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1 2008/1/C/G/001 Slum Cinema Suriname
Stichting Communicatie, Cultuur & Ontwikkeling 

(Stichting COCON)
BasicViews Foundation

Het creëren van lokale capaciteit onder minder bedeelde en kansarme 

doelgroepen op locatie. In dit in Marrondorpen aan de Marowijne rivier.  Dat doen 

zij in eerste instantie door relevant onafhankelijk audio visueel materiaal en 

documentaires over hun maatschappelijke omgeving, identiteit, samenleving, 

economie  en daaraan gerelateerde onderwerpen te verzamelen en te vertonen. 

In tweede instantie zal zij dit doen door van de marron jongeren te leren zelf foto 

en video reportages te produceren en daarin toekomstig beroepsmatig werkzaam 

te zijn.

Marowijne en Sipaliwini:                            

7 Paramacaanse dorpen

2 2008/1/C/G/002
Capaciteitsontwikkeling en Organisatie-opbouw tbv 

duurzame ontwikkeling van Pikienslee e.o.

Stichting  Totomboti en                                                                 

Stichting Belangenbehartiging Klaaskreek en omgeving
Vereniging Steungroep Totomboti

Het opzetten van een museum/ kunstgalerie en capaciteitsversterking/ 

werkverschaffing van de inwoners van Pikienslee. 
Sipaliwini: Pikienslee

3 2008/1/C/K/001 Literair project Nederland-Suriname Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname Stichting Culturele Manifestaties NANA

Het verbeteren van de (Nederlandse) taal achterstand van de kinderen in het 

binnenland van Suriname. Kinderboeken worden in weer en windbestendige 

koffertjes binnen het bereik van deze kinderen gebracht. De boekenpakketten in 

de koffertjes zijn speciaal op de leefomgeving van de kinderen afgestemd.

Sipaliwini

4 2008/1/C/K/002 Upgrading Brass & Winds Nationale Volksmuziekschool
Conservatorium van Amsterdam en                             

Hogeschool voor de Kunsten (AHK)

In dit project gaan de Nationale Volksmuziekschool en het Conservatorium van 

Amsterdam met behulp van een intensief workshop- en educatief programma 

samenwerken aan het verbeteren aan de kwaliteit van de Surinaamse 

blaasmuziek. Het project komt ten goede aan de Nationale Volksmuziekschool, de 

harmoniekapellen en het muziekonderwijs in Suriname.

Paramaribo

5 2008/1/C/K/003 Young talent online Stichting Delicate Drops Campus B.V. TV

Surinaamse jongeren wordt mediakennis bijgebracht. Met deze kennis gaan zij 

hun eigen website opzetten en beheren. De website en bijbehorende 

mediacampagne moeten bijdragen aan het overbruggen van de zogenoemde 

internet-gap en computergap die heerst onder de Surinaamse jeugd en zal een 

verbinding kunnen leggen tussen Surinaamse jongeren en hun Nederlandse 

leeftijdsgenoten.

Paramaribo

6 2008/1/E/G/003
Professionalisering Beroepsopleidingen voor 

lichaamsverzorging in Suriname

Stichting Beauty College Suriname,                             

Stichting EVOTEC en                                                    

Stichting Philyra Instituut

Stichting KOC Nederland

Opzet van een kwalificatiestructuur, het inrichten van de opleidingsinfrastructuur, 

ontwikkeling van een opleidingsaanbod voor beroepsopleidingen voor 

lichaamsverzorging in Suriname.

Paramaribo

7 2008/1/E/G/004
Partnerschap tot Versterking van het Institute of 

International Relations (IIR) aan de AdeKUS
Institute of International Relations (IIR)

Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-

Amerika (CEDLA)

Samenwerking tussen het Nederlandse Centrum voor Studie en Documentatie 

Latijns Amerika (CEDLA) en het Institute of International Relations (IIR) in 

Suriname. Het project richt zich op de Institutionele versterking van het IIR; een 

instituut gericht op sociaal-wetenschappelijk onderzoek dito academisch 

onderwijs in de regio Latijns Amerika.

Paramaribo

8 2008/1/E/G/006 RoffaBOP Suriname

Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling SAO,                                                                 

Stichting Voor educatie en beroepsonderwijs Zadkine,                                                                              

SIJP Constructions N.V. en                                       

Zwemvereniging VOS

Stichting Onderneming Opbouwwerk Rotterdam 

(SONOR)

Het trainen en coachen van probleemjongeren naar een diploma en werk door 

Surinaamse vakdocenten, jongerenwerkers, opbouwwerkers, sportbuurtwerkers, 

jeugdzorgmedewerkers en het bedrijfsleven. Het middenkader in Suriname wordt 

hierdoor versterkt om jongeren te begeleiden naar een betere  plaats op de 

arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Paramaribo

9 2008/1/E/G/007
Kennis door Twinning: een AdeKUS - VU Project 

voor de Maatschappij Wetenschappen

Anton de Kom Universiteit van Suriname; Faculteit der 

Maatschappij Wetenschappen
Vrije Universiteit Amsterdam

Institutionele capaciteitsversterking van de FMijW door:                                                                               

1) Vernieuwing en verdere ontwikkeling van curricula van de FMijW, in het 

bijzonder de Bachelor opleiding van de studierichting ‘Public Administration’ en de 

Master opleiding ‘Sociologie’.                                                                                                  

2) Versterking van de onderzoekscapaciteit door de initiatie van 

promotietrajecten op thema’s die relevant zijn voor de disciplines binnen de 

FMijW.                                                                                                                                                                           

3) De opbouw van wetenschappelijke en organisatorische deskundigheid en 

infrastructuur voor de verlening van maatschappelijke diensten in de vorm van 

contractonderwijs en contractonderzoek.

Paramaribo

10 2008/1/E/G/008 Meer onderwijs perspectief Binnenland Stichting CARIN Stichting Kraktie

Een samenwerkingsverband met de overheid en ngo’s voor faciliteren, 

ondersteunen en samen uitvoeren van educatieve activiteiten in het binnenland 

ter stimulering van de ontwikkeling van de jonge kinderen. Zelf ontwikkelen en 

ook door anderen ontwikkeld materiaal en hulpmiddelen voor het uitvoeren van 

educatieve activiteiten met kinderen in 6 dorpen in het binnenland. Een 

coördinatiepunt in het binnenland te stroomlijnen, monitoren, evalueren en bij te 

stellen.

Paramaribo, Sipaliwini, 

Marowijne en Brokopondo

           Projecten Twinningfaciliteit Suriname Nederland 2008 - 2012   
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11 2008/1/E/G/010 Oprichting Jounalistiek Trainingscentrum
Stichting ter Bevordering van de journalistiek in 

Suriname (SBJS)
Fontys Hogeschool Journalistiek (FHJ)

Oprichten van praktijkonderwijs voor studenten journalistiek en journalisten. 

Organiseren van trainingen voor schrijvende pers, radio en televisie. Bovendien 

worden uitwisselingsstages geregeld. De twinningpartners realiseren de 

activiteiten samen met de Academie voor Hogere Kunst en Cultuuronderwijs 

(AHKCO), de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) en de Vereniging van 

Radio-en Televisiebedrijven (VRTS). Het samenwerkingsverband beoogt een 

duurzame verbetering van het journalistieke onderwijs in Suriname om zo de 

bijdrage van de media aan het democratische proces te vergoten. 

