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1 UTSN2-1-O-025-K
Institutionele versterking informatie-instellingen 

Suriname
Stichting Nationale Database Suriname (NDS)

GO opleidingen (Stichting Gemeenschappelijke 

Opleidingen Nederland)

Het scholen van toekomstige managers in informatie-instellingen met nadruk 

op bibliotheekmanagers om de kwaliteit van de informatievoorziening in 

Suriname te garanderen. 

Paramaribo

2 UTSN2-1-O-039-G

Opstart MBO opleiding voor zelfstandig werkend 

toeristisch medewerker, tourism, travel and leisure 

en ontwikkelen van een duurzaam 

samenwerkingsverband voor de uitwisseling van 

stagiaires tussen Nederland en Suriname

Suriname Hospitality and Tourism Training Centre 

(SHTTC)
Stichting ROC van Amsterdam e.o.

Het opstarten van een middelbare toerismeopleiding in competenties waar 

binnen de Surinaamse toerismesector behoefte aan is. Daarmee wil het 

SHTTC bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de aangeboden producten en 

diensten in de toerismesector ten behoeve van een duurzame ontwikkeling 

en het aangaan van een duurzaam uitwisselingstraject tussen het ROCvA 

Amsterdam en SHTTC. 

Paramaribo

3 UTSN2-1-O-052-G

Ouderbetrokkenheid Onderwijs Marowijne

Duurzame partnerschappen tussen ouders en 

scholen Nederland – Suriname
Stichting Okanisie Pikien

Stichting Edukans en                                                                

Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG)

Het vormgeven van ouderbetrokkenheid en het creëren van duurzame 

partnerschappen tussen ouders en scholen Nederland – Suriname. 

Marowijne: de dorpen 

Moengotapu en 

Abadukondre en Moengo

4 UTSN2-1-O-055-G Peer review Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS)
Vereniging van Samenwerkende Nederlandse 

Universiteiten (VSNU)

Uitvoeren van een peer review van tenminste zes opleidingen van de Anton 

de Kom Universiteit van Suriname als onderdeel van de kwaliteitszorg van 

deze opleidingen. De focus zal liggen op de internationale eisen die binnen 

het wetenschappelijke vakgebied gesteld worden aan een opleiding van het 

betreffende niveau en op het programma. Daarnaast worden in het project 

afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van tenminste vier Nederlandse 

masteropleidingen voor afgestudeerden van bachelor opleidingen van de 

Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Paramaribo

5 UTSN2-1-O-074-G Gecertificeerd Maritiem Onderwijs Suriname Surinaams Maritiem Instituut (SMI) Nova College; unit Scheepvaart Transport & Logistiek

Uitwisseling van kennis en vaardigheden waarmee het Surinaams Maritiem 

Instituut op termijn STCW gecertificeerd opleidingen kan aanbieden en 

examineren. 

Paramaribo

6 UTSN2-1-O-114-G Challenge 2 Change a LIFE 

LBGO Nieuwe Domineestraatschool,                                                    

J.E. Dennertschool,                                                                            

Oeday Raisingh Varma School,                                                       

Culturele Organisatie Sport Tourtonne 4 en omgeving 

(C.O.S.t.4) en                                                                                            

SWS Welzijn

Lentiz Life College

Het integrale onderwijsconcept van Lentiz | LIFE College, dat goed aansluit bij 

de behoefte van leerlingen van o.a. Surinaamse afkomst en 

armoedeprobleem-cumulatiegebieden, te implementeren op drie Surinaamse 

Voortgezet Onderwijs voor Junioren, ofwel drie VOJ scholen. Hierbij worden 

relevante stakeholders, zoals jongerenwerk, betrokken, opdat wordt 

aangesloten bij de meervoudige problematieken waar de jongeren en hun 

omgeving mee te maken hebben.

Paramaribo

7 UTSN2-1-O-116-K Expertisecentrum Speciaal Onderwijs  Commewijne Stichting RHIZA SURINAME Stichting Anders Leren

In het kader van de ontwikkeling van een Expertisecentrum Speciaal 

Onderwijs in Commewijne gaan wij 24 leerkrachten van de basisscholen 

gedurende 1 jaar zowel trainen en coachen in eigen competenties als in 

signaleren en begeleiden van leerlingen met leer- en gedragsproblemen. 

