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Eemnes / Paramaribo;   
 

                                              
Betreft;   Sportmaterialen voor de kinderen in het binnenland van Suriname.  
 
    Project 2019 
Beste Sportvrienden,  
 
Inmiddels ben ik alweer drie jaar met pensioen maar nog altijd dankzij u en met veel plezier actief als 
voorzitter van de Surinaamse Stichting “Peekwaike”.   
 
Onze missie;  
Gelijke behandeling en acceptabel onderwijs voor de kinderen in het binnenland van Suriname.  
In heel Suriname zijn vierhonderdveertig basisschooltjes. Hiervan staan er honderd in het binnenland. 
Deze zijn alleen per boot of vliegtuigje bereikbaar. Vanwege dit “ongemak” blijven deze schooltjes 
verstoken van elke verandering of vernieuwing. Voor sport ofwel lichamelijke ontwikkeling is er al 
helemaal geen plaats. Hier ligt dus ons werkterrein.   
 
Onze bijdrage;  
De binnenlandse schooltjes voorzien van sport- en spelmaterialen. Daarbij doceren wij voor alle kinderen 
een aantal weken lessen bewegingsleer. Van uw bijdrage 2017, hebben wij dit jaar 15 schooltjes blij 
kunnen maken. Zij kregen van ons een pakket sportmateriaal. Bij vijf van deze schooltjes  hebben wij ook 
nog onze lessen “Bewegingsleer” kunnen verzorgen. Voor dit project streven wij na 20 schooltjes. Ik zeg u, 
dit gaat lukken.                                                                                                                                                                             
 
Projecten; 
Al ruim 10 jaar kunnen wij met ons project “Preyprey-fasie”, (spelenderwijs) zo’n duizend kinderen (5 á 6 
scholen) een aantal weken gelukkig maken. Wij verzorgen en doceren voor elke klas  “Bewegingsleer” . 
Vervolgens laten we na afloop al onze benodigde sport- en spelmaterialen achter bij de desbetreffende 
scholen. Onze beloning is, was en blijft; het zien van plezier-,  geluk- en blijheid bij de kinderen. Let wel; 
alle materialen en/of/ elke ontvangen euro is voor de kinderen.    
 
Ondersteuning 2018; 
Om ons streven ieder jaar weer in leven te kunnen houden zijn we afhankelijk van participanten. Om ieder 
jaar weer alle sport- en spelmaterialen voor de schooltjes te kunnen verzorgen zoeken wij per project 
steeds weer naar een bedrag van zo’n € 2500,00. (begroting op verzoek verkrijgbaar).  
Om voor elk project een begin te kunnen maken laat ik als gepensioneerde, mijn verdiende maximale 
onbelaste vrijwilligersvergoeding storten op onze Nederlandse “Preyprey-fasie” project rekening. Deze 
vergoeding ontvang ik voor het begeleiden van tien jeugdtrainers van SV Laren ’99.    
 
U volgt ? 
Wij vragen u ons nieuwe project  te ondersteunen. Financieel of met het doneren van gebruikte-, 
vervangen- , overbodige of achtergelaten sport- en/of spelmaterialen. Wij halen het graag bij u op. 
Let wel; alle spullen zijn bedoeld voor kinderen van vijf tot ongeveer vijftien jaar. Maakt u ons 
gelukkig? 
  
Misschien zijn er onder u wel gegadigden die met dit project zijn/haar eigen onderneming  een positieve 
boost of wat extra naamsbekendheid willen geven. Wat ons betreft? Ons project heet dan deze keer geen 
Preyprey-fasie maar krijgt uw naam.  
 
Met het openen van een website ; www.preyprey-fasie.org  hebben we het vertrouwen voor ‘n volgend 
project ook een ’n Surinaamse participant te mogen verwelkomen.   
 



Ons doel; 
Structurele lessen bewegingsleer voor alle kinderen in het binnenland van Suriname. Tevens proberen wij 
tijdens elk project cohesie in de toch al kwetsbare en verdeelde samenleving te creëren.  
 

- De schooltjes in het binnenland van sport- en spelmaterialen  voorzien. 
- 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. 

 
- 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  onder de verdeelde samenleving. 
- Ouders en bestaande commissies betrekken bij sport- en spelactiviteiten en/of lessen 

Bewegingsleer. 
- Het creëren van gezamenlijke activiteit voor verschillende groeperingen;  ouders, dorpsbewoners 

en drop-outs.   
- Voor de gemeenschap het voordeel en belang van samenwerking doseren cq promoten. 

 
Participanten; 
Voor een financiële bijdrage cq donatie aan Stichting “Peekwaike” zijn zowel in Nederland als Suriname 
rekeningen geopend. 
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. Naam begunstiger;  Stichting “Peekwaike”, rekeningnummer 754499 . Kan in Euro, 
SRD of US dollar. (Het registratienummer van de Stichting bij de KKF in Suriname is 8613) 
 
Heeft u in Nederland een materiele bijdrage, sportkleding of sportschoenen (p.s. voor kinderen)? Dan kunt 
u het beste contact opnemen met onze voorzitter; Wim Peek. Hij is bereikbaar op nummer  06-37721546 
of het mailadres van de stichting; Preypreyfasie@gmail.com .  
 
In vertrouwen op een positieve en sportieve reactie en altijd bereid voor toelichting, verblijf ik, 
 
 

Met vriendelijke sportgroet,   
 
W.A. Peek 
wimpeek@hotmail.com 
 
Namens het bestuur van “Stichting Peekwaike” 
Website; www.preyprey-fasie.org  
Zie ook onze facebookpagina.   


