
Om een uur of acht in de ochtend komen ze aan: de peuters uit het 
Surinaamse Brokopondogebied. Door hun ouders worden ze naar 
de voorschool (peuterschool) gebracht. Voor de kinderen is deze 

voorschoolse educatie een eerste voorzichtige kennismaking met school. 
Ze gaan er graag naartoe;  de juffen zijn lief, ze leren er leuke liedjes, ze 
worden voorgelezen en ze doen spelletjes met elkaar. Daarbij draait bijna 
alles om de Nederlandse taal. Hoewel dat de officiële landstaal is, is het niet 
per se de taal die ook bij de kinderen thuis wordt gesproken. Om ervoor te 
zorgen dat zij niet met een taalachterstand aan de basisschool beginnen, 
zetten de juffen op de voorschool zich in om bij alle activiteiten die 
plaatsvinden het gebruik van het Nederlands te stimuleren. 

Stichting Marronage is verantwoordelijk voor de voorscholen in en rondom 
Brownsweg, in het Brokopondogebied. Dit jaar zijn er 68 peuters tussen 
de 2 en 4 jaar oud ingeschreven. Daarnaast is Marronage dit jaar gestart 
met een zogenaamde buitenschool, voor 120 basisschoolkinderen die in de 
coronaperiode veel lessen hebben gemist. Op de buitenschool kunnen ze na 
schooltijd extra taallessen volgen, om zo de achterstand weer in te halen. 
Ook de voorschoolkinderen van 2020 en 2021 kunnen meedoen. 
Marronage vraagt voor alle kinderen om een ouderbijdrage, maar die kan 
lang niet kostendekkend zijn. Veel ouders hebben een klein inkomen waar 
ze maar net van rond kunnen komen. Het ZZg heeft hart voor onderwijs en 
springt dit jaar bij met € 22.000. 

Via het Kinderprogramma investeert u mee in de toekomst van een kind in 
Suriname.

Groeien
 
Groeien, dat is een belangrijke 
taak voor elk kind in onze wereld. 
Niet alleen lichamelijk maar ook 
geestelijk. Er is gezond en genoeg 
eten voor nodig, goed drinkwater, 
medische zorg en onderwijs. En niet 
te vergeten een veilige plek om op te 
groeien en mensen die voor je zorgen 
en normen en waarden overdragen. 

Ieder kind wens je toe dat het 
mag groeien. En dat al die rand-
voorwaarden in orde zijn. Dat het 
in de praktijk vaak niet zo is, is een 
trieste constatering, maar geen 
reden om het daar maar bij te laten. 
Je kunt altijd iets doen, voor een 
kind in je directe omgeving, of voor 
kinderen ver weg. Bijvoorbeeld via 
het Kinderprogramma van het ZZg. 
Dank aan iedereen die al meedoet! 
En welkom aan iedereen die wil 
instappen.

Ewald Hunsel, 
Algemeen secretaris ZZg
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Suriname

Nederlandse les voor peuters



Al enkele jaren helpen de Medische Zending in 
Suriname en het ZZg zwangere vrouwen in het 
binnenland die vanwege complicaties bij hun 

zwangerschap een tijdlang onder medisch toezicht moeten 
staan. Deze vrouwen, vaak heel jonge inheemse meisjes, 
moeten daarvoor naar Paramaribo, want alleen daar is 
gespecialiseerde zorg rondom de bevalling mogelijk. Niet 
iedereen heeft familie of kennissen in de stad of kan 
zelf voor een maand of twee, drie onderdak betalen. Als 
dat een probleem is worden de vrouwen samen met hun 
partner of een begeleidend familielid opgevangen in de 
Zinzendorfherberg van de Broedergemeente. 

Doorgangshuis
De Zinzendorfherberg fungeert als ‘Doorgangshuis’.  
Er is toezicht en begeleiding aanwezig en dat is wel  
nodig ook. Want voor veel van de jonge vrouwen is het  
een cultuurschok van jewelste: voor het eerst weg uit  
hun rustige oerwouddorpje, voor het eerst in een vliegtuig 
(noodzakelijk) en dan ineens beland je in een hectische 
stadswereld waarvan je de taal en de cultuur niet kent. 
Dan is het fijn als iemand je uitlegt hoe een spoeltoilet 
werkt, waar je je afval kwijt kunt en dat je niet met 
je meegebrachte petroleumstel in je slaapkamer moet 
koken…
Behalve aan zwangere vrouwen biedt het Doorgangshuis 
ook opvang aan andere patiënten uit het binnenland 
die een periode dichtbij het ziekenhuis moeten zijn en 
dat zelf niet kunnen betalen. Bijvoorbeeld mensen die 
een chemobehandeling of dringende operatie moeten 
ondergaan.

Werkt het?
Het doel van het Doorgangshuisproject is de moeder- en 
kindsterfte in het binnenland te helpen verminderen door 
de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren. Dat lijkt 
te lukken; de statistieken van de Medische Zending laten 
een aanzienlijke verbetering zien sinds de start van het 
Doorgangshuisproject in 2018. In de periode 2013-2017 
overleden 23 baby’s en vier jonge moeders rondom de 
bevalling, in 2018-2021 in 2018 acht baby’s en één moeder. 