Daarnaast zullen wij ter plaatse voor ca. 30 leerlingen met ernstige 

leerproblemen na diagnose adviesplannen opstellen. 

Commewijne

8 UTSN2-1-O-143-G

Opzetten van een MBO studierichting 

“Audiovisuele (AV) Productie” bij het NATIN in 

Suriname

Natuur Technisch Instituut (NATIN-MBO) en Stichting The 

Back Lot                                                           
Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR)

Het opzetten van een MBO studierichting “AV-Productie” bij het NATIN in 

Suriname om te voorzien aan de behoefte in de sector aan breed opgeleide 

en gekwalificeerde medewerkers op het gebied van licht-, geluid- en 

beeldtechnieken.

Paramaribo

9 UTSN2-1-X-009-K Special Heroes Suriname Kunst & Cultuur Ilonka Elmont Foundation (IEF)
Stichting Nationaal Fonds ‘Het Gehandicapte Kind’ 

(Stinafo)

De kunst- en cultuurparticipatie van kinderen en jongeren met een 

lichamelijke, verstandelijke, visuele, auditieve en/ of meervoudige beperking, 

bekend binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs, structureel verhogen. Dit 

door middel van het bewerkstelligen van een krachtige samenwerking tussen 

het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs enerzijds en de verschillende kunst- en 

cultuuraanbieders anderzijds. 

Paramaribo

10 UTSN2-1-X-031-G

Mi tamara (Mijn toekomst)

Een integraal seksuele vormings- en sociaal 

begeleidingsprogramma voor Surinaamse jongeren 

tussen de 15 en 25 jaar

Stichting Communicatie, Cultuur en Ontwikkeling 

(COCON) en                                                                          

ProHealth

Rutgers

Versterking van de institutionele capaciteiten van COCON en ProHealth. Dit, 

om de uiteindelijke doelstelling van het project te bereiken: de bevordering 

van de seksuele en reproductieve gezondheid van Surinaamse jongeren, 

inclusief de versterking van hun seksuele weerbaarheid en sociale 

vaardigheden, met het oog op de verbetering van hun toekomstperspectief.

Paramaribo, Wanica, 

Marowijne en 

Brokopondo

          Projecten Twinningfaciliteit Suriname Nederland 2013 - 2016   
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11 UTSN2-1-X-032-G Tools4change Suriname

Stichting Unu Pikin,                                                        

Stichting WiN (WIN groep) en                                                

Mr. Huber Stichting

Stichting Betuwe Wereldwijd

Versterking van leerwerkplaatsen voor fiets- en rolstoelgebruik op facilitair, 

technisch, pedagogisch en organisatorisch vlak. De leerwerkplaatsen zijn een 

belangrijke schakel in de vorming en scholing van licht gehandicapte jongeren 

tot fiets- en rolstoelhersteller. Ze dragen bij door Suriname van meer fietsen 

en de nodige rolstoelen te voorzien. 

Paramaribo en Nickerie

12 UTSN2-1-X-040-K Optimaliseren verpleegkundige zorg Suriname Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) Stichting Verpleegkundige Expertise SuriNed

Verbetering van de verpleegkundige zorg in de ziekenhuizen van Paramaribo 

door samenwerking en kennisuitwisseling tussen Nederlandse 

verpleegkundigen en Surinaamse verpleegkundigen. 

Paramaribo en Nickerie

13 UTSN2-1-X-050-K
Werken aan zelfredzaamheid: opzetten van een 

groen werkproject voor jeugd met een beperking

Stichting Projecthulp Suriname en                                 

Stichting Matoekoe 

Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek; 

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving; Plant Research 

International

Opzetten van een sociaal groen werkproject voor jeugd met een beperking. 

Doel van het project is om jongeren vaardigheden bij te brengen waarmee zij 

hun maatschappelijke en financiële positie versterken.

Paramaribo en Wanica 

14 UTSN2-1-X-059-K Idioom- en leenwoordenboek Trio-Nederlands Stichting Jaraware Tepoe Stichting Bovenlandse Indianen Suriname (BIS) 

Het maken van een boek met vertalingen van een basiswoordenlijst, 

uitdrukkingen, gezegden en leenwoorden Trio-Nederlands. Dit vormt voor de 

Trio's een middel om met behoud en versterking van eigen taal en cultuur op 

een hoger niveau te participeren in de multiculturele Surinaamse 

samenleving, waarin het Nederlands de landstaal is.

