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1 UTSN31-103-E-G

Opstart MBO hotelschool/opleiding voor zelfstandig werkende 

medewerkers binnen de hotel/accommodatie sector en het ontwikkelen van 

een duurzame samenwerkingsverband voor de uitwisseling van stagiaires en 

docenten tussen Nederland en Suriname op het gebied van het hotelwezen.

Stichting Suriname Hospitality and Tourism Training 

Centre (SHTTC)

Stichting ROC van Amsterdam (Onderdeel: MBO College 

Centrum)

Het opstarten en verzorgen van een 3-jarige MBO hotelschool voor geslaagden van 

de MULO/LBO/SMO scholen en voor medewerkers uit het hotelwezen die zich 

verder willen ontwikkelen tot zelfstandige medewerkers binnen alle afdelingen van 

een hotel. De opleiding zal op jaarbasis 25 studenten opleiden waarbij er een 

optimale aansluiting is op behoeften in het hotelwezen en waarmee tevens een 

kwaliteitsverbetering zal optreden binnen het hotelwezen. Tevens het (verder) 

ontwikkelen van een duurzaam samenwerkingsverband, op het gebied van het 

hotelwezen, voor stage- en docentenuitwisseling tussen SHTTC en het ROC van 

Amsterdam.

Paramaribo

2 UTSN31-106-C-G Vroege educatie stimulatie in woord en gebaar
Kennedy Stichting Suriname en                                    

Stichting Saga Interproject Suriname

Nederlandse stichting voor het dove- en slechthorende 

kind (NSDSK)

Het stimuleren van de vroege educatie van jonge kinderen met een auditieve 

beperking en onderliggende stoornissen. Dit door:

1. Een bewustwordingsprogramma voor het tijdig signaleren van auditieve 

beperkingen bij kinderen.

2. Het opzetten van een vroege stimulatiegroep. 

3. Een geïntegreerd stimulatieprogramma voor jonge dove- en slechthorende 

kinderen van 3-5 jaar. 

4. Het trainen van het schoolteam.

Het positieve lange termijn effect is dat de bewustwording leidt tot een vroege 

instroom van deze leerlingen, die door een geïntegreerd stimulatieprogramma een 

goede start maken met een positief effect op de verdere schoolloopbaan.

Paramaribo en Nickerie

3 UTSN31-123-M-G Naar een groen en leefbaarder Paramaribo Stichting Tropenbos International Suriname
Universiteit Twente - Faculteit Geo-Informatie 

Wetenschappen en Aardobservatie (ITC))

Het bevorderen van een groen Paramaribo waarin ecosysteemdiensten bijdragen 

aan een gezonde en leefbaardere omgeving voor haar inwoners.
Paramaribo

4 UTSN31-126-Z-K Spelen met Democratie Stichting Projekta
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en 

rechtsstaat

Het bevorderen van een democratische cultuur door jongeren en kinderen op een 

speelse manier bekend te maken met de principes van rechtsstaat, democratie en 

mensenrechten en de relatie met goed bestuur.

Paramaribo, Marowijne en 

Nickerie 

5 UTSN31-128-M-G Capaciteitsopbouw Stichting Duurzame Ontwikkeling Pamaka (Stg. DOP) Stichting Duurzame Ontwikkeling Pamaka (SDOP) Van Hall Larenstein - University of Applied Sciences

De Stichting Duurzame Ontwikkeling Pamaka (stichting DOP) en haar werkarm in 

het stamgebied dusdanig capaciteren, dat zij enerzijds in staat is om een 

volwaardige partner te zijn in gesprekken met Surgold. Anderzijds kan zij de noden 

en behoeften van de Paramakaanse gemeenschap vertalen in goed geformuleerde 

projectvoorstellen, die vervolgens ingediend worden bij het Community 

Development Fund (CDF) en adequaat uitgevoerd kunnen worden. De voorstellen 

zijn gericht op sociaal economische projecten die de leefomstandigheden van de 

Pamaka-gemeenschap op korte en lange termijn verbeteren.

