen van het Ministerie van Onderwijs en  
 Volksontwikkeling, kindertehuizen, internaten en BKO. 
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 JUSTITIELE KINDERBESCHERMING 

 Adres: Paramaribo, Gongrijpstraat 1-3 
 Telefoon: 420052 
 Website: Postbus: 
 E-mail: Fax: 
 Doelstelling 
 De afdeling Justitiële Kinderbescherming heeft als taak de opvang en begeleiding van jeugdige delinquenten te  
 verzorgen en nazorg te verlenen. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Dhr. Lalla directeur ODDZ 
 Mevr. Le Couvreur afdelingshoofd 

 De afdeling Justitiële Kinderbescherming valt onder het Ministerie van Justitie en Politie en is opgericht in  
 1989. De dagelijkse werkzaamheden worden door haar eigen personeel uitgevoerd. 

 Dienstverlening: Op elke maandag, dinsdag en donderdag van 8:00 tot 14:00 uur. Het team bestaat uit een  
 (kinder)psycholoog en vijf maatschappelijke werkers. 

 Activiteiten: De afdeling geeft nazorg, waarbij jeugdige delinquenten en gezinnen therapeutische steun 
  ontvangen. Dankzij begeleiding hebben enkele pupillen hun diploma VOJ succesvol kunnen  
 behalen en bezoeken zij een VOS school. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 De afdeling Jeugdzaken van het Ministerie van Justitie en Politie, Stichting Lobi, Stichting Maxi linder, afdeling  
 Onderwijs Inspektie van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en de afdeling Maatschappelijke Zorg  
 van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting 
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 Gouvernementele Organisatie 

 MEDISCH OPVOEDKUNDIG BUREAU (M.O.B.) 

 Adres: Paramaribo, Rode Kruislaan 15 
 Telefoon: 498748 
 Website: Postbus: 500 
 E-mail: mmacvankats@yahoo.com Fax: 498748 
 Doelstelling 
 Het bewaken en bevorderen van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de in zijn ontwikkeling bedreigde  
 mens van 0 -23 jaar, middels multidisciplinaire begeleiding. Verscheidene groepen maken gebruik van haar diensten,  
 waaronder peuters, kleuters, ouders van kinderen en jongeren met een handicap, kinderen en jongeren met epilepsie 
  en kinderen met leer-en ontwikkelings problemen. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Mevr. M. MacNack-van Kats directeur 
 Dhr. C. Vieira coordinator OBCA 
 Mevr. Sh. Joedoleksono hoofd V.T.O. 

 Het M.O.B. bestaat sinds 1958 en valt onder het Ministerie van Volksgezondheid. Het begeleidingsteam  
 bestaat uit een arts, orthopedagoog, maatschappelijk werker, verpleegkundige, psycholoog, logopedist en een  
 fysiotherapeut. 

 Dienstverlening: Op aanvraag van ouders, school, arts en organisaties. Spreekdagen zijn van maandag tot en 
  met vrijdag van 8:00 tot 14:00 uur, na telefonische afspraak. Het M.O.B. verleent  
 diensten op sociaal-maatschappelijk, orthopedagogisch- en medisch-neurologisch gebied. 

 Activiteiten: Het M.O.B. biedt ambulante hulpverlening bij leer-, gedrags- en emotionele problemen. Zij  
 beheert een observatiecreche, biedt hometrainingsprogramma's aan kinderen met  
 ontwikkelingsproblemen tussen 0 en 6 jaar en assisteert bij het opzetten van ouder- en  
 belangenverenigingen. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Stichting VTO & VS, Stichting Klimop, Epilepsie Vereniging Suriname, De Vuist, VPSI, Sccope, Vereniging Down's  
 Syndroom, diverse organisaties voor kinderen met een handicap. 
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 FOUNDATION FOR HUMAN DEVELOPMENT (BKO) 

 Adres: Paramaribo, Reinastraat 16 en district Nickerie, Awiristraat 49 
 Telefoon: 494643 en 0210114 (Nickerie) 
 Website: Postbus: 2441 
 E-mail: fhdlf@sr.net Fax: 494643 
 Doelstelling 
 Het B.K.O. zorgt ervoor dat kinderrechten nageleefd worden en kinderen de extra bescherming krijgen waar ze  
 recht op hebben. Haar belangrijkste doelgroep zijn ouders, peuters, kleuters en scholieren van de GLO, VOJ en VOS 
  scholen. Zij is actief op het gebied van voorlichting, documentatie en bemiddeling bij de schending van  
 kinderrechten. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Mevr. I. Bendter-Adams voorzitter 
 Mevr. I. Nortan-Uden secretaris 
 Dhr. R. Wimpel penningmeester 
 Dhr. H. Zamuel commissaris 

 De Foundation for Human Development is opgericht in 1989. Het uitvoerend orgaan (BKO) is sinds 1990  
 operationeel. De dagelijkse werkzaamheden worden door het eigen personeel onder leiding van de directeur,  
 mevr. L. Ferrier, stagiaires en vrijwilligers uitgevoerd. 

 Dienstverlening: Het team bestaat uit een onderwijsdeskundige, (kinder)psycholoog, financieel deskundige,  
 een pastor en een communicatie- en human  resource deskundige. Bij de hulpverlening  
 kunnen op verzoek van de client problemen nader onderzocht worden of kunnen zij  
 doorverwezen worden naar andere instanties. 

