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“Project Preyprey-fasie 2018”  

Voorwoord; 

Wij “Stichting Peekwaike” hebben weer, mede dankzij u, een geweldige periode, van 20 januari tot 

12 februari, in het Binnenland van Suriname mogen beleven. We hebben dit jaar bij drie scholen met 

alle kinderen kunnen sporten en spelen. Het plezier wat zij hieraan beleven doen de ogen tranen. 

Gemeende blijheid, oprecht plezier, maar ook voor mij hoor. Het kost mij daarom ook steeds meer 

moeite weer te moeten vertrekken. Kom je terug? Wanneer kom je weer? werd mij na elke 

bewegingsleer les gevraagd door zowel de kinderen als leerkrachten. Ik denk dat de foto’s van mijn 

activiteiten deze woorden wel kunnen bevestigen.  

 

Maar goed, nu weer even met beide benen op de grond. En wel in Nederland. Hieronder ziet u de 

notulen van de jaarvergadering van de Stichting met daarbij een overzicht van andere zaken zoals 

ontvangen donaties, onze kosten en uitgaven van de donaties rond ons project.  

 

Wanneer u vragen heeft? Schroom u niet. Bel mij 06-37721546. U kunt de vraag of ’n opmerking ook 

naar mij mailen. preyprey-fasie@gmail.com . wimpeek@hotmail.com  

 

Nogmaals, heel veel dank namens mij en het voltallige bestuur van “Stichting Peekwaike”.   

 

Voorzitter; W.A. Peek 

     

Notulen; 14 februari 2018 
   

I. Opening vergadering  

Voorzitter W. Peek, heet de aanwezigen van harte welkom.   

Hij opent op woensdag 14 februari 2018 om 13.00 uur op Sevagramweg 99 te 

Paramaribo de 4e 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  

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de derde notulen van d.d. 24 maart 2017.   

IV. Werving participanten  

a. Ons budget zou niet toelaten via media kanalen meer aandacht te vragen. 

De vraag is of we dat ook wel zouden willen? Ons huidige netwerk in 

Nederland heeft ons namelijk ook dit jaar niet in de steek gelaten. Er is 

door velen, meer dan anders, in natura gedoneerd. (zie donaties project 

2018). Wat Nederland betreft? We krijgen meer aandacht en men gelooft 

in onze oprechtheid. Ons doel is duidelijk; wat wij doen was, is en blijft in 

het belang van de kinderen in het binnenland.  
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b. Opnieuw zijn er enkele bedrijven en instanties in Suriname aangeschreven. 

Helaas geen reactie. Helaas onderschrijven we conclusie; de financiële 

situatie van het land zal ondersteuning van zelfs goedwillende projecten  

zeer waarschijnlijk niet toelaten.   

 

V. Donaties project 2018 

S.V. Laren ’99 en Voetbalschop.nl 

-     72 Nike voetballen voor jeugd. 

Hulstflier installateurs en V.V. Owios  

- 10  senioren voetballen. 

S.V. Eemnes  

-     15 complete voetbaltenues.                     

-     9  sets voetbalshirts incl. keepers outfit. 

-     20 verschillende trainingspakken. 

-     25 grote sporttassen. 

-     30 bidons + bidonhouders   

Evenementenmanagementbedrijf Away Group B.V. Blaricum 

- Kinderkleding en schoeisel. 

- Heel veel soorten en maten sport- en regenkleding  

V.V. Zwart-Wit ’63, Harderwijk 

-     17 voetballen en 17 Bidons 

S.V. Huizen 

-      Complete voetbal outfit voor de groep 3/4 basisschool 

 

Financiële donaties;  

Evenementenmanagementbedrijf Away Group B.V. Blaricum heeft onze 

website in 2017gesubsidieerd.  

En… nog voor aanvang van Prey-prey fasie 2018 (januari /  februari) ontving 

de Stichting ter ondersteuning van ons project,  €. 500,00 van Abbott 

Executive Search Recruitment uit Eindhoven.  

 

 

VI. Kosten project 2018 
Aanschaf materialen van “Teamsportbedarf.de” 

08-02       30 overgooiers       €. 123.40  

17-10       19 ballenpompjes voor 18 scholen             €.   94.50 

materialen van Intersport Soest 

01-11        ballennet + een extra pompje     €.  13.98 

materialen van Nijha Lochem  

26-10        markeerhoedjes, afzetlint , grondhaken   €.  65.88 

Materiaal van Praxis  

23-06        steekwagen voor pakketten    €.  39.99 

materiaal van Internet Toys 

17-10        ballenpompjes       €.  14.05 

materiaal van Duyst Bunschoten 

27-06        sportjack      €.  19.95 

Verzonden pakketten via S.I.T Almere, zee- en luchtvracht 

06-01 pakket nr. 7576       €.   22.50 
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17-02 pakket nr. 7577      €.   30.00 