Sipaliwini (ressort Pamaka)

6 UTSN31-129-E-K Wetenschappelijk onderwijs kindermishandeling voor artsen
Stichting Pediatric Research & Education Suriname 

(PRES)

Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen (SSHK) en 

Landelijke Expertise Centrum Kindermishandeling

1. Verbetering van de herkenning van kindermishandeling; meer kinderen 

signaleren binnen het ziekenhuis waarbij sprake is van mishandeling, zodat 

hulpverlening gestart kan worden en kindermishandeling kan stoppen.

2. Verbetering van de zorg voor kinderen bij een vermoeden van 

kindermishandeling (verbetering van de communicatie met kind en ouders 

wanneer sprake is van vermoedens van mishandeling; verbetering van diagnostiek 

en verslagvoering; verbetering samenwerking tussen de verschillende instanties die 

te maken hebben met de aanpak van kindermishandeling (de verschillende 

ziekenhuizen in Suriname, Medisch Maatschappelijk Werk, 

Psychologie/Psychiatrie, Politie).

3. De kinderen met (een vermoeden van) kindermishandeling vervolgen. Follow up 

van de families waarbij mogelijk sprake is van kindermishandeling. 

Paramaribo

7 UTSN31-131-E-G Blended Learning in mulo Natuurkundelessen in Suriname (BLiNaS) Instituut Opleiding Leraren (IOL)

Universiteit Utrecht - Freudenthal Instituut (FI)),                                                                               

Hogeschool Utrecht - Instituut Archimedes en            

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de 

Natuurwetenschappen (NVON)

Het realiseren van experimentgericht en activerend ‘blended learning’ (in de brede 

zin van het woord) in het natuurkunde-onderwijs op de muloscholen, aansluitend 

bij het natuurkunde-onderwijs op havo en vwo.

Heel Suriname

8 UTSN31-135-Z-G
Samen sterk voor aandacht en goede zorg voor Surinaamse cliënten met 

dementie 
Huize Ashiana Cordaan

Het binnen twee jaar bijdragen aan het verbeteren van aandacht voor de kwaliteit 

van zorg voor ouderen met dementie in Suriname – dit specifiek ook voor huize 

Ashiana - en dit borgen. Het begint in dit kader met versterking van kennis over de 

ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie en de zorg die deze groep 

van cliënten – rekening houdend met de verschillende leefsituaties binnen 

Suriname - nodig hebben. 

Paramaribo

9 UTSN31-140-E-G Vervolgproject school en expertise centrum Speciaal onderwijs Commewijne Stichting RHIZA SURINAME
Stichting Anders Leren en                                                         

St. Mattheusschool voor SO/VSO-ZMLK

Ontwikkelen van een aanzet tot een doorgaande leerlijn voor leerlingen met 

ernstige leerproblemen en leerachterstanden in het kader van de piramide van 

zorg in het onderwijs in het district Commewijne Suriname.

Commewijne

           Projecten Twinningfaciliteit Suriname Nederland 2018 - 2021   
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10 UTSN31-142-E-G Docentprofessionalisering Research Anton de Kom Universiteit van Suriname
Universiteit Leiden en                                                   

Hogeschool van Amsterdam

De onderzoeks bekwaamheid van het wetenschappelijk personeel van AdeKUS te 

verhogen met het oog op:

1. Het versterken van de wetenschappelijke oriëntatie van de universitaire 

bachelor- en masteropleidingen. Dit komt ten goede aan studenten/alumni die 

daarmee beter toegerust zijn voor het leveren van hun bijdrage aan de 

maatschappij. 

2. Het verhogen van de wetenschappelijke productie in Suriname en tegemoet 

gekomen aan de volgende eis uit de accreditatiekaders: “het onderwijs zal voor het 

merendeel van het ingezette personeel worden verzorgd door onderzoekers die 

een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied.”