 Activiteiten: Het BKO onderneemt activiteiten om de rechten van het kind meer bekendheid te geven,  
 te bemiddelen in geval van schendingen van rechten, het optimaliseren  van de vroege  
 ontwikkelingskansen van het kind, het bestrijden van alle vormen van geweld tegen  
 kinderen. Verder organiseert zij regelmatig workshops, lezingen, verzorgt trainingen en  
 voorlichtingsbijeenkomsten, publiceert artikelen en informatie materiaal en doet aan  
 wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met Universiteiten in Nederland. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Stichting Moiwana'86, Bureau Openbare Gezondheidszorg, Nationale Vrouwen Beweging, Stichting Klimop,  
 Stichting V.T.O.& V.S., Netwerk Bestrijding Huiselijk Geweld, afdeling Jeugdpolitie, Unicef, Unifem, Nationale  
 Jeugdraad, St.Lobi, IDB, Bureau Rechten van het Kind, SOZAVO. 
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 HERMANN GMEINER KINDERGARTEN (S.O.S.  
 KINDERDORPEN SURINAME) 

 Adres: Paramaribo, Kinderdorpweg 2-4 
 Telefoon: 432886 en 497480 
 Website: Postbus: 
 E-mail: Fax: 490675 
 Doelstelling 
 Hermann Gmeiner Kindergarten van S.O.S. Kinderdorpen Suriname heeft als doel onderwijs aan peuters en kleuters  
 te verzorgen. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Dhr. G.W. Noter voorzitter Mevr. S. Trot commissaris 
 Mevr. A. Guda secretaris Dhr. L. Kotzebue commissaris 
 Dhr. E. Slijngaard penningmeester 
 Mevr. E. van der Hilst commissaris 
 Mevr. S. Nandoe commissaris 
 Hermann Gmeiner Kindergarten is opgericht in 1997 en valt onder de SOS Kinderdorpen Suriname. De  
 directrice Marisa Pieplenbosch geeft samen met mevrouw Virgien Berkenveld, pedagogisch coordinator, leiding 
  aan de "Kindergarten". 

 Dienstverlening: Iedere dag of op afspraak kan men daar terecht. Het kinderteam brengt indien  
 noodzakelijk een advies uit ten aanzien van het meest geschikte type onderwijs voor de  
 pupillen. Eventueel kunnen deskundigen en instituten, waaronder het M.O.B., artsen, etc.  
 worden ingeschakeld. 

 Activiteiten: Hermann Gmeiner Kindergarten heeft goede resultaten geboekt met  
 fundraisingsactiviteiten en het verzorgen van trainingen. Er is een voor- en naschoolse  
 opvang van kinderen waar een warme maaltijd en begeleiding wordt aangeboden. Zij  
 organiseert ook thema-avonden, geeft gender- en onderwijs voorlichting, begeleidt ouders  
 en gezinnen, biedt stageplaatsen en verzorgt trainingen aan leerkrachten. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Het Jeugdhuis van S.O.S., Cafra, Netwerk Bestrijding Huiselijk Geweld en de Vereniging van Particuliere Sociale  
 Instellingen (V.P.S.I.) 
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 KENKI SKORO 

 Adres: Paramaribo, van Idsingastraat 133 
 Telefoon: 472746 
 Website: Postbus: 
 E-mail: pssmoniz@sr.net Fax: 
 Doelstelling 
 Kenki Skoro zet zich in om de kwaliteit van het onderwijs in Suriname te verbeteren. De doelgroep omvat  
 leerkrachten, leerlingen en ouders van peuter-, kleuter- GLO, VOJ scholen en leerkrachtenopleidingen. Zij  
 organiseert boekenverkoop, workshops en voert evaluatie- en onderzoeksprojecten uit. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Mevr. D. Angel voorzitter 
 Mevr. I. Krishnadath secretaris 
 Mevr. N. Bakker penningmeester 
 Mevr. R. Verwey commissaris 
 Dhr. H. Mungra commissaris 
 Kenki Skoro is sinds 1980 actief en heeft in 1987 rechtspersoonlijkheid gekregen als vereniging. Het  
 kantoor wordt bemand door een vrijwilliger. 

 Dienstverlening: Kenki Skoro is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 14:00 uur. 

 Activiteiten: Kenki Skoro is actief op velerlei onderwijsgebieden. Tot de leden behoort een  
 hooggeschoold kader van onderwijskundigen, pedagogen en psychologen. Een reeks  
 projecten die is uitgevoerd had betrekking op de onderwijsproblematiek in het binnenland. 
  Daarnaast heeft Kenki Skoro ervaring met projecten op het gebied van  
 onderwijsdidaktiek en "sociaal emotioneel onderwijs". De publicaties van Kenki Skoro  
 worden gebruikt op de leerkrachten opleidingen. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Stichting Pepsur, Nationale Vrouwen  Beweging, Unicef, Nederlandse Ambassade, Basic Life Skills Commissie en  
 International Child Development Initiatives 
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 KENNEDY STICHTING 

 Adres: Paramaribo, Verlengde Gemenelandsweg 18d 
 Telefoon: 472887 / 410155 
 Website: Postbus: 1085 
 E-mail: kennedy@sr.net Fax: 424602 
 Doelstelling 
 De stichting heeft tot doel het bevorderen en behartigen van de educatieve, geneeskundige, geestelijke en  
 materiele belangen van dove en slechthorenden. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Dhr. J. Cheuk A Lam voorzitter Dhr. M. G. de Miranda commissaris 
 Mevr. S. Proeve secretaris Dhr.  R. Lai A Fat commissaris 
 Mevr. R.Ramdin-de Lafuente 2e secretaris 
 Dhr. R. Abrahams penningmeester 
 Dhr. Dhr.A. J. Brahim commissaris 
 De Kennedy stichting bestaat sinds 1965. Het direktieteam bestaat uit: C. Gajadien-Kalaykhan, R. Etnel- 
 Sewcharan en A. Doelman-Kromoreso. De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door het eigen  
 personeel, leerkrachten, vrijwilligers, stafmedewerkers en stagiaires. 