Sipaliwini: het dorp Tepoe 

(Tëpu) 

15 UTSN2-1-X-076-G Speciaal onderwijs

VSO Flora,                                                                                                              

VSO Fajalobi en                                                                               

VSO Lelydorp

Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

Het verbeteren van de kwaliteit van het speciaal onderwijs in Suriname met 

als doel het aantal leerlingen dat schooluitval laat zien op de scholen van de 

twinningpartners aanzienlijk terug te brengen én de kans van leerlingen op de 

arbeidsmarkt te vergroten. 

Paramaribo, Wanica en Para

16 UTSN2-1-X-112-G
Capaciteitsversterking van het Surinaamse 

Rode Kruis/Nationale Bloedbank

Stichting Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode 

Kruis
Stichting Sanquin Bloedvoorziening

Verbetering van de kwaliteit van bloedproducten en de dienstverlening van 

de Nationale Bloedbank door training en opleiding van de medewerkers en 

het versterken van de interne organisatie met effectievere processen. 

Paramaribo

17 UTSN2-1-Z-042-K
Training Suïcide preventie en Nabestaandenzorg 

Suïcide
Stichting Swarnapath; Mind Console Centre (MCC) Stichting Eigen Wijze Vrouwen uit Maarssen 

Creëren van awareness en bieden van nabestaandenzorg voor 

suïcidepreventie en het terugdringen van suïcide in Suriname. Daarnaast 

beoogt het project het professionaliseren van de vrijwilligers in het omgaan 

met jonge mensen die te maken krijgen met suïcide en het verkleinen van het 

risico op suïcide bij jongeren. 

Paramaribo en Sipaliwini: het 

dorp Menimi 

18 UTSN2-1-Z-079-G Perisur (Perinatale Interventies Suriname)

Sint Vincentius Ziekenhuis,                                          

Diakonessenhuis,                                                                          

's Lands Hospitaal Paramaribo

Nederlandse Organisatie voor Toegepast 

Natuurwetenschappelijk Onderzoek; TNO Gezond 

Leven,                                                                                 

KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van 

Verloskundigen en                                                                       

LUMC Leids Universitair Medisch Centrum; afdeling 

Verloskunde

Het verbeteren van moeder- en kindzorg in Suriname door het ontwikkelen 

en implementeren van effectieve preventieve interventies door perinatale 

zorgverleners met als doel de morbiditeit en mortaliteit rondom 

zwangerschap en geboorte in Suriname terug te dringen. 

Paramaribo

19 UTSN2-1-Z-105-G

Onderzoek naar alcoholgebruik, angst en 

depressieve klachten

 in Suriname, en aanbieden van zorg op maat en 

geïndiceerde e-mental health 

Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) Stichting Arkin

Verzamelen van epidemiologische gegevens over het vóórkomen en de ernst 

van problematisch alcoholgebruik, angst- en depressieklachten onder de 

algemene bevolking (leeftijd 16-64 jaar) in het district Nickerie en in de stad 

Paramaribo en het toepassen van e-mental health zelfhulp interventies 

gericht op problematisch alcoholgebruik, angst en depressieve klachten.

Paramaribo en Nickerie

20 UTSN2-1-Z-113-G
Hielprikscreening voor hemoglobinopathieën en 

schildklieraandoeningen in Suriname
Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP)

Emma Kinderziekenhuis; Academisch Medisch 

Centrum, Amsterdam AMC

Het opzetten van een screening pilot en nationale kindergeneeskundige 

behandel-richtlijnen, gericht op het opsporen en behandelen van 

hemoglobinopathieën (o.a. sikkelcelziekte) en aangeboren 

schildklieraandoeningen in pasgeborenen uit een verzorgingsgebied van de 

Medische Zending en in pasgeborenen die geboren zijn in de 4 ziekenhuizen in 

Paramaribo. 