Paramaribo

12 2008/1/E/G/013
MD Traject School Management Development 

Traject voor onderwijsgevenden in Suriname
Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs Hogeschool van Amsterdam

Opzet en uitvoering van een Management Development leertraject tussen de 

Hogeschool van Amsterdam en RKBO en EBGS in Suriname.
Paramaribo

13 2008/1/E/G/014

Capaciteitsversterking en Netwerkvorming in het 

Surinaamse Beroepenonderwijs Procestechniek - 

Implementatie van arbeidsmarktgericht 

procestechnisch beroepsonderwijs in Suriname

Natuurtechnisch Instituut Middelbare 

Beroepsopleidingen (NATIN-MBO)

Stichting Kenniscentrum Procestechniek, 

Milieutechniek, Laboratoriumtechniek en Fotonica 

(PMLF)

Opzet en implementatie van een curriculum voor procestechniek in Suriname; het 

opzetten van trainingsinfrastructuur bij NATIN/MBO; training van docenten en 

praktijkopleiders en het in pilot opleiden van een 30-tal studenten tot 

gediplomeerde procesoperators.

Paramaribo

14 2008/1/E/G/015
"Dit is mijn Talent, Talentontwikkeling in het basis 

Speciaal Onderwijs
SABOS Stichting Krater Theater

Door middel van talentontwikkeling de cultuureducatieprogramma’s integreren in 

het basis speciaal onderwijs. Om dit doel te bereiken zullen leerkrachten van 23 

basisscholen getraind worden in het opzetten en uitvoeren van dans- en 

theaterprogramma’s.

Paramaribo

15 2008/1/E/G/016 Opstart ICT MBO Opleiding

NATIN-MBO,                                                                                

Spang Makandra en                                                        

Studio N.V.

ROC Midden Nederland
Het opstarten van een nieuwe studierichting ICT op MBO-niveau op het NATIN in 

samenwerking met ROC Midden Nederland.
Paramaribo

16 2008/1/E/G/017 Techniek Promotie Suriname Stichting Techniek Promotie Suriname Stichting Promotie Metaaltechnieken

Institutionele versterking van de Stichting Techniekpromotie Suriname, door:                                                                                                                                                            

1) Borging en verduurzaming in Suriname van toegenomen belangstelling voor 

technische opleidingen en loopbanen.                                                                            

2) Verhoging van kwaliteit van technisch potentieel op de arbeidsmarkt.                                                                                                       

3) Zelfwerkzaamheid en ondernemerschap bij scholen wat betreft 

techniekonderwijs.                                                                                                                                                                

4) Verbetering in apparatuur en inrichting in techniekafdelingen op scholen.                                                                                                                                                    

5) Totstandbrenging van gestructureerde samenwerking tussen het onderwijs en 

het Surinaamse (technisch) bedrijfsleven.

Paramaribo

17 2008/1/E/G/020

Poli-practicum ten behoeve van de Opleiding 

Logopedie van het Instituut voor de Opleiding van 

Leraren (IOL) te Paramaribo

Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL); opleiding 

Logopedie

Hogeschool Rotterdam; Instituut voor 

Gezondheidszorg; Opleiding Logopedie

De inrichting van een polipracticum gericht op de opleiding van gekwalificeerde 

logopedisten in Suriname.
Paramaribo

18 2008/1/E/K/004
Project capaciteitsopbouw Monkouschool Nieuw-

Nickerie (PCMN2)
W.H.C. Monkouschool Stichting Damli Group International (Stichting DGI)

Capaciteit- en instituutsontwikkeling, gekoppeld aan de daarvoor gedeeltelijke 

modernisering van de infrastructuur,  voorwaarden creëren waarmee de 

Monkouschool op duurzame wijze het onderwijs beter kan afstemmen op haar 

specifieke doelgroep, het Speciaal Onderwijs.

Paramaribo en Nickerie

19 2008/1/E/K/005 Haalbaarheidsstudie Expertisecentrum Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL)
Nationaal Expertisecentrum voor 

Leerplanontwikkeling (SLO)

Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar het opzetten van een 

Expertisecentrum voor onderwijs en ICT door een samenwerking tussen de SLO 

(Nederland)  en IOL (Suriname).

Paramaribo

20 2008/1/E/K/006
Empowerment Stichtingsbesturen binnenland 

Suriname

Stichting Njun Jacob Kondre,                                       

Stichting Resort Ontwikkeling Boven Coppename,                                                                

Stichting Gaan gron en                                                   

Stichting SONOS

Trainingsbureau Pannenlap VOF

De specifieke doelstelling van dit project is dat stichtingsbesturen efficiënter 

kunnen vergaderen,  door betere onderlinge communicatie tot een effectievere 

taakverdeling komen;   eenvoudigere projectvoorstellen kunnen schrijven en leren 

meer projecten in te dienen bij meerdere donororganisaties.

Saramacca: Boven 

Coppename

21 2008/1/E/K/007 Samenwerken aan Leren en Opleiden Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding

Bijdragen aan de professionalisering van trainers, lerarenopleiders en docenten 

werkzaam bij het IOL en daarmee samenwerkende (pedagogische) onderwijs 

instellingen. De professionele ontwikkeling van trainers en lerarenopleiders moet 

leiden tot een betere kwaliteit van leraren en daarmee het onderwijs in Suriname. 

Dankzij deze verbetering kunnen meer jongeren op een bij hun talenten passend 

niveau leren en studeren.

Paramaribo

22 2008/1/E/K/008 JSOOC als praktijkopleider in Para Stichting Jan Starke Opleidingscentrum Stichting Erkend Groen (Steg)

Het Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum ontwikkelen tot 

kennisinstelling op het gebied van bosbouw, milieu en recreatie met een 

specifieke opleidingstaak voor de regio Para. Doelgroepen: locale bedrijfsleven, de 

KKF, lokale en regionale onderwijsinstellingen, het districtsbestuur, 

kennisinstellingen m.b.t. methodiekontwikkeling en ontwikkeling van curriculum 

t.b.v. beroepsgericht onderwijs.

Para
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23 2008/1/E/K/011 Samen naar beter economisch onderwijs
Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief 

Onderwijs (IMEO-2, IMEO-3)
ROC Leiden

Het onderwijs op een tweetal Surinaamse scholen verbeteren door de 

medewerkers van deze scholen kennis te laten maken met de ontwikkelingen in 

Nederland op het gebied van onderwijs.

Paramaribo

24 2008/1/E/K/012 DGTP Learning Circles Suriname - Nederland Learn Suriname
International Institute for Communication and 

Development (IICD)

Het realiseren van educatief samenwerkend leren binnen en buiten de 

landgrenzen middels deskundigheidbevordering leerkrachten, kennisneming en 

waardering van elkaar cultuur en het integreren van doorlopende leerlijn ICT-

vaardigheden en informatievaardigheden in het curriculum.