 Dienstverlening: De stichting verzorgt onderwijs met alle nodige faciliteiten op GLO niveau. Zij geeft  
 adviezen, begeleiding en hulp aan ouders. Leerkrachten en internaatpersoneel worden in de 
  gelegenheid gesteld door trainingen hun deskundigheid te bevorderen. 

 Activiteiten: Verschaffen van informatie aan alle belanghebbenden. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Instituut voor Doven in St. Michielgestel, Elfata in Nederland, Koninklijk Instituut voor Doven en  
 Spraakgestoorden in Hasselt, M.O.B., Pedologisch Instituut, B.B.O. en R.K.B.O. 

 22 



 Niet Gouvernementele Organisatie 

 MENSENRECHTEN    ORGANISATIE MOIWANA '86 

 Adres: Paramaribo, Molenpad 7-9 
 Telefoon: 404410 en 404347 
 Website: http://www.parbo.com/m86 Postbus: 2477 
 E-mail: m86@parbo.com Fax: 404011 
 Doelstelling 
 Stichting Moiwana '86 is een mensenrechtenorganisatie en heeft als doel het bevorderen van de naleving van  
 internationale standaarden inzake mensenrechten, waaronder ook kinderrechten in Suriname. De organisatie richt  
 zich op de totale gemeenschap. Zij verstrekt informatie, verleent juridische bijstand en voert projecten op het  
 gebied van mensenrechten uit. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Mevr. Denise Kort voorzitter 
 Dhr. Stanley Marica secretaris 
 Mevr. Lilian Komproe penningmeester 
 Dhr. Celsius Waterberg commissaris 
 Mevr. Magda Hoever-Venoaks commissaris 
 Moiwana '86 bestaat sinds 1986 en werd in 1988 een stichting. Maureen Silos is als directeur  
 verantwoordelijk voor de afdelingen: juridische zaken, onderzoek en advocacy, voorlichting en documentatie,  
 financiele administratie en het secretariaat. Zij wordt hierbij ondersteund door stafmedewerkers. 

 Dienstverlening: Juristen en sociologen bieden van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 15:00 uur hulp 
  en indien nodig kunnen personen doorverwezen worden naar andere instanties. 

 Activiteiten: Moiwana'86 heeft rechtzaken ten aanzien van mensenrechtenschendingen bij het  
 Interamerikaanse Hof voorgebracht, waarbij de Staat Suriname veroordeeld werd.   
 Middels publicaties, nieuwsbrieven, persberichten, afstaan van interviews en  
 mensenrechten advocacy probeert zij meer bekendheid te geven aan haar activiteiten. Zij 
  zal binnenkort aanvangen met het project Democratie en Rechtsstaat en de Surinaamse  
 samenleving meer voorlichten met betrekking tot mensenrechten. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen, Bureau Kinderontwikkeling , Caribbean rights, Amnesty International en de  
 Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) 

 23 



 Niet Gouvernementele Organisatie 

 NATIONALE STICHTING BLINDENZORG SURINAME 

 Adres: Paramaribo, Dr. Sophie Redmondstraat 167 
 Telefoon: 472227 
 Website: Postbus: 1496 
 E-mail: blindenzorgsur@cq-link.sr Fax: 
 Doelstelling 
 De Stichting Blindenzorg Suriname heeft als doel blinden en slechtzienden de nodige begeleiding te verlenen, ten  
 einde een juiste integratie in het maatschappelijk bestel te bewerkstelligen. Visueel gehandicapte kinderen en  
 volwassenen worden in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van haar facilteiten. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Dhr. R. Pollack voorzitter Dhr. E. Muller commissaris 
 Mevr. K. Blufpand ondervoorzitter 
 Dhr. M. Loor secretaris 
 Dhr. R. Kirpal penningmeester 
 Mevr. M. Hofwijk commissaris 
 De Stichting Nationale Blindenzorg Suriname is sinds 1964 actief en verwierf haar rechtspersoonlijkheid in  
 1974. De dagelijkse werkzaamheden worden door haar eigen personeel uitgevoerd. 

 Dienstverlening: Slechtziende kinderen worden doorgaans door  de oogarts naar de stichting verwezen,  
 waar zij van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 12:30 uur aangepast onderwijs  
 kunnen volgen. 

 Activiteiten: De Stichting Blindenzorg verzorgt basisonderwijs aan visueel gehandicapte kinderen en wil 
  in de toekomst dit ook op VOJ niveau doen. Verder zorgt zij voor een goede opvang van  
 kinderen in het internaat en onderneemt acties om het sociaal contact onder volwassen  
 blinden te stimuleren. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 De Vereniging Particuliere Sociale Instellingen 
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 NATIONALE VROUWEN BEWEGING (N.V.B.) 

 Adres: Paramaribo, Verlengde Gemenelandsweg 132b 
 Telefoon: 465626, 432921 en 433041 
 Website: Postbus: 129 
 E-mail: n.v.b.@sr.net Fax: 433167 
 Doelstelling 
 De N.V.B. heeft als doel de achterstandpositie van vrouwen op sociaal-, economisch-, cultureel- en politiek gebied  
 op te heffen. Hiernaast ondersteunt zij de internationale strijd van vrouwen voor bevrijding en lotsverbetering. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Mevr. S. Staphorst voorzitter 
 Mevr. J. Ooft secretaris 
 Mevr. F. Lenne penningmeester 
 Mevr. R. Wouden commissaris 

 De Nationale Vrouwen Beweging (NVB) bestaat sinds 1982 en werd in 1987 een vereniging. Directeur  
 Siegmien Staphorst wordt ondersteund door stafmedewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. 