Paramaribo

11 UTSN31-147-Z-G Samen zorgen aan de Boven-Suriname rivier
Stichting Medische Zending Primary Health Care 

Suriname  (MZPHCS)
Stichting Ondersteuning Marrons Suriname (SOMS)

Het bieden van integrale zorg (combinatie formeel en informeel) en een goede 

kwaliteit van leven aan ouderen in het gebied door de bundeling van kennis en 

ervaring van de twee partners (MZ en SOMS). Daarbij worden zorginnnovaties 

geïntroduceerd en onderzocht, ondersteunt door nieuw scholingsmaterialen om 

ter professionalisering zorgverleners. Dit project draagt er zorg voor dat er 

Nederlandse kennis  over zorg en ondersteuning van  ouderen wordt overgedragen 

naar het binnenland van Suriname waar juist het probleem van de vergrijzing, 

armoede en vereenzaming aan het toenemen is.  De traditionele hulpstructuren 

zijn aan het vervagen omdat jongeren naar de stad gaan en omdat er relatief 

weinig inkomsten gegenereerd kunnen worden.

Sipaliwini (ressort Boven-

Suriname; 12 dorpen)

12 UTSN31-148-E-G School voor Jong Talent Suriname Stichting Kathedrale Koorschool Suriname (KKS)

School voor Jong Talent - Koninklijk Conservatorium Den 

Haag en                                                                                                  

Code-X Projects                                      

Het duurzaam tot stand brengen van een School voor Jong Talent in Suriname op 

MULO/Voortgezet Onderwijsniveau, aansluitend op de Kathedrale Koorschool, en 

daardoor bijdragen aan de talentontwikkeling van kinderen en jongeren in 

Suriname, en aan hun (toekomstige) bijdrage aan de sociale en culturele 

ontwikkeling van Suriname op langere termijn en als voorbeeld en motor voor 

algehele onderwijsvernieuwing in Suriname. 

Paramaribo

13 UTSN31-159-M-G

Duurzame bescherming van het leefgebied van inheemse gemeenschappen 

in Zuid-Suriname Conservation International Suriname (CI-S) Universiteit Utrecht 

Het versterken van inheemse gemeenschappen in het zuiden van Suriname. Dit, 

zodat ze hun leefomgeving kunnen beheren, beschermen, duurzame economische 

activiteiten kunnen ontwikkelen met NTFPs en als volwaardige goed geïnformeerde 

partners kunnen participeren in besluitvormings-processen over 

beheersactiviteiten in het gebied, met het oog op de steeds toenemende 

bedreiging van grootschalige niet-duurzame economische activiteiten (zoals 

goudwinning, houtkap, stroperij) en klimaatverandering. 

Sipaliwini (Zuid-Suriname: South 

Suriname Conservation Corridor 

(SSCC))

14 UTSN31-160-M-G Matawai ’s Duurzaam Landschapsbeheer Programma
Conservation International Suriname (CI-S) en               

Het Matawai Investerings Fonds - MIF
Koninklijk Instituut voor de Tropen - KIT

Het opstarten van een Duurzaam Landschapsbeheer Programma in het Pusugrunu 

Gemeenschapsbos 

Sipaliwini (De Matawai-

gemeenschap in 10 dorpen, vanaf 

Bethel tot en met Vertrouw, aan 

de Boven-Saramacca rivier)

15 UTSN31-169-Z-K Ondersteuning Prostaatkankerstichting Suriname Prostaatkankerstichting Suriname Prostaatkankerstichting.nl

1. Bewustwording van “het hebben van een prostaat” en de problemen die zich 

daarbij kunnen voordoen.

2. Bewustwording van de mogelijkheid van behandeling van prostaatkanker.

3. Informatie verstrekken over allerlei mogelijke behandelingen d.m.v. 

voorlichtingsbijeenkomsten.

4. Tijdige goede en betrouwbare diagnose laten stellen.

5. Optimale behandeling en nazorg voor elke patiënt. 

6. Kennisoverdracht aan bestuursleden en vrijwilligers van de 

Prostaatkankerstichting Suriname omtrent:

- Kwaliteit van prostaatkankerzorg. 

- Visieontwikkeling.

- Opzetten van een hulplijn en scholing van die vrijwilligers.

- Inrichten secretariaat.