Paramaribo

25 2008/1/E/K/015 Educatie 2008 Stichting Tayura Stichting COrporatie Referentie Architectuur (CORA)

10 kansarme alleenstaande vrouwen tussen 30 en 40 jaar met kind(eren) 

begeleiden, trainen en coachen dat deze zich op enig moment verder kunnen 

ontwikkelen en redden in de Surinaamse samenleving middels werk en sociale 

participatie.

Wanica

26 2008/1/E/K/016
Project bijscholing leerkracht en mens en 

maatschappij

Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI),                                                                        

Stichting Geografisch Planologische Kring,                                                                                 

Hebri Sur N.V. en                                                                                             

Stichting Kensta

Hebri B.V. International

Er is een nieuwe Wereldatlas uitgeven vanuit een duidelijk Surinaams perspectief, 

hetgeen een grote aanwinst voor het onderwijs is. Via dit project worden 

leerkrachten aardrijkskunde geïnstrueerd hoe ze de atlas als lesmateriaal kunnen 

gebruiken, waarbij speciaal lesmateriaal wordt ontwikkeld.

Paramaribo

27 2008/1/E/K/017 Huiswerk- en studiebegeleiding Internaat Zaailand

Stichting Vonzell Huiswerkbegeleiding en Bijlessen (VHB) 

en                                                                           

Opvangcentrum Zaailand

Stichting Sabi

Op internaat Zaailand wordt voor de bewoners - jongens afkomstig uit het 

binnenland van Suriname - huiswerkbegeleiding opgezet en uitgevoerd, zodat 

deze groep geholpen wordt om hun leerachterstand te verkleinen.

Paramaribo

28 2008/1/J/G/001
Ontwikkeling en opbouw (preventieve) jeugd GGZ 

Suriname

Stichting VTO & VS en                                                             

MOB Suriname

Stichting De Jutters; Centrum voor jeugd GGZ 

Haaglanden

Door onderzoek- en behandelingsondersteuning, deskundigheidsbevordering en 

institutionele versterking van Stichting VTO&VS (Vroegtijdige Onderkenning en 

vroege Stimulatie) en het MOB  (Medisch Opvoedkundig Bureau) te Par’bo, de 

kansen voor een goede ontwikkeling vergroten voor Surinaamse kinderen en de 

wachtlijsten in de hulpverlening op het M.O.B. te verminderen.

Paramaribo

29 2008/1/J/G/005 Tools for Community R.K. Bisdom Paramaribo
Code-X en                                                                                                                         

Stichting Betuwe Wereldwijd

1) Het opzetten van een centrum voor Jeugd, Muziek en Gemeenschapsopbouw 

(JMG).                                                                                                                                    

2) Het voorbereiden en opzetten van een koorschool in de heropende kathedraal 

voor kinderen en jongeren.                                                                                                           

3) Een workshopprogramma voor koren, zangers, leraren van het basisonderwijs, 

combo’s, organisten, instrumentale ensembles en aankomende dirigenten.                                                                                                                        

4) De organisatie van een music camp met 150 deelnemende Surinaamse 

jongeren en volwassen kader in augustus 2009. 

Paramaribo

30 2008/1/J/K/001 Project Second Chance RD Consulting Services Stichting Jeugd Welzijn en Recreatie

Opleiding RSLA aan 25 jonge gedetineerden tussen 17-25 jaar om hen te helpen 

na hun vrijlating een “tool” in handen te hebben om succesvol terug te keren in de 

maatschappij. RSLA staat voor Recreatie Sport Leider-A.

Wanica: Santa Boma

31 2008/1/J/K/003 Love, care & Educate
Stichting Kindertehuis Odoniti-(GodsGift) en Evangelisch 

Vormingscentrum Mosterdzaad
Stichting Flevoland

Voorzien in de basis behoeften van verwaarloosde wees- en verstoten kinderen in 

de leeftijdsklasse van 2 – 16 jaar. Door het Kinderhuis Odoniti zodanig in te richten 

en een training pakket aan te bieden en uit te voeren dat de kinderen zich thuis 

voelen en de warmte van een gezin ervaren.

Para

32 2008/1/T/K/001 Stimulering toerisme Moitaki Stichting Paandasi Stichting Antropologie & Natuur Reizen

Bouw van 5 vakantiehuisjes in Moitaki (marrondorp nabij Tapanahony) en 

capaciteitsversterking van de plaatselijke bewoners ten behoeve van toeristische 

doeleinden.

Sipaliwini: Moitaki en                      

Tapanahony

33 2008/1/T/K/002 Regionale Werkplaats Botopasi Stichting Pasiboto Stichting Passie voor Botopasi

Opzetten van een werkruimte en gereedschapsvoorziening om de 

bouwcontinuïteit van onder andere lodges in Botopasi te kunnen garanderen. 

Capaciteitsversterking van de inwoners van Botopasi behoren eveneens tot dit 

project.

Sipaliwini: Botopai

34 2008/1/W/G/005 Leergang Bestuursmanagement WINgroep Stichting Horizon
Het bevorderen van de managementvaardigheden van de bestuurders van 

Surinaamse instellingen op het gebied van zorg, welzijnswerk en onderwijs.
Nickerie

35 2008/1/W/G/008 Business 4 all - B4All

Stichting Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn,                                         

Stichting De Drie Ankers,                                                

Kamer van Koophandel en Fabrieken,                               

Nationale Vrouwenbeweging en                                   

Vereniging Surinaams Bedrijfsleven

CMO Groningen 

De ondernemerschapspotenties van Surinaamse vrouwen in kwetsbare 

economische en/of sociale omstandigheden ontwikkelen.  Er wordt begonnen met 

een groep van 80 deelnemers, waaruit 15-20 concreter zullen worden begeleid 

o.m. op het gebied van franchise ondernemerschap. Tevens worden docenten, 

begeleiders en coaches ontwikkeld.

Paramaribo

36 2008/1/W/G/009 Coaches@work Stichting de Drie Ankers Workability Europe

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (waaronder mensen met een 

handicap) op de arbeidsmarkt krijgen. Dit gebeurt o.m. via het opleiden van 15 tot 

30 jobcoaches die hen daarbij kunnen helpen en die aan de participerende 

instellingen verbonden zijn. De arbeidsintegratie van ca. 30 personen zal 

plaatsvinden.

Paramaribo
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37 2008/1/W/G/010 REFIT

Stichting de Drie Ankers,                                                           

Nationale Stichting Blindenzorg,                                           

Stichting Unu Pikin en                                                 

Revalidatiecentrum Suriname

Stichting Bartiméus Sonneheerdt
De positie van gehandicapten in Suriname verbeteren door het vinden van 

passende arbeid voor tenminste 30 blinden en doven. 
Paramaribo

38 2008/1/W/G/012
Kennisuitwisseling vroege stimulatie 

taalontwikkeling
Stichting projecten christelijk onderwijs Suriname Stichting Prokino

Dit project heeft heel specifiek als doel de taalachterstand te verkleinen bij 

kinderen in  10 dorpen aan de Boven Suriname, die op 6 jarige leeftijd naar de 

basisschool gaan. De taalachterstand zal verkleind worden  door een 

taalontwikkelingsprogramma te ontwikkelen. En de noodzakelijke voorwaarden 

voor de implementatie van het programma te scheppen. Lokale vrouwen zullen 

getraind worden.