 Dienstverlening: De NVB geeft voorlichting op basisscholen aan leerlingen van de zesde klas over  
 technische beroepen, verzorgt trainingen en volwassenedukatie in Paramaribo en in het  
 Boven-Suriname gebied.. 

 Activiteiten: Middels folders en voorlichting probeert de organisatie de leerlingen te bereiken, verzorgt  
 alfabetisatie trainingen aan marronvrouwen in Paramaribo en het Boven-Suriname gebied.  
 Verder doet zij aan volwasseneducatie, training van begeleiders en ondersteunt  
 vrouwengroepen bij het opzetten van creches en het bouwen van scholen. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Stichting Kenki Skoro, Stichting Projecten Protestants Christelijk Onderwijs, EBGS, en afdeling Onderwijs  
 Binnenland van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling 
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 STICHTING MYTYLSCHOOL SURINAME 

 Adres: Paramaribo, Margarethalaan 68 
 Telefoon: 463300 
 Website: Postbus: 
 E-mail: Fax: 
 Doelstelling 
 De stichting heeft tot doel onderwijs aan kinderen met een lichaamlijk handicap te verzorgen. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Dhr. A. Harmsma voorzitter 
 Dhr. v. Lobrecht penningmeester 
 Mevr. Jharap commissaris 
 Mevr. Blufpand commissaris 

 Stichting Mytylschool bestaat sinds 1966. Mevr. M. Pengel is direkteur en het onderwijs wordt verzorgd door 
  leerkrachten en klasse assistenten.. 

 Dienstverlening: Mytylschool verzorgt onderwijs, medische hulp & begeleiding en geeft advies. Ook zijn er  
 mogelijkheden voor stageplaatsen. Het team bestaat uit een onderwijsdeskundige,  
 maatschappelijk werker, (kinder)psycholoog, fysiotherapeuten, ergotherapeuten,  
 logopedisten, een orthopedische instrumentenmaker en revalidatie artsen. 

 Activiteiten: Zij verstrekt hulpmiddelen en biedt vervoer aan leerlingen van de school. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 M.O.B., Pedologisch Instituut, B.B.O., specialisten van het revalidatiecentrum en Huize Tyltyl. 
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 STICHTING PROJEKTEN PROTESTANTS-CHRISTELIJK  
 ONDERWIJS 

 Adres: Paramaribo, Dr. Sophie Redmondstraat 172 bv 
 Telefoon: 477713 en 411455 
 Website: http://www.suriname-network.com/sdgs Postbus: 1983 Zd 
 E-mail: sdgs@sr.net Fax: 411455 
 Doelstelling 
 De Stichting Projekten PCOS werkt samen met derden om kwaliteitsverbeteringsactiviteiten te ontwikkelen ten  
 behoeve van leerkrachten en leerlingen, middels het verbeteren van de fysieke omstandigheden van  
 onderwijsfaciliteiten, leermiddelenvoorziening en ondersteunende onderwijsinhoudelijke activiteiten te ontplooien.  
 Zij richt zich met name op kinderen van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, leerkrachten en ouders. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Mevr. A. Hiralal-Norden voorzitter 
 Dhr. J. Jaeger ondervoorzitter 
 Dhr. R. Strijk secretaris 
 Dhr. Th. Linscheer penningmeester 

 De stichting is opgericht in 1993. Mevrouw Y.Caprino geeft met ondersteuning van K. Blufpand en A. Ritfeld  
 leiding aan de dagelijkse werkzaamheden. 

 Dienstverlening: Op basis van de beschikbare en/of in te huren deskundigheid kan men bij het  
 projectenbureau terecht voor adviezen en het organiseren van onderstaande activiteiten. 

 Activiteiten: De stichting voert verschillende projecten uit waaronder bouw- en renovatieprojecten,  
 projekten ter verbetering van de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs. Zij organiseert 
  workshops, congressen, studiedagen en boekenfestivals. Via schoolbesturen, -leiders, de  
 media, ouderverenigingen en krutu's (binnenland), wordt de gemeenschap geinformeerd  
 over haar activiteiten. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Diverse ministeries w.o.het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, E.B.G.S., R.K.B.O., Stichting Scholen  
 met de Bijbel, E.M.G., A.M.E.C., Sanathan Dharm, Arya Dewaker, SUCET, Kenki Skoro, de Kinderboekenschrijvers,  
 Biblionef, buitenlandse organisaties w.o. ZZG, de Unie voor Christelijk Onderwijs 
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 STICHTING TAMARA SURINAME 

 Adres: Paramaribo, Grapefruitstraat 8 
 Telefoon: 452680 
 Website: http://www.tamara.org Postbus: 1341 
 E-mail: tamara@sr.net Fax: 452680 
 Doelstelling 
 Stichting Tamara heeft als doel het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van kinderen en jeugdigen met  
 problemen. Zij richt zich in het bijzonder op kinderen van kinderhuizen, internaten, creches en scholen 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Dhr. G.A.M. Cooper voorzitter 
 Dhr. R. Pahladsingh secretaris 
 Mevr. C. Hirasing-Cramer tweede secretaris 
 Mevr. K. Tsang Ma Sang penningmeester 
 Mevr. G. Cooper-Hirasing commissaris 
 Stichting Tamara Suriname verkreeg haar rechtspersoonlijkheid in 1991. Vrijwilligers voeren de meeste  
 werkzaamheden uit. 