- Ontwikkelen van een Suriname brede voorlichtings-campagne.

Paramaribo, Brokopondo en 

Nickerie

16 UTSN31-180-Z-K Herinrichting naar “12 stappen kliniek” voor herstel drugsverslaafden Stichting Geloof en Nieuw Leven Stichting Christelijke Hulpverlening Oost- Groningen

Middels herinrichting en reorganisatie van de rehabilitatie instelling GNL (binnen 

acht maanden), wordt de mogelijkheid geschapen voor de verslaafde persoon, om 

succesvol  deel te nemen aan het laagdrempelige 12 stappen programma van de 

narcotic anonymous, te gebruiken voor rehabilitatie. In zowel ambulante alsook 

residentiële vorm wordt een op maat gepaste therapie bereid voor elk individu die 

bereid is te herstellen binnen zes maanden. 

Paramaribo

17 UTSN31-195-Z-K Kraka opo baka:, Empowerment van psychiatrische patiënten in Suriname Stichting Ypsilon Suriname Trimbos-instituut

Ervaringsuitwisseling en de gezamenlijke opbouw van ervaringskennis over 

‘herstellen van ernstige psychische aandoeningen’ en het opzetten van een 

herstelprogramma (in een herstelacademie) in Suriname. Samenwerken aan 

empowerment van psychiatrische patiënten in Suriname en voorlichting daarover 

geven aan hun familieleden en aan psychiatrische verpleegkundigen van het PCS.

Paramaribo
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18 UTSN31-201-E-G
Integraal zorgprogramma van de One Stop Shops voor chronische ziekten 

aanpassen aan de toegenomen en veranderde zorgvraag

Stichting One Stop Shop voor Chronische Ziekten (OSS) 

en                                                                                                                   

Stichting Diabetes Educatie Suriname (SDES)

Stichting Coördinatie en Ondersteuning 

Gezondheidszorg Suriname (COGESUR)

Betere zorgresultaten, door gedocumenteerd betere zorgkwaliteit bij grotere groep 

patiënten dan de  huidige capaciteit toelaat. Door: 

1. Toevoegen, updaten, automatiseren van modules in het integraal 

zorgprogramma van OSS. 

2. Pilot met eHealth applicatie ter ondersteuning van zelfmanagement OSS-

patiënten. 

3. Zorgpersoneel trainen in werken met vernieuwde zorg-programma’s.

Gestructureerd data registreren voor wetenschappelijk onderzoek en predictive 

analytics.

Paramaribo en Nickerie

19 UTSN31-205-Z-G

Van curatie naar preventie: ontwikkeling en Implementatie van Actieve 

Minimale Interventie Tandheelkunde (AMIT) in de curricula van de 

onderwijsinstellingen in Suriname en Nederland

Stichting Jeugdtandverzorging Suriname (SJTVS)

Centrum Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van 

het  Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - 

Rijksuniversiteit Groningen (RUG),      Nederlandse 

Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk 

Onderzoek - TNO Gezond Leven) en                                                                  

Centrum Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van 

het  Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - 

Hanzehogeschool Groningen                                                                                     

Ontwikkeling en implementatie van AMIT in de tandheelkundige curricula van:

1. De opleiding Oral Health Therapist (Suriname), waarvoor te zijner tijd NOVA 

accreditatie zal worden aangevraagd. 

2. De opleiding tot WO bachelor Tandheelkunde CTM/UMC Groningen.  

3. De opleiding tot HBO bachelor Mondzorgkunde van de Hanzehogeschool 

Groningen.

Het verbeteren van de mondgezondheid van de bevolking op een minimaal-

invasieve, effectieve en kosteneffectieve manier door de focus te verleggen van 

curatie naar preventie. 

Paramaribo

20 UTSN31-213-E-K
Kan niet bestaat niet - De implementatie van de Feuerstein-methode in 

Suriname
Stichting Claudia Hartmann Institute Feuerstein Centrum Nederland - afdeling Cordaan Jeugd

Opbouwen van een adequate voorziening waarmee kinderen (4 – 18 jaar) met een 

handicap of een leerbeperking van welke aard dan ook (autisme, downsyndroom, 

ADHD, enz.), basisonderwijs kunnen volgen en waarvan meer dan 50% positief 

uitstroomt naar het vervolgonderwijs.