Sipaliwini: 10 dorpen

39 2008/1/W/K/002
Versterking van de rol van vrouwen in het 

openbaar bestuur in Suriname
Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen Vrouwen Parlement Forum (VPF)

Vrouwen in politieke organen, NGOs, en beleidsorganen, versterken. Dit gebeurt 

o.m. via twee trainingen inzake besluitvorming en netwerken. Alsook het 

versterken van het Vrouwen Parlement Forum.

Paramaribo

40 2008/1/W/K/004 Yeppimi

Nubian Q Management,                                              

Stichting Youth Path en                                                            

Jongeren Organisatie West - Suriname; Kapitein (Lokaal 

gezag) Washabo

Institute For Migration Issues Stichting (I'MI)

Samenwerking tussen het Nederlandse Institute for Migration Issues; de 

Surinaamse Stichting Youth Pass; de Jongeren Organisatie West Suriname en een 

3-tal lokale bestuurders uit het district Sipaliwini. Met het project worden 18 

jongeren opgeleid tot ‘’peer’’voorlichters op het terrein van welzijn en 

volksgezondheid, ten behoeve van de voorlichting aan andere jongeren. De 

aandacht gaat daarbij specifiek uit naar voorlichting op het terrein van Malaria, 

Dengue, AIDS/HIV, SOA’s en Milieuvraagstukken.

Paramaribo en West-Sur: 

Apoera, Washabo en Section

41 2008/1/W/K/006 Young Women Empowerment Session Sharing the load FNV Vrouwenbond

In samenwerking met stichting Sharing the Load in Commewijne, organiseert FNV 

Vrouwenbond de komende tien maanden zogenaamde empowerment trainingen 

voor tiener moeders. Tijdens verschillende bijeenkomsten, worden ongeveer 

veertig tienermoeders in het district Commewijne getraind in persoonlijke 

vaardigheden die het zelfbewustzijn van de jonge vrouwen verhogen. De 

twinningpartners streven ernaar dat de vrouwen door deze persoonlijke 

ontwikkeling een zelfstandige rol in de maatschappij kunnen vervullen, 

bijvoorbeeld door een opleiding of betaald werk.

Paramaribo en Commewijne

42 2008/1/W/K/010
Institutionele versterking Vereniging Surinaams 

Bedrijfsleven
Vereniging Surinaams Bedrijfsleven Dutch Employers' Cooperation Programme (DECP)

Versterken van de afdeling Public Relations van het VSB en oprichten van een 

documentatie -en informatiecentrum en organiseren trainingen. 
Paramaribo

43 2008/1/X/G/002 Nautical Pre-training preceeding a training for Pilot Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) Shipping and Transport College Group (STC-Group)

10 personen, werkzaam bij de MAS opleiden door STC.  De “Nautical Pre-training 

preceeding a training for Pilot” wordt verzorgd middels theoretische- en 

praktijklessen en wordt afgesloten met het afleggen van een examen en een 

certificaat van deelname. De training wordt verzorgd in Suriname, waardoor er 

een directe correlatie gemaakt kan worden met de lokale nautische condities voor 

loodsen.

Paramaribo

44 2008/1/X/G/005 Hydrographic Surveyor IHO Clas "B"code DHSB Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) Shipping and Transport College Group (STC-Group)

Twee MAS medewerkers opleiden tot Hydrographic Surveyor IHO Class B. 

Hiermee wordt gedeeltelijk voorzien in de behoefte aan hydrographic surveyors in 

de Surinaamse scheepvaart, zal de kwaliteit van nautische gegevens verbeteren 

en  in lijn worden gebracht met internationale normen. Tevens wordt een grotere 

bewustwording ten aanzien van de bescherming van het milieu bewerkstelligd.

Paramaribo

45 2008/1/X/G/006 Pluimvee Ontwikkeling Suriname Associatie Pluimvee Sector Suriname Stichting PTC +

Opleiden van 15 pluimveeconsulenten, die bedrijven en ondernemers kunnen 

adviseren. Het trainen van 15 midcareer professionals. Doorlichten van een aantal 

pluimveebedrijven en slachterijen. Dit zal de pluimveesector, de 

zelfvoorzieningsgraad voor kippenvlees, en de bevordering van biosafety ten 

goede komen.

Paramaribo en Wanica

46 2008/1/X/G/009 RIS-project (Reparatie Intellectuele Schade) Eftee Books Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht (SMAU)

Het aantal geslaagden voor het Mulo-examen drastisch te verhogen in de 

districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini. Reeds is een slagingspercentage 

van 66% bereikt met  een pilot project, en het streven is dat de resultaten 66% en 

hoger moeten worden.  De activiteiten zijn;  training van leerkrachten door 

inspecteurs, huiswerkbegeleiding plan voor de zesde klasse in taal, rekenen, 

leesplan, en tussen- tijdse toetsen afnemen van leerkrachten en leerlingen. Ook 

ouders worden voorgelicht.

Paramaribo, Brokopondo en 

Sipaliwini

47 2008/1/X/G/011 Kennisversterking Biodiversiteit Suriname Nationale Zoologische Collectie van Suriname (NZCS) Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis

Ontsluiten van informatie gerelateerd aan de Surinaamse collectie bij Naturalis en 

hierdoor een fundament creëren voor verdere kennisvergaring in Suriname. Deze 

informatie over de biodiversiteit in Suriname wordt ter beschikking gesteld door 

middel van het overbrengen van het archief, het opzetten van een website en het 

publiceren van boeken over de Surinaamse natuur (vlinders, zoetwatervissen en 

amfibieën). 

Paramaribo
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48 2008/1/X/K/002 Gered Gereedschap in Suriname
Stichting Kamaga Suriname en                                               

Centraal Penitentaire Instelling
Stichting Gered Gereedschap

Een recycling werkplaats voor gereedschap oprichten. Het project heeft een 

tweeledig doel, namelijk het aanbieden van een resocialisatietraject aan 

gedetineerden en het voorzien van kwalitatief goed tweedehand gereedschap aan 

technische onderwijsinstellingen, technische diensten en beginnende ambachtslui. 

De Surinaamse partner, stichting Kamaga, wordt door Stichting Gered 

Gereedschap in Nederland ondersteund in het zelfstandig voeren van een 

secretariaat voor het lokaal behandelen van aanvragen voor gereedschappen.

Paramaribo en Wanica:                     

Santo Boma

49 2008/1/Z/G/002 Kinderen van Morgen Stichting Kinderen van Morgen Stichting ProFor

Een zelfstandig functionerende lokale organisatie in district Nickerie creëren die 

zich inzet voor de opvang en begeleiding van zowel slachtoffers als plegers  van 

huiselijk geweld en de bestrijding van dit geweld.

Nickerie

50 2008/1/Z/G/005
Leren Lopen: inrichting van een klinisch 

loopanalyse programma in Suriname

Anton de Kom Universiteit van Suriname; Faculteit der 

Medische Wetenschappen; Discipline Anatomie

Vrije Universiteit; Faculteit der 

Bewegingswetenschappen

Het opnemen van Klinische Bewegingsanalyse als vast curriculumonderdeel bij de 

opleiding Fysiotherapie, Orthopedie en Revalidatie; het inrichten van een 

operationeel bewegingsanalyse laboratorium ten behoeve van het ziekenhuis en 

het revalidatiecentrum; en het opnemen van Klinische Bewegingsanalyse als vast 

onderdeel van het klinisch wetenschappelijk onderdeel van het ziekenhuis.