 Dienstverlening: Op basis van schriftelijke aanvragen en verzoeken worden schoolmaterialen en andere  
 hulpgoederen beschikbaar gesteld. 

 Activiteiten: Behalve het exploiteren van een kindertehuis, distribueert Stichting Tamara jaarlijks  
 schoolagenda's, leermiddelen en meubilair onder scholen en sociale instellingen. Zij  
 verleent ook hulp aan de speel-o-theek van het CCS. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Stichting Tamara Nederland, NGO's, Cultureel Centrum Suriname, de afdeling Jeugdzaken van het Ministerie van  
 Onderwijs en Volksontwikkeling en de afdeling Jeugdpolitie van het Ministerie van Justitie en Politie, S.A.O  
 (vakschool), Stichting Arbeids Mobilisatie en Ontwikkeling, Stimosur. 
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 STICHTING TER BEVORDERING VAN MOESTUINEN IN  
 SURINAME 

 Adres: Paramaribo, Prinsesenstraat 3 
 Telefoon: 422011 en 546893 
 Website: Postbus: 
 E-mail: Fax: 
 Doelstelling 
 De Stichting Moestuinen heeft als doel de belangstelling onder de jeugd voor de agrarische sector te stimuleren,  
 middels  het aanleggen van moestuinen, het bevorderen van zelfwerkzaamheid en het creeren van arbeidsplaatsen ten 
  behoeve van jeugdige werklozen. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Dhr. S.H. Soekhlal voorzitter 
 Mevr. M. Biervliet secretaris 
 Mevr. D. Contino penningmeester 
 Mevr. K. Sumter-Griffith commissaris 
 Mevr. S. Wolf commissaris 
 De Stichting ter bevordering van Moestuinen in Suriname bestaat sinds 1997. De dagelijkse werkzaamheden  
 worden door haar eigen personeel uitgevoerd. Mevr. K.Sumter-Griffith is plaats vervangend voorzitter. 

 Dienstverlening: Op verzoek van schoolleiders worden leerlingen gefaciliteerd met informatie over  
 moestuinen. De stichting is na 3.00 uur te bereiken. 

 Activiteiten: Stichting Moestuinen biedt trainingen aan voor het aanleggen van moestuinen en  
 groentebedden, brengt teelttechnieken bij, begeleidt jeugdigen om zelfstandig moestuinen  
 te onderhouden. Vooral internaten en kindertehuizen maken gebruik van haar faciliteiten. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 De afdeling Jeugdcentra van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en Stichting Tamara 
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 Niet Gouvernementele Organisatie 

 STICHTING THE STUDIO 

 Adres: Paramaribo, Hadesstraat 4 
 Telefoon: 450779 en 0837588 
 Website: Postbus: 12151 
 E-mail: studio@sr.net Fax: 551475 
 Doelstelling 
 De Studio heeft tot doel creatieve- en educatieve activiteiten voor de jeugd te organiseren en voorlichting te  
 geven middels documentaires en films. Zij richt zich primair op peuters, kleuters en leerlingen van basis scholen. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Dhr. N. van Geerke voorzitter 
 Mevr. N. van Geerke secretaris 
 Mevr. N. van Geerke penningmeester 

 The Studio is in 1998 een stichting geworden. Stafmedewerkers en vrijwilligers ondersteunen de directrice  
 N. van Geerke bij de dagelijkse werkzaamheden. 

 Dienstverlening: Stichting The Studio beheert een kinderopvangverblijf. 

 Activiteiten: The Studio verzorgt radioprogromma's, waaronder "Voeding en de Op", "Gezond in Huis",   
 "Vrouwen van Nu" en een televisieprogramma "Tutu Toeter". 

 Er wordt samengewerkt met: 
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 STICHTING VOOR EEN SCHOON SURINAME 

 Adres: Paramaribo, Van Idsingastraat 125 met afdelingen in de districten Nickerie, Para en Saramacca 
 Telefoon: 470007 en 421228 
 Website: Postbus: 1724 
 E-mail: svss@sr.net Fax: 421228 
 Doelstelling 
 De Stichting voor een Schoon Suriname heeft als doel het bevorderen van milieubewust gedrag door educatie en  
 voorlichting. Zij richt zich voornamelijk op de schoolgaande jeugd, wijkorganisaties en bedrijven. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Dhr.. N. Waagmeester voorzitter Mevr. N. Doelwijt commissaris 
 Mevr. A. Keeldar secretaris Dhr. A. Marshall commissaris 
 Mevr. O. Renfrum penningmeester 
 Dhr. S. Hoever commissaris 
 Dhr. C. Werners commissaris 
 In 1988 begon de Stichting voor een Schoon Suriname met haar activiteiten. De dagelijkse werkzaamheden  
 worden onder leiding van de directrice, Mevr. L. Ackson, het eigen personeel en vrijwilligers uitgevoerd. 

 Dienstverlening: Van maandag tot vrijdag tussen 8:00 en 14:00 kunnen onder andere schoolgaande  
 kinderen gebruik maken van de info-lijn om aan milieu-informatie te komen. 

