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Onderwerp; Project Preypreyfasie 2023 gaat van start.  
            
 
 
 
Sportvrienden.  
 
De kogel is door de kerk. 
Om een lang verhaal kort te maken, ik heb deze maand besloten juni 2023 definitief terug te gaan 
naar de schoolkinderen van het Binnenland in Suriname. Het is de bedoeling dat ik op drie locaties 
mijn lessen Bewegingsleer ga verzorgen, te weten: Kwamalamasulu/Curuni,  Wanhattie/Tamarin en 
Kajana/Moitore. Voor dit bezoek heb ik zeven weken uitgetrokken. Ik ben inmiddels bezig om alle 
voorbereidingen te treffen. Daarin is met name de eerste locatie financieel en logistiek bepalend. Om 
bij de Indiaanse dorpen te komen moet ik met Gum-Air een kostbare binnenlandse vlucht maken. 
Maarrrrr… ik kijk er echt naar uit. 
 
 
Vanaf 2015 proberen wij “Stichting Peekwaike” in Suriname verantwoordelijke instanties te overtuigen 
van het belang lessen  “Bewegingsleer” te verzorgen aan de kinderen op scholen in het binnenland. Een 
enkele keer is er geluisterd door een scholengemeenschap, ja er is zelf een keer meegedacht door de 
toenmalige verantwoordelijke minister L. Gopal. Maar helaas, tot daden is het tot aan vandaag nog nooit 
gekomen. Het land, de economie en/of het Assemblee laat het niet toe. Laat ik me onthouden van mijn 
gedachten omtrent deze passiviteit want in Nederland speelt hetzelfde alleen op een ander niveau. 
Jammer dat geld wereldwijd in alles bepalend is geworden. Normen en waarden verdwijnen, loyaliteit 
dreigt iets van vroeger te worden. Voor de individu lijkt dit mooi maar voor het collectief is dit funest, zij 
betalen inmiddels al de rekening. Maar goed, dit gedrag speelt natuurlijk wereldwijd. Natuurlijk heb ik 
met deze conclusie ook nog steeds financieel niet voldoende om mijn lessen Bewegingsleer in het 
Binnenland van Suriname te kunnen verzorgen. Helaas wil ik hier nog altijd geen bestuursfunctie of tegen 
een vorstelijke vergoeding tijdelijk fungeren als bemiddelaar in een lopend conflict. Neen, ik wil iets 
betekenen voor hen die nu het kind van de rekening zijn maar uiteindelijk na ons de toekomst zal moeten 
vertegenwoordigen.  
  
Vanaf het begin is “Stichting Peekwaike” (Sport en Onderwijs; een winnende combinatie) op een hart 
verwarmde manier ondersteund door diverse Bedrijven, Sportverenigingen en vele particulieren. Altijd 
hopend dat ons initiatief ondersteund of misschien wel overgenomen zou gaan worden door Suriname 
zelf. Maar helaas, dit (nog) niet gelukt. De Corona epidemie is daar zeker niet de oorzaak van, neen ook in 
Suriname is de politiek niet in staat orde op zaken te stellen. Teleurstellend is natuurlijk de enorme 
wateroverlast die deze zomer het Binnenland heeft overvallen. Vanwege de enorme wateroverlast heeft 
men het stuwmeer ruimte moeten geven. De sluizen van de stuwdam werden tijdelijk gedeeltelijk 
opengezet waardoor vele dorpen onder water kwamen te staan. Scholen met al hun toebehoren werden 
vernietigd. Daar waar het mogelijk was kregen de kinderen nog les , soms met 20 cm. water in het lokaal 
(zie facebook). Aangezien de Surinaamse overheid niets maar dan ook echt niets voor haar slachtoffers 
wilden doen, wilden twee vaan onze volledig aangeslagen  bestuursleden de handdoek in de ring gooien.  
                                                                                                            Nu stoppen nog altijd de kortste weg, maar 
voor mij nog steeds geen optie. 
 