Paramaribo

51 2008/1/Z/G/007
Het opzetten van een surveillance systeem voor 

dengue controle in Suriname

Academisch Ziekenhuis Paramaribo,                                                     

SIPOH en                                                                                                               

Stichting "Healthy Progress"

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Het opzetten van een detectiesysteem (laboratorium diagnose) voor het 

vroegtijdig ontdekken van een mogelijke dengue (tropische ziekte die wordt 

overgedragen door de dengue-muskiet) uitbraak.

Paramaribo en omgeving

52 2008/1/Z/G/008 CVRM Programma Stichting Diabetes Educatie Suriname ACSION B.V.

Systematisch terugdringen van risico’s voor onder andere Cardiovasculaire 

aandoeningen met als doel de kosten voor de gezondheidszorg op korte en lange 

termijn te reduceren.

Paramaribo

53 2008/1/Z/K/001 Verbetering zorg in Betheljada Suriname Stichting Betheljada Stichting Vrienden van Betheljada

Verbeteren en bewaken van de gezondheid en daarmee de kwaliteit van leven 

van de kinderen en jongvolwassenen van Betheljada. Door uitbreiding van het 

medisch netwerk in Suriname, implementeren van een persoonlijk 

verzorgingsplan per kind in Betheljada, leveren van hulpmiddelen en medicatie en 

scholing van het personeel van Betheljada.

Paramaribo

54 2008/1/Z/K/002
Preventie van werkgebonden aandoeningen en 

bedrijfsongevallen in Suriname

Suriname Institute for Public an Occupational Health 

(SIPOH) i.o. en                                                                  

Stichting Bedrijfsgezondheidszorg Suriname

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (AMC)

Het verkrijgen van inzicht in het voorkomen van werkgebonden aandoeningen en 

bedrijfsongevallen in Suriname. Het project leidt tot een functionerend 

registratiesysteem voor werkgebonden aandoeningen en bedrijfsongevallen, een 

overlegstructuur voor huisartsen en bedrijfsartsen om werkgebonden 

aandoeningen te bespreken en te evalueren en een structuur voor diagnostiek en 

behandeling van werkgebonden aandoeningen en bedrijfsongevallen. 

Paramaribo

55 2008/1/Z/K/003
Omgaan met seksualiteit, seksueel misbruik en 

traumaverwerking

Stichting Matoekoe en                                                       

Stichting Voor het Kind
Stichting Edith Maryon College

Beleidsontwikkeling en versterking van de professionaliteit en kwaliteit van 

hulpverlening bij medewerkers op het gebied van omgaan met seksualiteit en 

jongeren (met een ontwikkelingsstoornis), omgaan met seksueel misbruikte 

kinderen en de betreffende gezinnen en traumaverwerking. Activiteiten richten 

zich op het ondersteunen van het Surinaamse management, het verzorgen van 

trainingen voor de medewerkers m.b.t. het herkennen en hanteren van de 

problematiek, het voorbereiden van train-de-trainer activiteiten op dit gebied en 

het voorbereiden van pilot-projects voor ambulante begeleiding in de 

gezinssituatie.

Wanica

56 2008/1/Z/K/004
Molecaire Diagnostiek van Seksueel Overdraagbare 

Aandoeningen in Suriname
Academisch Ziekenhuis Paramaribo en                                   

Stichting Fontys Hogescholen en                                                                                                          

Stichting Educare 

In het AZP moleculair biologische technieken te introduceren waarmee infectieuze 

organismen aangetoond kunnen worden die een belangrijke rol spelen bij de 

overdracht van Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOAs). Na afloop van het 

project zullen analisten in het AZP de kennis hebben en praktische vaardigheden 

bezitten om moleculaire diagnostische testen uit te voeren, de uitslagen van de 

testen te interpreteren, nieuwe testen te introduceren en bij te dragen aan de 

ontwikkeling van beleid voor de preventie van SOAs. 

Paramaribo

57 2009/1/C/G/102
Voorbereiding verzelfstandiging vooropleiding Nola 

Hatterman Art Academy
Nola Hatterman Art Academy Stichting Gerrit Rietveld Academie

Versterken van het Nola Hatterman instituut voor kunst in Suriname middels 

uitwisseling van docenten en uitwisseling van studenten. Daaraan gekoppeld het 

mogelijk maken van stageplaatsen in Nederland voor Surinaamse studenten. Het 

doel is om via adequate opleidingen te zorgen voor docentengarantie aan het 

Nola Hatterman instituut en het bevorderen van kunsteducatie bij de Surinaamse 

samenleving.

Paramaribo

58 2009/1/C/G/109 TWINNING MONUMENTENZORG Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname Stadsherstel Amsterdam N.V.

Het oprichten van een N.V. die via aandelen verkoop gebouwd erfgoed in 

Paramaribo restaureert en vervolgens commercieel in eigen beheer neemt. De 

N.V. moet zich door middel van deze constructie, na de projectperiode, zelf 

kunnen bedruipen.

Paramaribo
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59 2009/1/E/G/108 Actief leren

Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI),                                              

Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI) en                                             

Albert Cameron Instituut (ACI)

Hogeschool Edith Stein/Onderwijs Centrum Twente 

en                                                                               

Universiteit Twente (UT)

Kennisvergroting en capaciteitsversterking voor studenten aan de opleiding tot 

leraar voor het basisonderwijs. Hierbij zal er vanuit Nederland gewerkt worden 

aan opleidingsdidactiek en zullen er multimedia cases worden gemaakt en worden 

toegepast op de opleiding. Het doel van dit project is kwaliteitsverbetering in het 

basisonderwijs van Suriname via een verbetering van de opleiding tot leraar.

Paramaribo

60 2009/1/E/G/111
Kadervorming bij de SAO (Surinaamse Stichting 

Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling)
Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) Stichting Herstelling

Deskundigheidsbevordering van werkmeesters van SAO d.m.v. kennisoverdracht 

gericht op  het vergroten van de didactische en technische vaardigheden van de 

werkmeesters in het belang van de doelgroep: lesgeven, volgen van de 

leerling,organisatie van het leslokaal/werkplek, performance, gebruik van modern 

gereedschap en lesmateriaal, veilig werken. Elke technische discipline binnen de 

SAO is zoveel mogelijk vertegenwoordigd in het programma.

Paramaribo

61 2009/1/E/G/116 Technologisch Toekomst voor Suriname
Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS); 

Comité Natuurkunde Olympiade Suriname (CNOS)

Universiteit Utrecht (UU) en                                                         

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Een natuurkunde practicum curriculum opzetten binnen de AdeKUS dat wordt 

ondersteund met diverse praktische experimenten. Hiermee wordt een oplossing 

geboden voor het huidige gebrek aan hoogwaardig praktisch technisch onderwijs 

in Suriname. Via dit project wordt de relatie verstevigd en opgebouwd, en de 

grondslag gelegd voor langdurige samenwerking op het gebied van  technische 

kennisuitwisseling. Het twinningproject is de eerste stap naar het gezamenlijk 

opzetten van een BSc. Natuurkunde opleiding.