Paramaribo en Brokopondo

21 UTSN2-2-O-155-G Werken met anderstaligen

Stichting Onderwijs der Evangelische Broeder-gemeente 

Suriname (EBGS),                                                  Stichting 

Saga Interproject Suriname en                             Stichting 

Okanisie Pikien

Het ABC Onderwijsadvies

Het vergroten van kansen van anderstalige leerlingen in het onderwijs door 

stimulering Nederlandse taalontwikkeling.                                                                        

• Het vergroten van pedagogisch-didactische vaardigheden van leerkrachten 

en pedagogisch medewerkers op dit gebied.                                                                                  

• Het creëren van een uitnodigende taalrijke leeromgeving.                                           

• Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders zijn in staat om 

kinderen actief te stimuleren bij hun taalontwikkeling.

Paramaribo, Wanica, Para, 

Marowijne en Brokopondo 
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22 UTSN2-2-O-168-G Zorgleerlingen in Nickerie Stichting WiN (WIN groep)  Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

Het terugbrengen van uitval van zorgleerlingen uit het basisonderwijs van 

25% naar 10%. Dit beogen wij te doen door:                                                                                        

• De kennis van docenten over de oorzaak van de gedrags-, leer- en 

gezinsproblemen van zorgleerlingen te vergroten.                                                        

• De vaardigheden van docenten in de omgang met de gedrags-, leer- en 

gezinsproblemen van zorgleerlingen te vergroten. 

Nickerie

23 UTSN2-2-O-187-G
Competentiegericht Groen MBO Onderwijs bij 

NATIN
Natuur Technisch Instituut (NATIN-MBO)

Stoas Wageningen/ Vilentum Hogeschool 

(tegenwoordig Aeres Hogeschool Wageningen),                                                                     

Lentiz Life College Schiedam en                                                           

Hogeschool Van Hall Larenstein

Ontwikkelen en invoeren van competentiegericht onderwijs binnen het groen 

MBO-onderwijs (landbouw, bosbouw en ecotoerisme) van NATIN in Suriname 

en het verhogen van de instroom van studenten. 

Paramaribo

24 UTSN2-2-O-192-G Herstart vernieuwde Beroepsopleiding Advocatuur
Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland 

(SJSSN)

Het Centrum voor Postacademisch Juridisch 

Onderwijs (CPO); Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

Radboud Universiteit en                                                                

Stichting Dialogue

Herstart van de Beroepsopleiding Advocatuur m.b.v. kennis en ervaring van 

de Twinningpartners, specifiek t.a.v. actualiseren vaardighedenvakken, 

trainen docentencorps, inrichting toetsings- en beoordelingssystematiek en 

opzetten digitale leeromgeving, op zodanige wijze dat de opleiding een 

bijdrage levert aan de professionalisering van de Surinaamse advocatuur en 

de continuïteit en kwaliteit van de opleiding worden gewaarborgd.

Paramaribo

25 UTSN2-2-O-205-G
Digitale kennisbank voor taal en rekenen voor de 

Pedagogische Instituten

Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI),                                                                

Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI) en                                                

Albert Cameron Instituut (ACI)

Stichting Hogeschool Saxion

Het ontwikkelen van een effectieve digitale didactiek (flipping the classroom) 

om leeropbrengsten van studenten aan de lerarenopleidingen primair 

onderwijs op het gebied van taal en rekenen (inhoud en didactiek) te 

verhogen en de innovatieve didactische capaciteit van lerarenopleiders te 

vergroten. Het project sluit aan bij geconstateerde behoeften in Suriname en 

Nederland. 

Paramaribo 

26 UTSN2-2-O-221-G Nieuwe Natuurkunde in Suriname (NiNaS) Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL)
Universiteit Utrecht (UU) en                                           

Hogeschool Utrecht (HU)

Het samenstellen van een groep trainers en het trainen van de leden groep 

als “kerngroep implementatie” die natuurkundedocenten in het VOJ en VOS in 

Suriname, voorbereiden op en begeleiden tijdens landelijke vernieuwing van 

hun natuurkundeonderwijs.

Paramaribo, Commewijne en 

Nickerie

27 UTSN2-2-O-231-G

Capaciteitsopbouw van potentiële strategische 

groepen met betrekking tot het duurzaam 

benutten van hulpbronnen en het behoud van 

biodiversiteit in de Trio en Wayana leefgebieden

Amazon Conservation Team – Suriname (ACT-S) Universiteit Utrecht

Kennis en vaardigheden optimaliseren van strategische groepen in de bos- en 

natuur sector zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan effectieve data 

verzameling en aan de bescherming en het duurzaam beheer van het tropisch 

regenwoud met al haar goederen en diensten.