Geen andere weg; 
Wij zoeken nog altijd financiële steun bij verantwoordelijke Surinaamse instellingen en het bedrijfsleven. 
Hun antwoord is doorgaans; wij moeten ons best doen om zelf te kunnen overleven.  
Conclusie;                                                                                                                                         wij blijven voor 
honderd procent afhankelijk van Nederland.   
 
Onze donateurs; 
Alles wat wij in de loop der jaren aan materiele donaties hebben mogen ontvangen, heb ik verstuurd van 
S.I.T  shipping en  S.A.C shipping in Almere naar Paramaribo. Bestuursleden in Suriname haalden alle 



pakketten op en verdeelden dit systematisch onder de binnenlandse scholen. Er werd veel gedoneerd en 
afgelopen jaar wel heel erg veel. Voor ons project 2022 werden exact 50 propvolle pakketten met een 
inhoud van 160 l. naar Suriname verscheept. Zesenzestig van de honderd schooltjes hebben wij met deze 
giften blij kunnen maken. Opnieuw schonk de groen – rood geblokte voetbalvereniging uit Huizen een 
aantal volledige voetbaloutfits van een afgelopen seizoen.  BVV’31 deed daar nog een schepje bovenop. Al 
haar overbodig geworden materialen werden naar Suriname gestuurd. Particulieren zorgen voor een 
totaal van €. 1000,00 om de inmiddels 57 kinderen weer van een nieuw schooljaar te laten genieten. Zij 
kunnen gelukkig ook het komend jaar weer naar school. Leerkrachten van zeventien scholen mochten 
vorig jaar al elk drie kinderen uit de leeftijdsgroep zes t/m acht jaar (groepen 3, 4 en 5) laten studeren. Dit 
jaar zijn er 2 scholen aan toegevoegd. Totaal nu 57 kinderen van 19 scholen. SUPER toch? Dat voelt toch 
goed?                                                            Inderdaad;                                                                                                                                        
Wij hebben dankzij onze donateurs, heel veel kunnen doen.    
 
Bekendheid; 
U zult begrijpen dat onze daden in het binnenland niet ongemerkt zijn gebleven. De schooltjes zijn 
inmiddels voor het merendeel op de hoogte van hetgeen wij doen. Regelmatig komen er nu verzoeken om 
ook hen niet te vergeten. U weet dat ik normaal gesproken tenminste éénmaal per jaar, zes weken lang, bij 
’n aantal scholen lessen bewegingsleer verzorg. Andere scholen weten dit inmiddels ook. Regelmatig word 
ik digitaal gevraagd om toch alstublieft zo snel mogelijk weer terug- of ook bij hen te willen komen. 
Natuurlijk wil ik graag, ondanks dat er locaties bij zijn die veel reiskosten met zich meebrengen. Daarbij 
moeten de dorpen tijdens één project ook niet te ver uit elkaar liggen. Maar hoe dan ook? Deze verzoeken 
geven warmte, het maakt je enthousiast. En neemt u van mij aan, samen (de kinderen en ik) hebben 
oprecht heel veel plezier.      Dit plezier is en blijft onbetaalbaar.   
 
Quo Vadis; 
Om tot het nieuwe project (preyprey-fasie 2023) te komen richt ik mij toch opnieuw tot u. Om straks 
scholen met mijn lessen “Bewegingsleer” te kunnen verrassen blijven wij afhankelijk van u. Wij vragen 
voornamelijk financiële donaties. De kosten om allerlei sport- en spelmaterialen voor de kinderen in 
Nederland te verzamelen en te versturen naar Suriname is helaas vrijwel niet meer haalbaar. Wij worden 
langzamerhand jammer genoeg genoodzaakt alle benodigde materialen in Suriname aan te schaffen. Aan u 
daarom het verzoek een financiële donatie rechtstreeks naar onze Surinaamse rekening over te maken. De 
verzendkosten zijn voor mij alleen niet meer op te brengen(zie de kosten bij verantwoording op onze 
website).  Kosten €. 4000,00 
P.S.;                                                                                                                                                                     Wat wij doen? 
Is enkel en alleen voor de kinderen. 
 