Paramaribo

62 2009/1/E/G/125
Expertise Centrum IOL: Orthotheek 

/Ambulatorium/Bibliotheek
Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL)

Stichting Hogeschool Utrech; Faculteit Educatie; 

Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO)

De inrichting van  een orthotheek t.b.v. de opleiding Remedial Teaching (RT) op 

het Instituut van de Opleiding voor Leraren; de aanschaf van remediërende 

toetsen en naslagwerken; het trainen van RT-studenten om d.m.v. het planmatig 

handelen op verantwoorde manier met onder andere orthodidactische toetsen 

om te gaan;  het trainen van orthotheek medewerkers en de upgrading van RT-

docenten.

Paramaribo

63 2009/1/E/G/145
Leerstages voor Nederlandse en Surinaamse 

studenten
Elsje Finck-Sanichar College COVAB Stichting Cordaan

Het aanbieden van leerstages in Nederland aan Surinaamse studenten. Volgen van 

een opleiding tot Verzorgende IG of een opleiding tot verpleegkundige bij de 

COVAB in Paramaribo. Leerlingen/studenten met een BBL traject brengen een 

deel van hun praktijkleerperiode door in Suriname ( Zorghotel RCR Health Centre ) 

of in Nederland ( Cordaan ). Het gaat hierbij om het naadloos doorzetten van het 

curriculum van de COVAB vanuit Paramaribo in Amsterdam bij zorginstelling 

Cordaan en omgekeerd op basis van gecertificeerde opleidingen en op basis van 

erkende leerbedrijven ( Cordaan / RCR Health Centre ). 

Paramaribo

64 2009/1/E/G/148 Versterking van de rijstsector in Suriname

Anton de Kom Universiteit van Suriname,                             

ADRON  en                                                                                  

OW - MCP

Plant Research International (PRI),                               

Wageningen Universiteit,                                                                                                       

Van Hall - Larenstein,                                                                                               

Landbouw Economisch Instituut (LEI) en                                                                         

World Soil Information (ISRIC)

Versterken van de rijstsector in Suriname. Er zijn 3 pijlers namelijk onderzoek, 

onderwijs en marktanalyse. Binnen de marktanalyse wordt een actueel beeld 

geschetst van de positie van de rijstsector en door welke issues deze positie 

achter blijft in relatie tot de wereldmarkt. Het onderzoek richt zich op het 

verrichten van land en watergeschiktheidsanalyses en de zaaizaadsubsector. 

Opzetten van een lesprogramma in samenwerking met Adekus en VHL. Het is 

gebleken dat het minder opportuun is om een traject voor hoger onderwijs te 

starten. In de regio Nickerie is er meer behoefte aan onderwijs op het niveau van 

de boeren. Via het bestaande ‘farmer school’ programma van Adron wordt dit 

verder vorm gegeven.

Nickerie

65 2009/1/E/G/150 Samen op weg voor Horeca-onderwijs in Suriname Openbare Nijverheidsschool Suriname (ONS) ROC Midden Nederland

Opzetten praktijklokaal voor het beroepsonderwijs, ontwikkelen curricula Horeca 

Assistent, Kok +Gastheer/Gastvrouw 1e en 2e jaar incl toetssysteem en 

begeleidingssysteem voor het ONS dat wordt verzorgd aan leermeesters van het 

bedrijfsleven en docenten van de ONS.

Paramaribo

66 2009/1/E/G/152
Naar een hoogwaardige Bachelor of ICT-opleiding 

in Suriname
Stichting Polytechnic College Stichting Fontys Hogescholen

Ontwikkelen en implementeren van een hoogwaardige deeltijdopleiding ICT op 

HBO-niveau, met een up to date curriculum, dat op termijn van enkele jaren 

internationaal geaccrediteerd kan worden. De opleiding sluit aan en biedt een 

vervolg op de MBO ICT opleiding die dankzij het twinningproject van ROC Midden 

Nederland en NATIN in 2008 (2008/1/E/G/016) is opgestart. De HBO ICT opleiding 

zal worden gedragen door het Polytechnic Centre (PTC) in Paramaribo. In het 

project wordt aan leraren van PTC een professionaliseringstraject aangeboden dat 

hun in staat zal stellen de bedoelde deeltijdopleiding op te zetten en te 

onderhouden. Uiteindelijk zal dat leiden tot een voortdurende stroom van jonge 

opgeleide ICT-professionals in Suriname.

Paramaribo
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67 2009/1/E/G/156 Taal Integraal! Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) Hogeschool Utrecht; Faculteit Educatie

Duurzame samenwerking tussen Faculteit Educatie Utrecht en het Instituut voor 

Opleiding van Leraren wat betreft ontwikkeling van taalbeleid op de 

lerarenopleiding. Herontwerp, uitvoeren en implementeren van de module “taal 

in alle vakken”. Om aanstaande leerkrachten effectiever hun vak te laten doceren 

door rekening te houden met taal gebruik. Het gaat om de vakken Nederlands, 

Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie en Economie.

Paramaribo

68 2009/1/E/G/157 Vakopleidingscentrum Brokopondo Kersten Toerism Foundation (KTF) Zeister Zendingsgenootschaps (ZZg)

De projectpartners beogen samen met samenwerkingspartners uit de private, 

maatschappelijke en publieke sector een centrum voor vakopleidingen te bouwen 

in Brokopondo. Dit centrum moet uiteindelijk uitgroeien tot een regionaal 

opleidingscentrum en zal jongeren van het district Brokopondo de mogelijkheid 

bieden om vakopleidingen te volgen, waardoor zij betere kansen krijgen op de 

arbeidsmarkt en derhalve beter in staat zullen zijn een zelfstandig bestaan op te 

bouwen. In het kader van dit project worden cursussen ontwikkeld en 

aangeboden voor horeca/toerisme en techniek.  

Brokopondo

69 2009/1/J/G/104 Leergang Bestuursmanagement Nickerie WINgroep Stichting Horizon

Verzorgen van een vervolg op de leergang bestuursmanagement (in 2008 

gefinancierd door UTSN). Deze leergang is een verdieping van de vorige leergang 

en omvat 6 blokken. Er zijn 20 mensen die deze verdieping van de leergang 

volgen. Als extra resultaat van het project zijn afspraken gemaakt met de 

Hogeschool Amsterdam die bachelors aanbiedt in Paramaribo. Deze groep zal -  na 

succesvolle afronding van de leergang - worden toegelaten tot de bachelor 

opleiding MER (Management, Economie en Recht). Bovendien zijn er gesprekken 

gaande met de Hogeschool of er gezien de behoefte mogelijkheden zijn om een 

dependance op te richten in Nickerie. 

Nickerie

70 2009/1/J/G/106 Geweldloos opvoeden De SED SR Foundation Stichting International Child Development Initiatives

Het verschaffen van “tools” d.m.v. trainingen en bewustmaking aan personen die 

dagelijks met kinderen te maken hebben z.a. leerkrachten, politie, militairen, etc. 