Paramaribo

21 UTSN31-223-C-G Cultureel Caleidoscoop 
Stichting Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam 

(SOFNA)
Amsterdam Museum

Het vergroten van het aanbod van mogelijkheden om de culturele diversiteit van 

de Surinaamse bevolking te belichten, mede door de toevoeging van een 

ervaringselement aan de bestaande educatieve kijk/lees expositie via een 

doe/zintuigelijke aanbod van activiteiten, rolspelen, verhaallijnen en het uitlenen 

van leskisten voor de schooljeugd. Hierbij het Amsterdam Museum als 

voorbeeldorganisatie nauw betrekken om dit proces via haar deskundigheid aan te 

sturen, te begeleiden en te zorgen voor trainingen van Surinaamse musea 

medewerkers voor een duurzame continuering en uitbouw.

Commewijne

22 UTSN-31-114-Z-G Grensverleggend leren in de huisartsgeneeskunde Huisartsinstituut Suriname (HISuri)
Radboudumc; Nijmegen - Afdeling Eerstelijnsgenees-

kunde

1. Suriname: Training van de docentvaardigheden van docenten en opleiders van 

de huisartsopleiding. Het verder ontwikkelen en verbeteren van de 

huisartsopleiding, mede door management ondersteuning. Positie van 

huisartsopleiding binnen eerstelijns gezondheidszorg opleidingen verbeteren.

2. Nederland: Opdoen van multiculturele en tropisch geneeskundige kennis en 

ervaring voor Nederlandse huisartsen en artsen in opleiding tot specialist (aios 

huisartsgeneeskunde). Het verwerven van consult vaardigheden voor het 

aansluiten aan de belevingswereld van de patiënten met een migratieachtergrond 

en groepen afkomstig uit Suriname, waardoor (positieve) beïnvloeding van de 

gezondheidsbeleving versterkt wordt.

Paramaribo, Marowijne 

(Moengo), Nickerie, Saramacca 

(Groningen) en Wanica (Lelydorp)

23 UTSN-32-306-Z-G “Lobi Grani Libi” (Geniet van je oude dag)
Stichting Bejaardenwerk Gerardus Majella (Majella) en                                                                                          

Stichting Saga Interproject Suriname
WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) 

Komen tot een dagbesteding en activiteitenprogramma die senioren burgers 

dagritme, structuur, ontmoeting, persoonlijke ontwikkeling en zingeving geven. Dit 

door:

• De opzet en implementatie van een dagactiviteitenprogramma voor senioren 

burgers binnen de bejaarden- en verzorgingstehuizen.

• Kennisverbreding en praktijk coaching rond het vraagstuk.

Paramaribo, Nickerie en Wanica 

24 UTSN-32-327-M-G Epïmatop - Duurzame landbouw voor de Wayana en Trio in Suriname Stichting Mulokot Stichting Foundations for Farming Nederland

Onder de Wayana de duurzame manier van de landbouwmethode Foundations for 

Farming introduceren als alternatief voor ‘slash and burn’. Deze introductie moet 

voldoen aan:

• Zo goed mogelijk aansluiten bij de cultuur van de Wayana.

• Geen afhankelijkheid creëren van externe middelen zoals kunstmest en 

pesticiden.

• Kennis zo verankeren, dat de Wayana zelf dit kunnen verspreiden naar anderen, 

zoals de Trio.