Sipaliwini: de dorpen 

Kwamalasamutu, Apetina, 

Pelelutepu en Sipaliwini 

28 UTSN2-2-X-170-G TWINNING  STADSHERSTEL
Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) en                                                                    

Stichting Stadsherstel Paramaribo (SH P)
Stadsherstel Amsterdam N.V. (SH A)

Vergroten van betrokkenheid van de Surinaamse samenleving bij de 

activiteiten van SGES en Stadsherstel Suriname voor instandhouding van 

gebouwd erfgoed in Suriname via oprichting en verdere ontwikkeling van 

Vereniging Vrienden van Stadsherstel Suriname, bewerkstelligen van 

investering in de stadsherstelformule en de ontwikkeling van een leerweg 

restauratieambacht.

Paramaribo

29 UTSN2-2-Z-190-G
Versterking van de gezondheidszorg in het 

binnenland van Suriname

Stichting Medische Zending Primary Health Care 

Suriname (MZ)
Stichting B&R Zorg(t)

Bevordering van de kwaliteit van de gezondheidszorg voor de bevolking in het 

Binnenland van Suriname. 

Paramaribo, Brokopondo en 

Sipaliwini: het dorp 

Langatabiki

30 UTSN2-2-Z-208-K Vrouwen & Empowerment in Nickerie, Suriname Stichting Sarnam Nari (Stichting Sari) Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen

Het bevorderen van de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid 

een bijdrage leveren aan de verbetering van de sociaal-economische en 

maatschappelijke positie van vrouwen in Nickerie. 

Nickerie

31 UTSN2-2-Z-210-G Actieve Buurten Suriname
Stichting Letitia Vriesde Sportpromotie Suriname 

(Stichting LVSS)
International Sports Alliance (ISA)

De verbetering van het welzijn en de ontwikkelkansen van kinderen en 

jongeren in Suriname door: actief burgerschap te promoten en buurtwerkers 

op te leiden, buurtstructuren op te richten en te versterken en structurele 

community en play-based activiteiten aan te bieden aan kinderen in 

achterstandsbuurten. 

Paramaribo en Wanica 

32 UTSN2-2-Z-219-G Wan Nyun Okasi (WNO Een nieuwe kans)
Stichting Engedi en                                                                 

Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO)

Stichting Provinciaal Centrum voor Maatschappelijke 

Ontwikkeling Groningen (CMO)

Ontwikkeling van een integraal kader van ondersteuningsdiensten en 

capaciteitsopbouw voor wonen, leren en werken voor jongeren met gedrags- 

of aanpassingsproblemen, een delinquent verleden of een instabiele 

thuissituatie in de leeftijdscategorie van 16 tot 21 jaar.

Paramaribo en Para

33 UTSN2-2-Z-232-K CliniClowns Suriname Stichting CliniClowns Suriname Stichting CliniClowns Nederland

Aanbieden van afleiding en plezier aan zieke kinderen. Hiermee leveren we 

een bijdrage aan hun kwaliteit van leven. De CliniClowns bezoeken wekelijks 

ziekenhuizen en instellingen en tillen het kind even uit de dagelijkse 

werkelijkheid van ziek zijn. Dat helpt het kind om de moeilijke situatie beter te 

verwerken.

Paramaribo 
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34 UTSN2-3-O-271-K Schoolleiderschap & Samenleving

Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS); 

Faculteit der Maatschappijwetenschappen; 

Studierichting: Agogische Wetenschappen en 

Onderwijskunde

Nederlandse School voor Onderwijsmanagement 

(NSO)

• Versterken en actualiseren van de Surinaamse BA-opleiding Agogische 

Wetenschappen en Onderwijskunde door het thema schoolleiderschap in het 

curriculum te ontwikkelen (in het bestaande vak: schoolorganisatie, 

management en innovatie).                                                                                                             

• Versterken van de Surinaamse beroepspraktijk van schoolleiders door de 

ontwikkeling van een module ‘school en samenleving’ voor professionele 

ontwikkeling ‘on the job’ (PD-module).                                                                                                                                    

• Verdiepen en verbreden aanvullende NL-SU samenwerking in opleidingen 

onderwijsmanagement en schoolleiderschap van zowel NSO als ADEKUS. 