Middels dit project willen de projectpartners de implementatie van het 

kinderrechtenverdrag bevorderen en het helpen ontwikkelen en ondersteunen 

van beleid t.a.v. kinderen in Suriname.

Paramaribo en Nickerie

71 2009/1/W/G/112
Stimuleringsprogramma kleine ondernemers in 

Suriname

Stichting Productieve Werkeenheden Suriname (SPWE) 

en                                                                                                                

Stichting IntEnt Suriname

Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland 

Suriname (Stg. d'ONS)

120 mensen met ondernemersambities, jongeren, vrouwen en ouderen worden 

getraind in coöperatief ondernemerschap en management in de distriktsgebieden 

Coronie, Apoera en Wageningen. Het grote doel is de opzet van een productie-, 

trainings- en dienstverlenend programma voor beroep en ondernemerschap ten 

behoeve van de positieverbetering van kansarmen.

Paramaribo, Para, Coronie en 

Nickerie: Apoera

72 2009/1/X/G/102
Ondersteuning Saramaccaans Ethnobotanisch 

Kenniscentrum Tonka-eiland
Stichting Panda; Tonka-eiland

Universiteit Leiden,                                                           

Nationaal Herbarium Nederland (NHN); Flora van de 

Guianas Programma

Een digitaal kennissysteem van het stuwmeer gebied waarin de gebruiker 

informatie kan vinden over de wetenschappelijke naam, lokale namen, lokaal 

gebruik en foto’s van bladeren, bloemen en vruchten en hoe de bomen in het veld 

praktisch te herkennen zijn. Kennis opdoen over de wetenschappelijke methode 

van collectiebeheer, determineren, analyseren en rapporteren.

Sipaliwini

73 2009/1/X/G/103
Institutionele en capaciteitsversterking van het 

burgerparticipatie platform Para Force

ParaForce; Platform voor burgerparticipatie en 

ontwikkeling van Para
Seva Network Foundation

Het versterken van het institutionaliseringproces van Para Force het platform voor 

burgerparticipatie en ontwikkeling voor Para. Door bundeling en organiseren van 

sectoren in Para gestructureerd te kunnen participeren in de ontwikkeling van dit 

district. De doelgroepen zijn dorpen, plantages, landbouwers en functionele 

groepen binnen.

Para

74 2009/1/X/G/106
Ontwikkeling en marketing traditionele handicraft 

producten

Stichting Bureau voor de dienstverlening aan NGO's 

(Bureau Forum NGO's)
Stichting Kansrijk Ondernemen in Nederland (KON)

60 binnenlandse producenten vanuit 8 dorpen worden getraind en begeleid 

waarbij hun producten naar standaard en kwaliteit gerangschikt zullen worden 

met de mogelijkheid voor het verder ontwikkelen tot exportstandaarden.

Saramacca, Brokopondo en 

Sipaliwini

75 2009/1/X/G/113 Lokale radio - een stem in ontwikkeling

BOB Radio,                                                                            

Mohari Broadcasting,                                                                

Maifé Radio en TV en                                                            

Stichting Nene Jaja

Radio Nederland Wereldomroep/ Radio Nederland 

Training Centrum en                                                                                                              

Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland 

(OLON)

De regionale stations te ontwikkelen tot het communicatieplatform van de 

gemeenschap, waar informatie uitwisseling een echt tweerichtings verkeer is. Dit 

wordt bereikt door middel van uitwisseling van kennis en vaardigheden tussen de 

drie Surinaamse stations en drie lokale Nederlandse media professionals/stations.  

Coronie, Marowijne en 

Sipaliwini

76 2009/1/X/G/114
Het opzetten van een trainingsfaciliteit voor 

technische TV productie
Surinaamse Televisie Stichting (STVS) Radio Nederland Training Centrum (RNTC)

Opzetten van een interne trainingsafdeling bij de STVS, die zorg zal dragen dat de 

bestaande staf en nieuwe mensen hun kennis en vaardigheden kunnen verhogen 

en up to date houden.  Dit wordt gedaan door een Training of Trainers en het 

ontwikkelen van een specifiek curriculum op dit gebied. Deze trainingsafdeling 

biedt op termijn ook mensen van buiten STVS de mogelijkheid om (bij)geschoold 

te worden in TV productie. 

Paramaribo
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77 2009/1/X/G/119
Kennisontwikkeling ten behoeve van Centrum voor 

Bio-Energie
Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKuS)

Technische Universiteit Eindhoven en                               

Ingenia Consultants & Engineers B.V.

De opzet van een expertisecentrum bio-energie en duurzame energie (bio-

technologie) met een educatieve functie (studenten opleiden, curriculum 

ontwikkeling), onderzoek uitvoeren en oplossingen ontwikkelen voor bestaande 

en toekomstige problemen met Agro-reststromen en afval in het algemeen. Het 

expertisecentrum dient te fungeren als landelijk aanspreekpunt voor burger, 

overheid en bedrijfsleven.

Paramaribo

78 2009/1/Z/G/101 Algemene bij- en nascholing gezondheidszorg SPAOGS Stichting Stimesur Kort na de start stopgezet. Paramaribo

79 2009/1/Z/G/102
Verkorte Functie Opleidingen Zorg Suriname 

(VFOZ)
Openbare Nijverheidsschool Suriname (ONS) Stichting Antoinette Zorg (StAZ)

Opzetten van een driejarig scholingstraject bij de Nijverheidschool en een pilot in 

district Coronie en Wageningen Nickerie tot:

1. Thuishulp A

2. Verzorgingshulp B

3. Verzorgende C

Door kortdurende en functiegerichte opleidingen wordt ingespeeld op de 

werkloosheid en de mogelijkheid om direct in de Zorg te werk gesteld te kunnen 

worden.

Paramaribo en Coronie

80 2009/1/Z/G/107 Psychologie voor Suriname Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKuS)
Erasmus Universiteit Rotterdam; Instituut voor 

Psychologie; Faculteit Sociale Wetenschappen

Het opstarten van een Bacheloropleiding psychologie in Suriname, zodat in de 

toekomst jaarlijks enkele tientallen psychologen in verschillende richtingen zullen 

afstuderen (klinisch, onderwijs en arbeids & organisatiepsychologie).  

Paramaribo

81 2009/1/Z/G/112 Deskundigheidsbevordering en opleiding Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) Stichting Arkin

• Het versterken van de GGZ in Suriname door het opleiden en trainen van 

mensen in het PCS tot professionals in de diverse disciplines binnen de Geestelijke 

Gezondheidszorg (GGZ);

• Het beter kwalificeren van medewerkers van beide instellingen;

• Het aanpassen en geschikt maken van methodieken en trainingen binnen de 

kwaliteitsnormen van Nederland en passend binnen de historische, religieuze, 

culturele, sociale, maatschappelijke, economische en politieke context;

Dit gebeurt met experts en ervaringsdeskundigen uit de beide organisaties. 