Sipaliwini (Zuid-Suriname: 

Kawemhakan, Apetina, Palumeu 

en diverse Trio dorpen) 

25 UTSN-32-328-E-G

Ontwikkeling en opstart opleidingen Zelfstandig Werkend kok niveau 3 en 

Uitvoerend Bakker niveau 1 en 2, en het ontwikkelen van een duurzame 

samenwerkingsverband voor de uitwisseling van stagiaires en docenten op 

culinaire gebied tussen Nederland en Suriname

Stichting Suriname Hospitality and Tourism Training 

Centre (SHTTC)

Stichting ROC van Amsterdam (Onderdeel: MBO College 

Centrum)

Het ontwikkelen en opstarten van de opleidingen Zelfstandig Werkend Kok niveau 

3, als vervolg op de koksopleiding niveau 2 en de opleiding Uitvoerend Bakker 

niveau 1 en 2, die elk 20 studenten per jaar zullen opleiden, waarbij er een 

optimale aansluiting is op de HORECA sector en waarmee tevens een 

kwaliteitsverbetering zal optreden binnen het culinair gebeuren en het culinair 

toerisme. Tevens het ontwikkelen van een duurzaam samenwerkingsverband voor 

stage- en docentenuitwisseling tussen SHTTC en ROCvA uit de vakgebieden koken, 

brood en banket. 

Paramaribo
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26 UTSN-32-339-Z-G Zorg in de hand Stichting Perinatale Interventies Suriname (Perisur) Health[e]Foundation

Geïntegreerde en duurzame kennisuitwisseling en capaciteitsversterking op het 

gebied van maternale en neonatale gezondheid in Suriname door middel van 

blended learning en mobile-health. Maternale en neonatale sterfte en morbiditeit 

terugdringen met 50% in 5 jaar door de zorg voor (zwangere) vrouwen en 

pasgeborenen te verbeteren middels training van gezondheidswerkers, community 

werkers, gezondheidsassistenten (GZA’s) en ontwikkeling en uitrol van de 

MyHealth@Hand app gericht op moeder en kind. 

Heel Suriname

27 UTSN-32-341-M-G

Upgrading en uitbreiding van de fauna collecties van de Nationale 

Zoölogische Collectie van Suriname/Centrum voor Milieu-onderzoek  

(NZCS/CMO)

Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) - 

Nationale Zoologische Collectie van Suriname -Centrum 

voor Milieu Onderzoek (NZCS/CMO)

Stichting Naturalis Biodiversity Center

Het beschikbaar stellen van een fysiek en digitaal toegankelijke, representatieve 

referentiecollectie van de Surinaamse fauna bij de NZCS/CMO aan doelgroepen, op 

zowel nationaal als internationaal niveau, waardoor de collectie zo haar 

ondersteuning geeft aan het onderwijs- en onderzoeksproces. 

Paramaribo

28 UTSN-32-346-E-G Naar een PASsende vaktraining voor kansarme jongvolwassenen Pater Ahlbrinck Stichting (PAS) Stichting Betuwe Wereldwijd/Tools4change (BWW)

Aanbieden van een duurzaam en compleet pakket van trainingen 

(bewustwordingscursussen, vaktrainingen en trainingen in 

werknemersvaardigheden/ondernemerschap) dat aansluit op de leerstijlen van 

kansarme jongvolwassenen, en hen voorbereidt op de arbeidsmarkt. Onderdeel 

hiervan zijn leer-werkplaatsen, een inkomsten genererend business model, een 

curriculum en een train-de-trainer programma. 

Marowijne (Albina) en Nickerie

29 UTSN-32-350-C-K Klinkend Erfgoed RK Bisdom Paramaribo Stichting Klinkend Erfgoed Suriname

Suriname bezit een aantal historische kerkorgels. Deze moeten gerestaureerd en/of 

onderhouden worden. Ook moeten de orgels op een verantwoorde manier 

gebruikt kunnen worden. Dit project zorgt in eerste instantie voor het opleiden van 

reparateurs en organisten hiervoor.