Ontwikkelen doorlopende leerlijnen tussen de instellingen in o.a. Master-

opleiding en duurzame Twinning onderwijsmanagement en 

capaciteitsopbouw.        

Paramaribo

35 UTSN2-3-O-321-K Duurzaam onderwijs voor speciale kinderen

Stichting Saga Interproject Suriname en                                                              

Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente 

Suriname (EBGS)

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim

Het onderwijs aan leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs kwalitatief 

verbeteren. Door:                                                                                                                               

• Methodisch aanpassen van het curriculum regulier onderwijs aan leerlingen 

van het Speciaal Basisonderwijs.                                                                   • 

Professionalisering personeel.                                                                                                       

• Verbinding met de reguliere EBGS scholen.

Paramaribo

36 UTSN2-3-T-312-K Sportmuseum Suriname Stichting Sportdocumentatie Guno Hoen (SSGH)                                                

Stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname 

(d’ONS) en                                                                            

Bureau Metamorfoze  

Oprichting van een sportmuseum, waarin documentatie, informatie en 

voorwerpen uit de Surinaamse sportgeschiedenis met als basis de 

nalatenschap en sportdocumentatie van Guno Hoen, (digitaal) worden 

beheerd en ontsloten. 

Paramaribo

37 UTSN2-3-X-268-K Tools4Progress Stichting Kathedrale Koorschool Suriname

Code-X Projects en                                                              

Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke 

Kerkmuziek (NIKK); Kathedrale Koorschool Utrecht

• Opmaken en vastleggen van een curriculum voor de Kathedrale Koorschool 

Suriname (KKS) in samenwerking met de koorschool van Utrecht.                                                                                                                                

• De uitwisseling van ervaring en deskundigheid tussen beide scholen en de 

training van muziekleerkrachten.                                                                                         

• Met ervaring en kennis bijdragen aan het streven van de Surinaamse 

overheid om minstens nog 5 koorscholen in Suriname op te laten richten en 

de commissie te steunen, die hiervoor is aangewezen. 

Paramaribo

38 UTSN2-3-X-282-G Special Heroes Suriname Sport & Bewegen Ilonka Elmont Foundation
Stichting Nationaal Fonds ‘Het Gehandicapte Kind’ 

(Stinafo)

De sport- en beweegparticipatie van kinderen en jongeren met een 

lichamelijke, verstandelijke, visuele, auditieve en/of meervoudige beperking 

structureel verhogen. Dit door in nauwe samenwerking met het (Voortgezet) 

Speciaal Onderwijs en sportverenigingen de methodiek Special Heroes uit te 

zetten en de doelgroep structureel een lidmaatschap binnen de vereniging 

aan te bieden.

Paramaribo

39 UTSN2-3-X-284-G ‘DocuLab ‘8 voor 40’ (Acht voor veertig)’ Stichting The Back Lot De Nederlandse Filmacademie Amsterdam (NFA)

Het opzetten van een DocuLab ten behoeve van een documentaire filmproject 

dat als basis kan dienen voor een verder te ontwikkelen documentaire- en 

programmacultuur in de film- en tv wereld van Suriname.

Paramaribo

40 UTSN2-3-X-291-G Hoe wij hier ook samen kwamen
Stichting Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam 

(SOFNA)
Amsterdam Museum (AM)

In beeld brengen, vanuit Surinaams perspectief, de geschiedenis en 

wisselwerking tussen de diverse bevolkingsgroepen inclusief de Nederlandse. 

Elementen van deze geschiedenis ook tentoonstellen in Amsterdam en/of het 

Amsterdam Museum. Leren over elkaars publiek en overdrachtsvormen. 

Versterken van de organisatie van het openluchtmuseum, vooral het creëren 

van een middenkader tussen het management team en de 30, voornamelijk, 

veldarbeiders. Opbouwen van een structureel samenwerkingsverband tussen 

de partners.

Commewijne

41 UTSN2-3-X-292-G
COMBA SUR (Community Based Mondzorg in 

Suriname)
Stichting Jeugdtandverzorging Suriname (JTV)

Jeugdtandzorg West Den Haag,                                                     

Nederlandse organisatie voor Toegepast 

Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en                                            

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Het voorkomen van tandbederf bij 2 jarigen in Wanica, Brokopondo en een 

deel van Sipaliwini en de heropstarting van de opleiding tot 

jeugdtandverzorger.