Paramaribo

82 2009/1/E/K/108
Upgrading Scheikundeonderwijs op drie 

Surinaamse vwo-scholen

Stichting de Vrije school,                                                   

Arthur Alex Hoogedoorn Atheneum (AAHA) en                              

Algemene Middelbare School (AMS)

Hogeschool van Arnhem/Nijmegen (HAN); Instituut 

voor Leraar en School

Het scheikunde-onderwijs op de VWO-scholen in Suriname in overeenstemming 

brengen met de internationale standaarden zodat een goede aansluiting op 

vervolgstudies mogelijk is. Kwaliteitsbevordering Scheikunde docenten door 

training in vakdidactische vaardigheden en uitwisseling van vakkennis met 

docenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).

Paramaribo

83 2009/1/E/K/112 Infra Educatie Suriname Stichting Handels en Beroepsacademie Suriname Stichting GOA Infra
Het opleiden van laaggekwalificeerde arbeidskrachten op het gebied van 

vakmanschap met betrekking tot bouw en constructiewerkzaamheden. 
Paramaribo

84 2009/1/E/K/113 Kennisuitwisseling middels een leerwerktraject Stichting Arbeidsmobiliteit en Ontwikkeling (SAO) De Burcht

Een uitwisseling waarbij 3 leerlingen van VSO de Burcht, tezamen met 3 leerlingen 

van SAO en 3 werkmeesters van RKBO in een leerwerktraject deelnemen waarbij 

schoolgebouwen worden gerenoveerd.

Paramaribo

85 2009/1/E/K/127 Drop Outs aan de slag Stichting De Schuilplaats Stichting De Bouwsteen

De Bouwsteen biedt drop-outs van 16-25 jaar een betere toekomst via educatie, 

door het opzetten van leerwerktrajecten in de bouwsector, met focus op:

• Het zelfvertrouwen, de houding en het gedrag van de jongeren.

• Het bereiken van vakmanschap door middel van ‘leren door doen’.

• Het begeleiden van jongeren richting een betaalde baan.

Wanica

86 2009/1/E/K/117 Project UMA UN SA du R.D. Consulting Services Stichting Jeugd Welzijn en Recreatie

Het opzetten van een toeristische locatie/winkel in het dorp Wanhatti door een 

vrouwenorganisatie. 

Het maken van een website en minicards voor hotels, etc.

Marowijne

87 2009/1/J/K/101 Para, armoedebestrijding jongeren Stichting Stoep COS Flevoland/Axion

Het opzetten en inrichten van een studiecentrum voor jongeren in Para. Een 

bestaand gebouw is door de plaatselijke overheid aan de organisatie ter 

beschikking gesteld om in te richten als studiecentrum. Dit gebouw wordt 

opgeknapt, van meubilair voorzien en met media apparatuur verder ingericht. Er 

zullen computertrainingen en trainingen in studievaardigheden worden 

georganiseerd voor minimaal 50 leerlingen.

Para

88 2009/1/J/K/102 Taki, Denki, Doe!
Democracy Unit en                                                                       

Nationaal Jeugd Instituut Suriname

(Young) Netherlands Institute for Multiparty 

Democracy

Kennis van Young NIMD als jongerenvereniging die zich inzet voor 

democratisering over te brengen aan NJI en om de jongerenparticipatie in het 

politieke debat in Suriname te verhogen. Young NIMD heeft samen met NJI een 

lijst van aanbevelingen opgesteld voor de invulling van de relatie tussen 

Nederland en Suriname. Hier is vervolgens over gedebatteerd met Nederlandse 

en Surinaamse jongeren en politici. Bovendien heeft Young NIMD NJI geadviseerd 

over verdere institutionalisering van de organisatie.  

Paramaribo



Project dossier Projectnaam Surinaamse partner(s)  Nederlandse partner(s) Doelstelling District-Regio

89 2009/1/W/K/101 Vastleggen Gebarentaal Suriname (Fase 1) Stichting Surinaamse Doven Belangen (Sudobe)
Vereniging Dovenschap Nieuwe Stijl (DOS) en                                

Stichting Nederlands Gebarencentrum (NGC)

Verbeteren van de positie van dove mensen in Suriname.

De beoogde resultaten van het project zijn tweeledig:                                                                    

1) Minimaal 500 en maximaal 1000 Surinaamse gebaren van dove 

gebarentaalgebruikers zijn vastgelegd (component gebarentaal) en                                                                                    

2) Sudobe heeft laten zien aan dove Surinamers en de Surinaamse samenleving 

dat zij leiding kan geven aan het project voor het vastleggen van de Surinaamse 

gebarentaal (component capaciteitsversterking). Het project eindigt met de 

organisatie, door Sudobe, van de Wereld Doven Dag 2010 in Paramaribo. 

Paramaribo

90 2009/1/X/K/103 MAIFE SAMEN-Radio Stichting NENEJAJA Stichting JOTA

Een team van mannen, vrouwen en jongeren uit dorpsgemeenschappen  in het 

binnenland van Suriname trainen in TV- en radiotechniek en programmering, 

zodat het nieuwe binnenlandse radiostation MAIFE beter kan functioneren en op 

termijn eigen televisieprogramma’s kan uitzenden. De cursisten leren de TV en 

radioapparatuur te gebruiken en zelf programma’s te ontwikkelen en monteren. 

Participatie van de lokale bewoners staat voorop. Uiteindelijk moet MAIFE zich 

ontwikkelen tot een centrum van waaruit de (jonge) inwoners van de vele dorpen 

met aantrekkelijke programma’s geïnformeerd worden over zaken die voor hen 

belangrijk zijn.

Sipaliwini

91 2009/1/X/K/104 MAIFE SAMEN-TV Stichting NENEJAJA Stichting JOTA Samengevoegd met 2009/1/X/K/103. Sipaliwini

92 2009/1/X/K/105

Deel 1 Training: Empowerment van vrouwen in 

(politieke) besluitvorming in 3 districten in Sur. 

Deel 2: Training Verdieping Vaardigheden en 

Besluitvorming, in het kader van de 50♀/50 ♂ 

doelstelling Millennium Development Goals

Vrouwen Parlement Forum (VPF) Nederlandse Vereniging Voor Vrouwenbelangen (VB)

Het creëren van een kweekvijver van districts- en ressortraadsleden in Suriname 

voor de Algemene Vrije en Geheime Verkiezingen in mei 2010 in de districten 

Brokopondo, Saramacca en Commewijne en versterken en verdiepen van kennis 

en specifieke vaardigheden van vrouwen bij hun deelname in (politieke) 

besluitvorming. Deze training wordt aanboden aan de vrouwen die hebben 

deelgenomen aan de Basistraining Vrouwen en Besluitvorming, een UTSN project 

dat succesvol in februari 2009 is afgesloten met 55 deelnemers.

Saramacca, Commewijne en 

Brokopondo

93 2009/1/X/K/108
Ondersteuning exploitatie muziek auteursrechten 

Suriname
SASUR

Vereniging Bureau voor Muziek-Auteursrechten 

(BUMA)

Ondersteuning (institutioneel) van de nieuwe organisatie Sasur op het gebied van 

de exploitatie muziekauteurs rechten in Suriname door samenwerking met de 

Buma/Stemra in Nederland.

Paramaribo

94 2009/1/Z/K/103
Pilot project "Verhoging weerbaarheid jonge 

kinderen bij kindermisbruik"
Stichting voor het Kind Stichting Hogeschool Leiden Dit project is voortijdig stop gezet. Paramaribo