Paramaribo

30 UTSN-32-358-E-G Herstelrecht Suriname en Nederland: Observatie, beschrijving en analyse 

Stichting River of Jordan en                                                  

Het Inheems Platform in Eenheid en Solidariteit voor 

Alliantie en Vooruitgang (Stichting Platform ESAV)                        

Stichting Restorative Justice Nederland (RJN),           

Stichting Mens en Strafrecht en                             

Universiteit Maastricht - Faculteit rechtsgeleerdheid

Beter inzicht krijgen in de in Suriname bestaande informele geschillenbeslechting 

bij de inheemsen en samenlevingen van Afrikaanse afkomst (‘Marrons’) alsmede 

binnen het centrale gezag van Suriname. Vanuit deze vergelijking wil het project 

gerichte aanbevelingen doen die positieve effecten voor de samenlevingen in 

Suriname en Nederland sorteren, met als focus herstelrechtelijke voorzieningen 

(o.a. trainingen) en advies voor verankering in de betreffende rechtssystemen. 

Paramaribo, Brokopondo 

(Brownsweg en omliggende 

Saramacaanse dorpen), 

Marowijne (Erowarte en 

omliggende dorpen van de 

Kalinya/Carib en Lokono/Arowak), 

Saramacca, Sipaliwini 

(Kawemhakan en omliggende 

dorpen en Pikinslee en 

omliggende Saramacaanse 

dorpen)

31 UTSN-32-362-C-G TOP – Talentontwikkelingsprogramma Paramaribo-Zuid West 
Stichting Vania B en                                                                            

Stichting Buurtwerk Latour (STIBULA)

Hogeschool van Amsterdam - opleiding Social Work en                                                                                   

Stichting Upcycle Connection

Het uitvoeren en audiovisueel vastleggen van een tweejarig talent 

ontwikkelingsprogramma voor maximaal 120 jongeren van 11 – 24 jaar, 

woonachtig in en rondom het ressort Latour (Paramaribo zuid west), met een 

interesse en behoefte aan talentontwikkeling en ondernemerschaps-vaardigheden 

voor de sector podiumkunsten, ter versterking van hun algehele maatschappelijke 

ontwikkeling en participatie. 

Paramaribo (Ressort Latour en 

omliggende ressorten) 

32 UTSN-32-363-Z-G Artivism for Social Change Suriname Suriname Men United (SMU) Stichting art.1

De partners beogen LHBT-emancipatie (zichtbaarheid, empowerment en 

participatie) en maatschappelijke verandering te bevorderen door middel van 

artivism, creatieve zelfexpressie en participatiemogelijkheden. Daarnaast gaat om 

de capaciteits- en institutionele versterking van SMU om zich (in te zetten voor het 

verhogen van de levenskwaliteit van haar doelgroep, (MSM en TP)

Paramaribo

33 UTSN-32-365-Z-G Positionering van de logopedie in Suriname Vereniging van Logopedisten in Suriname (LOGOSU)
Hogeschool Rotterdam - Opleiding logopedie en 

lectoraat Zorg voor Communicatie

Verbeteren van de zorg rondom kinderen, volwassenen en ouderen, met 

communicatieve kwetsbaarheid en/ of slikproblemen, waardoor de kwaliteit van 

leven en sociale participatie wordt verhoogd. Positionering van de logopedist 

wordt in samenwerking gerealiseerd door verkennend praktijkgericht onderzoek, 

ontwikkelen en aanbieden van voorlichtingsmateriaal, uitvoeren van 

voorlichtingsactiviteiten en nascholing voor logopedisten.

Paramaribo met outreach 

activiteiten in de districten

34 UTSN-32-376-Z-K Women in Charge Stichting Art Laboratorium Suriname (ArtLab.sr) Formaat - Werkplaats voor participatief drama

• Introductie van Theater van de Onderdrukten in Suriname en integratie hiervan 

in de activiteiten van Art Laboratorium Suriname.

• Toepassing van deze methodiek in het project ‘Women in Charge’.

Paramaribo, Brokopondo 

(Klaaskreek), Coronie, Marowijne 

(Moengo), Nickerie en Para 

35 UTSN-32-382-E-K Ontwikkelen van een leergang voor het Notariaat 
Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland 

(SJSSN)

Radboud Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 

Het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs 

(CPO) en                                                                                              

Stichting Dialogue

Het opzetten van een Leergang Notariaat die afgestemd is op de Surinaamse 

samenleving en structureel kan worden aangeboden aan het Notariaat ter 

bevordering van de actuele deskundigheid. De Leergang Notariaat zal daarmee de 

rechtszekerheid en de rechtsbescherming van individuen en rechtspersonen in de 

Surinaamse samenleving versterken en bijdragen aan de mate waarin het Notariaat 

de functie van poortwachter bij het bestrijden van criminaliteit kan vervullen. De 

Leergang Notariaat draagt aldus bij aan de versterking van de Surinaamse 

rechtsstaat.

