“Project Preyprey-fasie 2019”
Voorwoord;
Opnieuw hebben wij, “Stichting Peekwaike” , weer een geweldige periode van 18 januari tot
16 februari, in het Binnenland van Suriname mogen beleven. Natuurlijk, dankzij uw steun.
We hebben dit jaar zowel bij de drie basisscholen in het Langu gebied als bij Tapawatra met
alle kinderen kunnen sporten en spelen. Totaal dus zes schooltjes. De kinderen hebben hun
best moeten doen maar ook ontzettend veel genoten. Het thema’s waren; samenwerken,
concentratie en coördinatie. Items die ook tijdens de lesuren van hen gevraagd wordt, maar
dan vertaald naar de sport.
Misschien leuk om te melden? Zaterdag 16 februari heeft de voorzitter mw. L. Gobal ,
minister van Sport- en jeugdzaken ontmoet tijdens een sportdag van 4 scholen in
Paramaribo. Hij heeft even kort met haar kunnen spreken. Hij verteld wat wij deden vroeg
haar ondersteuning van onze projecten. Zij blijven in contact en gaan kijken of er een manier
van samenwerken mogelijk is. Onze volgende stap is, het ministerie een voorbereidend
project van drie maanden aanbieden.
Maar goed, nu weer even ter zaken. Hieronder ziet u de notulen van onze jaarvergadering op
woensdag 20 februari 2019. Na het doornemen van alle agendapunten, presenteer ik het
overzicht van alle ontvangen donaties en ons kostenplaatje. Helaas schiet onze voorzitter er
zelf nog ruim bij in. Maar hij blijft nog altijd vertrouwen houden.
Wanneer u vragen heeft? Schroom niet. Bel de voorzitter 06-37721546. U kunt de vraag of
’n opmerking ook mailen. preyprey-fasie@gmail.com . wimpeek@hotmail.com
Nogmaals, heel veel dank namens mij en het voltallige bestuur van “Stichting Peekwaike”.
Secretaris; B. Renfrum

Notulen; 20 februari 2019
I. Opening vergadering
Voorzitter W. Peek, heet de aanwezigen van harte welkom.
Hij opent op woensdag 20 februari 2019 om 13.00 uur op Sevagramweg 99 te
Paramaribo de 5e vergadering van “Stichting PeekWaike”.
II. Vaststelling presentielijst
Aanwezig; Mevrouw B. Renfurm, secretaris van de Stichting stelt vast dat de
volgende bestuursleden aanwezig zijn; 1. Mw. J. Rietfeld, 2. Mw. M.
Jozefzoon, 3. Mw. M. Aboikonie, 4. Mw. C. Rietfeld, 5. Hr. W. Peek en 6.
Mw. B. Renfurm.
Afwezig; Hr. H. Aboikonie en Mw. M. Aboikoni zijn i.v.m hun
werkzaamheden buiten Paramaribo en Suriname.
III. Goedkeuring van notulen van vorige vergadering
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Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de vierde jaarvergadering
d.d. 13 februari 2018.
IV. Werving participanten
A. Nederland.
De stichting ondervindt uitsluitend binnen het netwerk van de voorzitter,
wonend in Nederland, heel veel ondersteuning. Hij ontvangt voornamelijk
donaties uit de sportwereld en dan in natura. Bijvoorbeeld complete
voetbaloutfits van voetbalverenigingen. Dit heeft voor hem natuurlijk ook
financiële consequenties. De financiële donaties heeft hij voor twee ander
Surinaamse projecten willen gebruiken. In Nederland krijgen we wel meer
aandacht en men gelooft in onze oprechtheid, mede dankzij onze verkregen
ANBI status. Dit geeft vertrouwen. Ons doel is duidelijk; wat wij doen was, is
en blijft in het belang van de kinderen in het Binnenland.
B. Suriname.
Zeker de moeite waard om te melden? Zaterdag 16 februari heeft de voorzitter
mw. L. Gobal , minister van Sport- en jeugdzaken ontmoet tijdens een sportdag
van 4 scholen in Paramaribo. Hij heeft even kort met haar kunnen spreken. Hij
verteld wat wij deden vroeg haar ondersteuning van onze projecten. Zij blijven
in contact en gaan kijken of er een manier van samenwerken mogelijk is. Onze
volgende stap is, het ministerie een voorbereidend project van drie maanden
aanbieden.
V. Donaties in 2018 voor project 2019
H.S.V. De Zuidvogels
- 20 complete voetbaltenues (shirts + broekjes) en 18 x 13 shirts.
- 40 verschillende trainingspakken.
- 47 grote sporttassen.
- 40 waterzakken
Evenementenmanagementbedrijf Away Group B.V. Blaricum
- Kinderkleding en schoeisel.
- Knuffels en speelgoed
V.V. Zwart-Wit ’63, Harderwijk
- 30 voetballen
Installatiebedrijf Hulstflier, Elburg.
- 45 voetballen
S.V. Laren ’99
- 30 grote en kleine sporttassen en 10 rugtassen.
Henk Westland Huizen
- 6 nieuwe voetballen incl. pomp
Fam. Kasscha uit Laren doneerde een volledig pakket gereedschap ter
waarde van ongeveer €. 300,00 aan de werkplaats voor de drop-outs in
Kajana. Tevens ontving onze voorzitter een goed gevulde spaarpot. Dit
geldbedrag heeft hij besteed aan het “Peekwaike Sportveld” in Moitori.