 Activiteiten: Stichting Schoon Suriname geeft voorlichting aan de gemeenschap middels het uitgeven  
 van haar milieukrant, viering van milieudagen en het exploiteren van de milieu-infolijn. Zij  
 organiseert regelmatig workshops en campagnes ter bescherming van het milieu. Daarnaast 
  ontwikkelt zij leerprogramma's en stelt informatiepaketten samen. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Stichting Natuurbehoud Suriname (Stinasu), het Wereld Natuurfonds en Milieubond 
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 STICHTING VOOR HET KIND 

 Adres: Paramaribo, Awaradam 15 
 Telefoon: 403143 
 Website: Postbus: 2584 
 E-mail: stichting voor het kind@cq-link.sr Fax: 403716 
 Doelstelling 
 Stichting voor het Kind heeft als doelstelling opvang en begeleiding van lichamelijk-, geestelijk- en sexueel  
 mishandelde kinderen. Zij richt zich op scholieren van de GLO en VOJ scholen. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Dhr. Neville Veira voorzitter 
 Mevr. Lothar secretaris 
 Dhr. Frank Robles de Medina commissaris 

 Stichting voor het Kind bestaat sinds 1970. De werkzaamheden worden onder toezicht van de directeur Dhr.  
 Michel Jules met ondersteuning van Ellen Abendanon uitgevoerd. 

 Dienstverlening: Op dinsdag en donderdag van 15:00 uur tot 18:00 uur is er spreekuur op afspraak, op het  
 kantoor Jeugdzaken van Politie. Het team van Stichting voor het Kind bestaat uit een  
 onderwijsdeskundige, een (kinder)psycholoog en maatschappelijk werkers. Indien nodig  
 worden kinderen door verwezen naar andere instanties. 

 Activiteiten: Middels voorlichting en schoolbezoeken probeert zij Surinamers meer bewust te maken over 
  kinderrechten. Op verzoek kan voorlichting en informatie aan kinderen en/of volwassenen 
  verzorgd worden over mishandeling. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 De afdeling Jeugdzaken van het Ministerie van Justitie en Politie, Bureau Familie Rechterlijke Zaken en  
 Pleeggezinnen Centrale, Dermatologische dienst. 
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 SURFLANDRIA 

 Adres: Paramaribo, Linnaeusstraat 11 
 Telefoon: 
 Website: Postbus: 657 
 E-mail: Fax: 442255 
 Doelstelling 
 Surflandria heeft als doel het bevorderen van de intermenselijke relaties tussen Suriname, Nederland en Belgie. Ook 
  zet zij zich in voor het initieren en uitvoeren van projecten in Suriname en richt zich in het bijzonder op kinderen, 
  gezinnen, scholen en organisaties. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Mevr. A. Bueno de Mesquita voorzitter 
 Mevr. L. Asin secretaris 
 Mevr. L. Parabirsing penningmeester 
 Mevr. F. Brewster commissaris 

 Surflandia begon in 1991 met haar activiteiten en werd in 1995 een stichting. De dagelijkse werkzaamheden  
 worden door haar eigen personeel en bestuursleden uitgevoerd. 

 Dienstverlening: Wekelijks worden op verzoek scholen bezocht. 

 Activiteiten: Surflandria heeft na consultatie met het Bureau Schoolvoeding van het Ministerie van  
 Onderwijs en Volksontwikkeling  het project Warme Maaltijden op Basisscholen  
 uitgevoerd, dat heeft geleid tot betere leerprestaties van kinderen. Daarnaast biedt zij  
 warme maaltijden, verstrekt voedselpaketten en gebruikte artikelen aan behoeftigen. 

 Er wordt samengewerkt met: 
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 SURINAAMS CENTRUM VOOR EDUCATIE EN TRAINING  
 (SUCET) 

 Adres: Paramaribo, Heerenstraat 42 bv 
 Telefoon: 422702, 421882 en 421885 
 Website: Postbus: 8396 
 E-mail: sucet@sr.net Fax: 421886 
 Doelstelling 
 De missie van Stichting SUCET is het tegengaan van zittenblijven. Zij richt zich primair op het lager onderwijs in  
 kansarme gebieden en op bovenschoolse begeleiding van leeszwakke leerlingen uit de laagste klassen van het GLO.  
 Daarnaast streeft ze naar samenwerking met gouvermentele en niet-gouvermentele onderwijsinstanties, die zich  
 inzetten voor het terugbrengen van het zittenblijverspercentages in GLO, VOJ en VOS. 

 De huidige leiding bestaat uit: 
 Mevr. Margo Waterval voorzitter Mevr. J. v. Coblijn-Heereveen commissaris 
 Dhr. Joop Vernooij secretaris Mevr. E. Graanoogst commissaris 
 Mevr. Heidy Simons-de Seil penningmeester 
 Dhr. Humphrey Bendt commissaris 
 Mevr. Margo Kramp commissaris 
 Het Surinaams Centrum voor Educatie en Training bestaat sinds 1989. Directrice Phyllis Wajo-Dijkman  
 wordt bij het dagelijks leiding geven ondersteund door mevrouw Levina Schuller-de Lange. 

 Dienstverlening: Het geven van adviezen op het gebied van onderwijsverbetering. Ook kan men bij SUCET  
 terecht voor schoolspecifieke ondersteuning op basis van in te huren deskundigheid. 