Paramaribo



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

36 UTSN-32-383-E-G Verbetering Speciaal Onderwijs Stichting Mytylschool Suriname Drostenburg (Stichting Orion) 

Verbeteren van de kwaliteit van het Speciaal onderwijs voor leerlingen met een 

lichamelijke- of meervoudige beperking, waardoor zij een beter toekomst 

perspectief zullen krijgen. Onder een beter toekomstperspectief verstaan wij 

grotere kansen op de arbeidsmarkt, maar ook het ontwikkelen van vaardigheden 

op het gebied van ‘zinvolle vrijetijdsbesteding’ en zelfredzaamheid. 

Paramaribo

37 UTSN-32-384-E-G
Versterking en deskundigheidsbevordering van de keten in het 

advocatentuchtrecht in Suriname

Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland 

(SJSSN)

Radboud Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 

Het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs 

(CPO) en                                                                                                       

Stichting Dialogue

Duurzame versterking en deskundigheidsbevordering van de keten in het 

advocatentuchtrecht in Suriname en institutionele versterking van de Surinaamse 

Twinning partner.

Paramaribo

38 UTSN-32-387-Z-G
Voortgang Capaciteitsversterking van de Nationale Bloedbank van het 

Surinaamse Rode Kruis (NBB)

Stichting Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode 

Kruis (NBB)
Stichting SANQUIN Bloedvoorziening 

Verdergaande duurzame verbetering van de beschikbaarheid en kwaliteit van 

bloedproducten en de dienstverlening middels professionalisering van de NBB: 

• Door capacity-building van zowel leiding en medewerkers. 

• Door versterking van de interne organisatie middels het optimaliseren van het BlS 

en integratie van ISO 9001:2015. 

• Een intensieve en optimale samenwerking met externe stakeholders.  

• Het doen van relevant donor-onderzoek.

Paramaribo

39 UTSN-32-391-M-G

Verdere professionalisering van de Stichting dierentuinen Suriname, hierna 

te noemen Paramaribo Zoo; Ondersteuning voor de Paramaribo Zoo in het 

beschermen, bewaken en behouden van de unieke Surinaamse fauna en 

flora

Stichting Dierentuin Suriname
Stichting AAP

Het verder professionaliseren van de Zoo met als speerpunten:

• Het optimaliseren van het kennis- en organisatieniveau van het management 

voor het duurzaam instandhouden van de Zoo. 

       - Management processen optimaliseren. 

       - Businessmodellen  voor duurzame inkomstengeneratie van de                                   

Paramaribo Zoo.        

• Optimaliseren van de (kennis over) dierverzorging en het welzijn van de dieren in 

met name Paramaribo Zoo.

       - Dierverzorgingsprocessen en specialismen.

       - Quarantaine, opvang en medische behandeling.

Paramaribo

40 UTSN-32-409-C-G Het geheugen van Noord-Commewijne Stichting Gedeeld Cultureel Erfgoed Suriname-Nederland Stichting Hogeschool van Amsterdam

Het stimuleren van interesse in Noord Commewijne en haar bewoners en 

daarbuiten om daarmee de werkgelegenheid voor de jeugd te vergroten en hun 

uittocht tegen te gaan. Hiertoe delen oude en nieuwe generaties Surinamers en 

Nederlanders hun verhalen over het verleden en creëren daarmee een gezamenlijk 

verleden waarmee ze trots de toekomst tegemoet kunnen zien. Deze herinneringen 

komen voor offline en online gebruik samen in het kenniscentrum ‘Het Geheugen 

van Noord Commewijne’.

Commewijne