2

Wim Klein namens S.V Huizen.
- Compleet nieuw S.V Huizen jeugd voetbaltenue.
Persoonlijke giften; dit totaal werd door verschillende vrienden van onze
Stichting aangevuld. Het maakte tezamen dat wij dit jaar 33 pakketten met
een inhoud van 160 l. naar Paramaribo konden verzenden. Let wel; voor ons
natuurlijk wel een behoorlijk kostenplaatje.
Financiële donaties;
Evenementenmanagementbedrijf Away Group B.V. Blaricum heeft onze
website ook in 2018gesubsidieerd.
Sportschool Rebel Huizen maakte €. 700,00 over naar onze Surinaamse
rekening. Dit bedrag is rechtstreeks besteed aan de 42 kinderen (drop-outs) om
weer een schooljaar naar school t kunnen gaan.
Dhr. Snooy van USV Hercules doneerde €. 50,00
H. Verkade Hyundai doneerde €. 100,00
VI. Kosten in 2018 voor project 2019
15-05 per post documenten verstuurd bij Coop
15-06 3 figuurzagen voor Kajana gekocht bij TS24
15-06 Electrische multitool gekocht bij Lidl voor werkplaats Kajana
15-06 BEL gemeente Legalisatie handtekening
24-07 Primera documenten ANBI versturen
09-08 en 29 08 Promotie (activiteit bekendheid) via Facebook
11-08 versturen documenten ANBI
14-09 twee ballenpompen Action
09-10 Intersport Van Dam voetbalschoenen + ballenpomp
09-10 Nijha Lochem benodigde sportmaterialen.
18-10 Intertoys 2 scheidsrechter fluiten
13-12 Hema cardriches zwart en kleur
09-12 30 training hesjes

Verzonden pakketten via S.I.T Almere, zee- en luchtvracht
05-01 pakket nr. 7482 – 7483 – 7484
13-01 pakket nr. 7485 – 7486
14-03 luchtpost nr. 7488
26-03 luchtpost nr. 7489
15-05 luchtpost nr. 2107 + 3 nieuwe dozen 160 l. inhoud
26-05 5 nieuwe dozen 160 l. inhoud
19-06 pakket nr. 2109 + 2 nieuwe dozen 160 l. inhoud
25-06 pakket nr. 2111 zee vracht en 2110 luchtpost
16-07 pakket nr. 2108
20-07 pakket nr. 2112 en 2113
10-08 pakket nr. 2115
10-08 pakket nr. 2116
31-08 pakket nr. 5829 en 5830
11-09 pakket nr. 5831 en 5832 + 3 nieuwe dozen 160 l. inhoud
19-09 pakket nr. 5833 en 5834 + 3 nieuwe dozen 160 l. inhoud
28-09 pakket nr. 1511 , 1512 en 1513
26-10 twee nieuwe dozen 160 l. inhoud van S.I.T
30-10 pakket nr. 1514 , 1515 en 1516 + 2 nieuwe dozen 160 l. inhoud
17-12 pakket nr. 2357 + 3 nieuwe dozen 2x 160 l. 1x 120 l.