 Activiteiten: De Stichting verzorgt trainingen voor schoolhoofden en leerkrachten, geeft ondersteuning 
  bij onderwijsverbetering en organiseert bovenschoolse begeleiding voor kinderen uit klas  
 1 en 2 van het GLO, waarbij ouderbetrokkenheid een belangrijke plaats inneemt.  
 Daarnaast organiseert zij conferenties en studiedagen rondom het thema  
 kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

 Er wordt samengewerkt met: 
 Schoolbesturen van Bijzondere Scholen, afdeling Jeugdzaken en de afdeling Begeleiding van het Ministerie van  
 Onderwijs en Volksontwikkeling, Unicef, en met gouvermentele en niet gouvermentele organisaties in het Platform  
 Terugdringen Zittenblijven. 
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 Bijlage 1: Gehandicaptenzorg 

 Afdeling Gehandicaptenzorg 
 Adres: Emile Boutersestraat 1-23 Doelstelling 
 De afdeling Gehandicaptenzorg van het  
 Telefoon: 439077 Ministerie van Sociale Zaken en  
 Volkshuisvesting houdt zich bezig met  
 Contactpersoon: Mevrouw Bergtop-Wilnis materiele- en immateriele hulpverlening aan  
 gehandicapten jonger dan 60 jaar. 
 De organisatie richt zich op: 
 gehandicapten jonger dan 60 jaar 

 Bueno De Mesquita Fonds 
 Adres: Tourtonnelaan Doelstelling 
 Het Bueno De Mesquita Fonds werft, ten  
 Telefoon: 474350 en 474315 behoeve van de aanschaf van orthopedische  
 en andere hulpmiddelen, fondsen aan. 
 Contactpersoon: Drs.S. Sadal 

 De organisatie richt zich op: 
 lepra patiënten 

 Eddy en Ingrid Fonds 
 Adres: Neumanpad Doelstelling 
 Het Eddy en Ingrid Fonds helpt financiele  
 Telefoon: 498023 steun zoeken voor patiënten die in het  
 buitenland behandeld moeten worden. 
 Contactpersoon: De heer Ramdhanie 

 De organisatie richt zich op: 
 minderjarige hartpatiënten 
 
 
 
 
 
Bron: Sociale Gids 2000, Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting - Dienst  



 Bijlage 1: Gehandicaptenzorg 

 Esther Stichting 
 Adres: Emile Boutersestraat 1-23 Doelstelling 
 De Esther Stichting heeft als doel het  
 Telefoon: 462790 behartigen van de belangen van (ex-)  
 leprapatiënten en hun gezinnen voor zover zij  
 Contactpersoon: Mevrouw  P. Leerdam hulp behoeven. Tot haar dienstenpakket  
 behoren verzorging, verpleging,  
 wondbehandeling, maatschappelijke hulp,  
 De organisatie richt zich op: huishoudelijke hulp, technische hulp, transport 
 ex-lepra en TBC patiënten  en huisvesting. 

 Huize Betheljada 
 Adres: Cornelis Jongbauwstraat 55 Doelstelling 
 Huize Betheljada heeft als doelstelling het  
 Telefoon: 475921 en 421037 verzorgen en begeleiden van verstandelijk en  
 lichamelijk gehandicapten. 
 Contactpersoon: Mevrouw A. Bischop 

 De organisatie richt zich op: 
 gehandicapten 

 Stichting In de Ruimte 
 Adres: Santopolder 1b, District Wanica Doelstelling 
 Stichting In de Ruimte heeft als doel het  
 Telefoon: 350277 verzorgen en opvoeden van lichamelijk  
 gehandicapten, in een christelijk milieu.  
 Contactpersoon: Mevrouw J. Muller Verder exploiteert zij een school, waar  
 kinderen aan het BO-onderwijs kunnen  
 deelnemen. 
 De organisatie richt zich op: 
 lichamelijk gehandicapten 
 
 
 
 
Bron: Sociale Gids 2000, Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting - Dienst  



 Bijlage 1: Gehandicaptenzorg 

 Kennedy Stichting 
 Adres: Verlengde Gemenelandsweg 18 d Doelstelling 
 De Kennedy Stichting zet zich in om  
 Telefoon: 410155 en 472880 educatieve-, geneeskundige-, geestelijke- en  
 materiele belangen van gehoorgestoorde  
 Contactpersoon: Mevrouw R. Etnel personen te behartigen. 

 De organisatie richt zich op: 
 auditief gehandicapten 

 Kinderpaviljoen van de Lands Pschiatrische Inrichting 
 Adres: Swalmbergstraat Doelstelling 
 Het Kinderpaviljoen van de Lands  
 Telefoon: 473447 Pschiatrische Inrichting heeft als taak het  
 opvangen en begeleiden van psychisch  
 Contactpersoon: Zr. Lievendag gehandicapte kinderen. 

 De organisatie richt zich op: 
 gehandicapte kinderen 

 Stichting  Heilpedagogisch Centrum Matoekoe 
 Adres: Van Hattemweg 32, District  Doelstelling 
 Het Heilpedagogisch Centrum biedt medische-, 
 Telefoon: 366756  sociale- en pedagogische  
 verzorging/begeleiding  aan verstandelijk  
 Contactpersoon: De heer A. Roessingh gehandicapten tussen 6 en 30 jaar in de  
 regio Para en Wanica. Verder exploiteert zij  
 een internaat en een dagopvang centrum. 
 De organisatie richt zich op: 
 dubbel gehandicapten 
 
 
 
 
 
Bron: Sociale Gids 2000, Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting - Dienst  



 Bijlage 1: Gehandicaptenzorg 

 Mr.Huber Stichting 
 Adres: Niddhastraat 20, Doekhieproject Doelstelling 
 De Mr.Huber Stichting heeft als doel het  
 Telefoon: 432570 en 431570 oprichten en in stand houden van  
 pedagogisch-psychologisch centra en het  
 Contactpersoon: Mevrouw Jahangier geven van adviezen op opvoedkundig terrein  
 voor de behandeling van moeilijke en/of  
 gehandicapte kinderen. Verder doet zij aan  
 De organisatie richt zich op: opvang en incidenteel vervoeren van  
 gehandicapte kinderen gehandicapten. 