Wanica, Brokopondo en 

Sipaliwini ten zuiden van het 

stuwmeer 

42 UTSN2-3-X-293-G
Omgaan met diversiteit in het basisonderwijs: 

expertisebevordering van de lerarenopleiding
Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI)

Universiteit Utrecht en                                                 

RUTU Foundation

Competenties voor intercultureel en meertalig onderwijs zijn onderdeel van 

de vorming en toetsing van alle aankomende gediplomeerde leerkrachten 

voor de basisschool.

Paramaribo en Brokopondo

43 UTSN2-3-X-297-G Versterking Palliatieve Zorg in Suriname

Diakonessenhuis en                                                               

ESF College COVAB (Stichting Centrale Opleiding voor 

Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante 

Beroepen)

Stichting Surizorg

Het versterken van palliatieve zorg in Suriname voor patiënten die niet 

kunnen genezen en die binnenkort tijd zullen overlijden. Dat doen we door:                                                                                                                             

• Bij- en nascholing van verplegenden en artsen.                                                              

• Het inrichten van een hospice en het verlenen van zorg.                                                                                                      

• Het opzetten van een steun- en informatiepunt.

Paramaribo



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

44 UTSN2-3-X-301-G Closing the gap Conservatorium van Suriname (CvS) Stichting Fontys/ Rockcademie Tilburg (RT)

Binnen twee jaar essentiële leeronderdelen en faciliteiten ontwikkelen binnen 

het Conservatorium van Suriname die nodig zijn om een volwaardige HBO 

opleiding te worden, accreditatie te verkrijgen en een duurzame 

gelijkwaardige samenwerking met Nederlandse Conservatoria op te bouwen.

Paramaribo

45 UTSN2-3-X-309-G
Zorgvernieuwing bij opzet van voetzorg in 

Suriname

Stichting Diabetes Educatie Suriname (SDES) en                                                                                     

Stichting One Stop Shop voor Chronische Ziekten (OSS)
CoGeSur

• Ontwikkelen van een zorgmodel voor samenwerkingsrelaties tussen 

zorgverleners in Suriname. Dit zal resulteren in een protocol van 

samenwerking tussen zorgverleners met betrekking tot de wondverzorging bij 

Diabetes Mellitus (DM).                                                                                                                         

• Opzetten en uitvoeren van een opleiding voor voetzorg middels een 

verkorte leerroute.                                                                                                                              

• Opzetten en in stand houden van laagdrempelige voetenklinieken in de One 

Stop Shops voor Chronische ziektes (Paramaribo en Nickerie).                                 

• Deskundigheidsbevordering bij zorgverleners en trainen van lokaal 

personeel.

Paramaribo en Nickerie

46 UTSN2-3-X-314-G Penard’s Kari’na Encyclopedie
Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname 

(VIDS)

Museum Volkenkunde; Leiden en                    

Universiteit Leiden; faculteiten Archeologie en 

Geesteswetenschappen; Linguïstiek

Het toegankelijk maken van Penard’s encyclopedie voor de Kari’na en 

academische gemeenschap. Dit verloren gewaande manuscript biedt een 

rijkdom aan kosmologische kennis die eenmaal selectief ontsloten bijdraagt 

aan behoud, bescherming en overdracht van de Kari’na taal en cultuur en 

bijdraagt aan beter begrip van complexe inheemse anthologieën. 

Paramaribo en Kari’na 

dorpen in het kustgebied

47 UTSN2-3-Z-296-G
PROSAMIGO (Promoting Health in Small Artisanal 

Mining of Gold)

Stichting Medische Zending Primary Health Care 

Suriname (MZ)

Radboud Universitair Medisch Centrum 

(Radboudumc)

• Ontwikkelen van een gezondheidsvoorlichtings-programma om het 

kennisniveau over de gezondheidseffecten van kwik en kwikverbindingen te 

verhogen.                                                                                                                                  

• Onderzoek naar de haalbaarheid van het opzetten van een programma voor 

biologische monitoring van kwik bij goudwinners en bij volwassenen en 

kinderen uit de lokale bevolking.

Marowijne: ressorten 

Beneden Marowijne, 

Sipaliwini: Boven Saramacca 

en Brokopondo: de ressorten 

Brownsweg, Brokopondo, 

Sarakreek en Klaaskreek