14-04 pakket nr. 7581      €.     8.50 

06-05 pakket nr. 7578 + nieuwe dozen    €    25.50 

29-05 pakket nr. 7579      €.   14.90 

16-06 pakket nr. 7580      €.   10.65 

16-07 pakket nr. 2054      €.     8.50 

09-08 aanschaf 5 dozen (pakketten) van 160 liter   €.   30.00 

09-09 pakket nr.s  3543 – 2053 – 2055 – 3544    €. 122.00 

30-09 pakket nr.s  3545 – 3546 – 3547     €.   90.00 

10-10 pakket nr.s  3548 – 4142 – 4143 + nieuwe dozen   €. 122.50 

20-10 pakket nr.s  4155 – 4153 – 4154 + nieuwe dozen   €. 116.00  

11-11 pakket nr. 4688 + nieuwe dozen    €.   30.75 

14-11 pakket nr.s 4158 – 4157 – 4159 – 4160 + nieuwe dozen   €. 112.00 

29-11 pakket nr.s 4156 - 4161 – 4162 – 4163     €.   99.00 

16-12 pakket nr.s 7436      €.   13.50 

 

Vervoerkosten 

Aartseveen, Eemnes – Cinemadreef, Almere 21,1 km. 

16 x 42,2 km. = 675.2 x €. 0.33 =      €. 222.82 

Invoerrechten Paramaribo 

Zeepost gemiddeld per pakket 70 srd 

18 x 70 = 1260 srd = €. 126,00 incl. vervoer                                              €. 126.00 

                                                                                                                     ======= 

                                                                                                                    €. 1576,87 

 

  

VII. 2018 - Achttien scholen ,   

Dit jaar kregen we de mogelijkheid om maar liefst 18 scholen te mogen 

voorzien van minimaal 4 nieuwe voetballen, diverse soorten sportmateriaal en 

een voetbaltenue. Enkele scholen ontvingen daarbij nog ‘n set extra 

sportkleding met afwijkende kleur. Tijdens de lessen ontvingen diverse 

leerkrachten ’n prachtig regenjack. Zolang de voorraad strekte, inclusief ’n 

polo- of sportshirt. Ook kregen we nog 20 extra ballen voor nog ‘n paar andere 

scholen. Bij elkaar hebben we velen blij kunnen maken.  

 

                       De achttien scholen op ’n rij. 

1.   E.B.G. school in Kajana                 distrikt;   Sipaliwini                                                                                                           

2.   R.K. school “Kankantrie” in Masia    distrikt;   Sipaliwini                                                                                                                                      

3.   E.B.G. school in Nieuw Jacob Kondre     distrikt;    Sipaliwini   Matawai                                                                                                                              

4.   E.B.G. school in Godo                                distrikt;    Sipaliwini                                                                                                                                     

5.   E.B.G. school in Wanhattie                       distrikt;    Marowijne                                                                                                          

6.   R.K. school St. Angeline in Tamarin        distrikt;    Marowijne                                                                                                                                

7.   E.B.G. school in Djoemoe    distrikt;    Sipaliwini                                                                                                             

8.   Openbare school in Bofokule      distrikt;    Sipaliwini                                                                                                         

9.   Openbare school in Ampoematapoe      distrikt;    Marowijne                                                                                                      

10. Openbare school in Gr. Akontoe Velantie        distrikt;    Marowijne                                                                                                     

11. Openbare school in Reinsdorp        distrikt;    Commewijne                                                                                                                                                                                    

12. Openbare school Wonoredjo, Moengo             distrikt;    Marowijne                                                                                                                                              

13. Openbare school in N. Auroura  distrikt;    Sipaliwini                            

14. E.B.G. school in N. Auroura                                  distrikt;     Sipaliwini                          

15. E.B.G. school in Simoisie                                       distrikt;     Sipaliwini                           
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16. E.B.G. school in Kajapati    distrikt;     Sipaliwini                           

17. R.K. school in Ligorio    distrikt;    Sipaliwini                           

18. Openbare school in Kajana                                   distrikt;    Sipaliwini 

 

 

Omstandigheden bij Binnenlandse scholen; 

 

VIII. Zorgelijk;  

Jammer blijft steeds weer het zien van een groot aantal kinderen die niet de  

mogelijk hebben naar school te kunnen. De gevolgen hiervan wordt een  

steeds groter probleem voor zowel de leerkrachten als de scholen. De  

criminaliteit breidt zich uit. Het dorpsgezag heeft inmiddels zelf enkele  

gedragsregels voor de kinderen vastgesteld. Maar spoedig zal blijken dat ook  

dit geen zoden aan de dijk zal zetten. Opvang, ofwel werkplaatsen voor deze  

kinderen is wat hen vooruit kan brengen. Jaarlijks worden zowel de overheid 

als onderwijs instanties hiervoor gewaarschuwd maar beiden geven niet  

thuis. Financiële ondersteuning geeft men niet of is er niet. Dit blijft triest.     
 

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. 

 

 