 

Op de foto een groepje kinderen die niet naar school kunnen omdat hun moeder 
niet de vereiste (omgerekend € 19,50 per kind) schoolgeld kan betalen.     
Meestal is er geen vader en vaak hebben moeders meerdere kinderen dus moet er 
gekozen worden wie er wel of niet naar school kan/mag. 
Let wel; de keuzes voor welke kinderen terug naar school mogen / kunnen, laten 
wij bepalen door de hoofdleerkrachten.   Kosten €. 1000,00 
 

 
 
 
Nieuwe uitdaging;  
Voor de oudere drop-outs willen wij een tweede werkplaatje starten. Een 
werkplaatsje waar zij basis lesjes krijgen in schrijven, rekenen,  lezen en 
handenarbeid.  
Voor jongens werkzaamheden met hout en voor meisjes met kleding. 
Benodigdheden; materialen , hand en elektrisch gereedschap . Voor de meisjes zo 
mogelijk een paar gebruikte  naaimachines.   Kosten €. 1500,00   
 
 
 
Ons doel is; 



- De schooltjes in het binnenland van sport- en spelmaterialen  voorzien.   Kosten €. 6 x €. 250,00 = 
€. 1500,00 

- Met dit materiaal een aantal weken lessen Bewegingsleer verzorgen voor alle kinderen. 
- Deze kinderen helpen zich zowel sportief (lichamelijk) en mentaal (geestelijk) te ontwikkelen. 
- Voor deze kinderen structuur aanbrengen en het belang van samenwerking leren ervaren. 
- De werkplaatsen voor drop-outs voorzien van lesmaterialen en handgereedschappen.  

 
- Voor de leerkrachten onderling een aantal theorie en praktijklessen  verzorgen. 
- Kennis en ervaring laten opdoen door het gebruik-  en inzet van de aanwezige materialen. 
- Handvatten aanreiken om met de oefenstof opbouwend en verantwoord om te gaan .  
- Leerkrachten betrekken bij het selecteren- en enthousiasmeren van ouders en dorpelingen. 

 
- Zoeken naar verbindende activiteiten in de verdeelde samenleving. 
- Ouders en bestaande commissies betrekken bij sport- en spelactiviteiten en/of lessen. 
- Het creëren van gezamenlijke activiteiten voor verschillende groeperingen;  ouders, 

dorpsbewoners, drop-outs etc..   
- Voor de gemeenschap het voordeel en belang van samenwerking doceren cq promoten. 
- Het aangelegde Peekwaike sportveldje in Moitori onderhouden. Kosten  €. 500,00 

 
Participanten, 
Voor een financiële bijdrage aan Stichting “Peekwaike” is zowel in Nederland als Suriname een rekening 
beschikbaar.  (p.s. gelieve uw donatie rechtstreeks overmaken naar Suriname)                                                                                                                                                                                   
U kunt daarbij gebruik maken van onze culturele ANBI status.  RSIN/fiscaal (identificatie) nummer; 
825732724. 
Nederland;  SNS bank , W.A. Peek rekeningnummer NL82 SNSB 0706 0651 74 met vermelding Prey-prey 
fasie.   
Suriname; Coop. Spaar en Kredietbank GODO, Keizerstraat 139  143, Paramaribo, BIC code (Swift adres) 
GODOSRPA.  Begunstigde; Stichting “Peekwaike”, rekeningnummer 754499 . Kan in Euro, SRD en/of US 
dollar.  
                                                                                                       
Contact, 
E-mail adres;       preyfasie@gmail.com     wimpeek@hotmail.com 
Mobiel;                  06-37721546    of   +31 684264191 
                   
In het vertrouwen op een positieve en sportieve reactie, altijd bereid voor een nadere toelichting 
 
 
Met vriendelijke sportgroet,   
 
Stichting Peekwaike  /  Sport en Onderwijs; een winnende combinatie. 
 
t.a.v. W.A. Peek 
Website; www.preyprey-fasie.org   
Zie ook onze facebook pagina voor reacties e.d 

http://www.preyprey-fasie.org/