 Stichting Mytylschool Suriname 
 Adres: Margarethalaan 86 Doelstelling 
 De Mytylschool verzorgt basisonderwijs aan  
 Telefoon: 463300 en 497828 kinderen met een lichamelijke handicap. 

 Contactpersoon: Mevrouw W. Pengel 

 De organisatie richt zich op: 
 lichamelijk gehandicapte kinderen 

 Stichting Nationale Blindenzorg Suriname 
 Adres: Dr.S. Redmondstraat 167 Doelstelling 
 De Stichting Blindenzorg Suriname verzorgt  
 Telefoon: 472227 en 472850 basisonderwijs aan visueel gehandicapte  
 kinderen en exploiteert een internaat. 
 Contactpersoon: De heer M. Nobibux 

 De organisatie richt zich op: 
 visueel gehandicapten 
 
 
 
 
 
Bron: Sociale Gids 2000, Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting - Dienst  



 Bijlage 1: Gehandicaptenzorg 

 Stichting Ontspanningsoord Gehandicapte Kinderen 
 Adres: Bonistraat 62, Geyersvlijt Doelstelling 
 Stichting Ontspanningsoord Gehandicapte  
 Telefoon: 455210 Kinderen heeft als doel het bieden van  
 ontspannings-, educatieve- en ambachtelijke  
 Contactpersoon: De heer F. Cameron mogelijkheden aan gehandicapte  
 schoolverlaters. 
 De organisatie richt zich op: 
 geestelijk gehandicapten 

 Revalidatiedienst Suriname 
 Adres: Margarethalaan 46 Doelstelling 
 De Revalidatiedienst Suriname zet zich voor  
 Telefoon: 461992 en  461951 revalidatie van alle lichamelijk gehandicapten  
 in. 
 Contactpersoon: Drs. O. Gever 

 De organisatie richt zich op: 
 lichamelijk gehandicapten 

 Stichting Tehuizen voor Geestelijke en/of Lichamelijke Gehandicapten 
 Adres: Metaalstraat 2, Zorg en Hoop Doelstelling 
 De Stichting Tehuizen voor geestelijke en/of  
 Telefoon: 400922 lichamelijke gehandicapten in Suriname  
 (Stigesu) heeft als doel de belangen van  
 Contactpersoon: Mevrouw E. Maynard personen met een handicap in de ruimste zin  
 van het woord te behartigen. 
 De organisatie richt zich op: 
 geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten vanaf 4 jaar 
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 Bijlage 1: Gehandicaptenzorg 

 Trainingsprojekten Jeugdige Gehandicapten 
 Adres: Ruthlaan 6 Doelstelling 
 Trainingsprojekten Jeugdige Gehandicapten  
 Telefoon: 490383 organiseert beroepstrainingen, geeft sociale  
 begeleiding en doet aan arbeidsbemiddeling  
 Contactpersoon: De heer W. Loor ten behoeve van gehandicapten. 

 De organisatie richt zich op: 
 jongeren tussen 15 en 22 jaar 

 Stichting Verstrekking Technische Hulpmiddelen 
 Adres: Margarethalaan 46 Doelstelling 
 De Stichting Technische Hulpmiddelen heeft  
 Telefoon: 461922 en 461951 als doel het stimuleren van de vervaardiging  
 van technische hulmiddelen en het geven van  
 Contactpersoon: Mevrouw  A. Jansen adviezen met betrekking tot de aanschaf,  
 onderhoud en aanpassing van technische  
 hulpmiddelen. Zij beheert verder ook een  
 De organisatie richt zich op: revalidatiecentrum. 
 gehandicapten 

 Stichting Vroege Stimulatie Creches 
 Adres: Virolastraat 49 en Cayottestr.40 Doelstelling 
 De Stichting Vroege Stimulatie Creches heeft 
 Telefoon: 492301  als doelstelling het bevorderen van de  
 zelfwerkzaamheid van gehandicapte kinderen.  
 Contactpersoon: Mevrouw W. Frijde-Salomon Zij begeleidt kinderen met  
 ontwikkelingsstoornissen en exploiteert  
 hiernaast twee creches. 
 De organisatie richt zich op: 
 kinderen jonger dan 8 jaar 
 
 
 
 
Bron: Sociale Gids 2000, Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting - Dienst  



 Bijlage 1: Gehandicaptenzorg 

 Werkgroep Krakatiki 
 Adres: Dieterstraat 54 Doelstelling 
 De Werkgroep Krakatiki werkt samen met de  
 Telefoon: 433533 en 463577 Stichting Krakatiki Nederland voor  
 behoeftige gehandicapten. 
 Contactpersoon: Mevrouw  H. Elmont-Malm 

 De organisatie richt zich op: 
 gehandicapten 

 Stichting Wi Oso 
 Adres: Kaikoesistraat 24a Doelstelling 
 Stichting Wi Oso heeft als doel het beheren  
 Telefoon: 453338 en 452114 van aangepaste woningen voor primair  
 lichamelijk gehandicapten en het scheppen  
 Contactpersoon: Mevrouw  I. Brunings van mogelijkheden om de bewoners te  
 stimuleren in hun eigen levensonderhoud te  
 kunnen voorzien. 
 De organisatie richt zich op: 
 gehandicapten tussen 18 en 38 jaar 
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