€. 16,95
€. 21,45
€. 29,99
€. 10,50
€. 4,25
€.127,80
€. 3,32
€. 4,98
€. 72,98
€. 59,71
€. 7,98
€. 37,50
€. 98,80
=====
€. 496,21
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90,00
60,00
9,00
22,50
33,00
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39,00
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60,00
30,00
30,00
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79,50
79,50
90,00
13,00
98,00
49,00
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17-12 pakket nr. 2358
Verzonden pakketten via Rama shipping Almere, zeevracht
05-10 drie pakketten onder een nummer. RSCZ 14561
05-10 drie nieuwe dozen 160 l. inhoud
26-10 drie pakketten onder een nummer .RSCZ 16969
26-10 drie nieuwe dozen 1 x 160 l. en 2 x 120 l. inhoud van RAMA
26-10 twee nieuwe dozen 160 l. inhoud van S.I.T
02-11 4 pakketten – 2 x 160 l. 1 x 120 l. 1 kl. Doos. RSCZ 15435

Vervoerkosten
Wisselkoers €. 1,00 = 8 srd
20 x Aartseveen, Eemnes – Cinemadreef, Almere 21,1 km.
20 x 42,2 km. = 844 x €. 0.33 =
2 x Aartseveen, Eemnes – Monitorweg Almere 24 km.
3 x 48 km. = 144 x €. 0,33 =
Ballen gehaald bij Zwart wit 28 Harderwijk. 72 km. X 0,33
Ballen gehaald Hulstflier Elburg. 106 km. X 0.33
Ontvangst en invoerrechten in Paramaribo
Zeepost;
Ontvangst gemiddeld per pakket 75 srd. per pakket
Verstuurd 36 pakketten x 109 srd = 3924 srd : 8 =
Bijkomende kosten aan invoerrechten 32,50 srd per zending
18 zendingen x 32,50 srd = 585 srd : 8 =
Vervoer donaties naar binnenland.
Met landsbusje 20 srd per tas, doos of pakketje
53 verzendingen x 20 srd = 1080 srd : 8 =
Vervolg met landsboot 30 srd per tas, doos of pakketje
53 verzendingen x 50 = 2650 srd : 8 =

€. 30,00

€. 52,50
€. 17,50
€. 52,50
€. 14,00
€. 13,00
€. 57,50
=======
€. 1102,00

€. 278,52
€. 47,52
€. 23,76
€. 34,98

€. 490,50
€. 73,13

€. 135,00
€. 331,25
=======
€.1414,66

VII. 2019 - Sportmaterialen ,
Dit jaar kregen we de mogelijkheid om maar liefst 43 scholen te voorzien van
een HSV Zuidvogels tenue. Pikant zijn natuurlijk de 3 extra scholen die een
SV Huizen tenue ontvingen. 15 scholen ontvingen van ons een net met 5
voetballen en 2 volleyballen. Naar 4 kleuterscholen is een zak speelgoed
gebracht. 7 andere scholen ontvingen een pakket kinderkleding.

Omstandigheden bij Binnenlandse scholen;
VIII. Zorgelijk;
Met al onze goede bedoelingen kunnen wij 42 kinderen naar school laten gaan.
Doen wij dit niet? Dan verdwijnen zij net als vele anderen in het bos. Verhoogde
criminaliteit ligt voor hen op de loer. Hun toekomst is een rad van avontuur.
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Maar helaas is onze hulp andere dorpelingen ter ore gekomen. Door onze steun
ontstaat er nu afgunst, ruzie, verdeeldheid in enkele dorpen. We zullen ons de
komende tijd moeten afvragen of doorgaan met dit project wel verstandig is.

IX. Rondvraag;
Geen vragen maar wel een opbouwende discussie over diverse zaken. Maar het
blijft natuurlijk lastig met een beperkte hoeveelheid middelen zoveel te willen
aanrichten.

X.

Sluiting;
De voorzitter sluit om 15.45 uur de vergadering. Dank alle aanwezigen en
wenst hen een wel thuis.
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