De mogelijkheid van verblijf in het Doorgangshuis maakt 
dat risicozwangerschappen nu tijdig onder controle zijn 
van adequate medische zorg in het ziekenhuis.

Financiering
De Surinaamse overheid levert geen financiële bijdrage 
aan het Doorgangshuis en zal dat naar verwachting in de 
huidige slechte economische situatie ook niet gaan doen. 
Het ZZg en de Medische Zending zorgen samen voor de 
bekostiging. De Medische Zending financiert de begeleiding 
vanuit het ziekenhuis en het grootste deel van de trans- 
portkosten; het ZZg de kosten van verblijf en voeding, 
een deel van de reiskosten en zo nodig een babypakket. 
Als het mogelijk is betalen de cliënten een eigen bijdrage, 
bijvoorbeeld door zelf voor hun ontbijt te zorgen.

Het Kinderprogramma draagt bij aan dit zinvolle 
en levensreddende werk. Mede dankzij u!

Veilig door de bevalling
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Dit meisje heet Fabiola 
Kalyanawimba. Ze werd 
geboren op 1 oktober 2003 

en is dus bijna 19 jaar oud. Dit 
jaar startte ze haar tweejarige 
naaiopleiding in de Kilangala 
Missie, als een van twintig ‘grace 
students’. Dat zijn jongeren uit 
arme gezinnen die zelf nooit een 

praktische vakopleiding zouden 
kunnen bekostigen, maar dankzij de 
financiële steun van het ZZg, hun 
eigen motivatie en de aanbeveling 
van een hoofdman of dominee in hun 
dorp er toch aan mogen beginnen. En 
ze pakken die kans met beide handen 
aan, want wie een vak geleerd heeft 
kan daarmee zichzelf en zijn familie 
onderhouden. 

Drie beroepsrichtingen zijn er 
mogelijk in het Vaktrainingscentrum 
(VTC) in Kilangala: hout bewerken, 
metselen & tegelzetten en kleding 
maken. En dat laatste doen niet 
alleen meisjes, maar ook een 
enkele jongen. Fabiola kan goed 
leren, zo blijkt uit haar eerste 
cijferlijst. Ze is heel goed in 
theorievakken zoals Engels, wiskunde 
en ondernemerschap, maar ook 
in praktijkvakken heeft ze goede 
resultaten. Behalve technisch 
tekenen (patronen tekenen), want 
dat vindt ze lastig.

De tweejarige beroepsopleiding, mét 
kost en inwoning, kost per student 
maar € 600. De accommodatie waar 

ze verblijven is basic (stapelbedden 
in een slaapzaal en houten zitbanken 
rondom een gemeenschappelijke 
tafel) en ook hun voedsel is heel 
eenvoudig (meestal ugali: maïsmeel 
met bruine bonen). Daarnaast 
moeten de jongeren helpen bij het 
verbouwen van hun voedsel en ook 
bij andere klussen op de missiepost. 
Maar ze hebben dat er graag voor 
over, want hun opleiding is hun kans 
om aan armoede te ontsnappen. 

U helpt via het Kinderprogramma 
mee om meisjes als Fabiola 
toekomstperspectief te geven. Haar 
én onze dank daarvoor!

Bed, bad en beroep   

www.zzg.nl september 2022
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Elke dag anderhalf uur lopen om je kind een gezonde 
maaltijd te kunnen geven, dat gebeurt in La 
Mosquitia, een geïsoleerde streek in Honduras. 

Moeders doen het omdat ze geen geld hebben om zelf in 
die voedzame maaltijd te voorzien. En het kan, omdat de 
Moravian kliniek in Ahuas zich inzet om door middel van 
een voedselprogramma ondervoeding bij baby’s, peuters 
en kleuters te verminderen. Want veel kinderen haalden 
hun vijfde verjaardag niet. Al een aantal jaren loopt 
dit programma, eerst in een, toen in twee en nu in drie 
dorpen. 160 kinderen, vooral afkomstig uit de inheemse 
Miskito-bevolking, doen eraan mee. Vrouwen uit de lokale 
gemeenschap verdienen er een beetje geld mee. Zij doen 
de boodschappen en koken de maaltijd ter plekke. De 
groenten en levensmiddelen kopen ze zoveel mogelijk 
lokaal en dat stimuleert de economie in de dorpen.
Het ZZg draagt € 5.000 bij aan dit voedselprogramma,
 o.a. door uw steun aan het Kinderprogramma.
 

Als u uw warme maaltijd nuttigt, eet in Honduras voor 
maar vijftig cent een kind met u mee.

Eten voor ondervoede kinderen Honduras



Logopedie maakt gelukkig

'Het meisje met de mooie glimlach’. Zo wordt 
de achtjarige Aseel omschreven door Ranya 
Karam, de directeur van Star Mountain (het 

trainingscentrum bij Ramallah voor kinderen met een 
verstandelijke of meervoudige beperking). Aseel is een 
meisje met een matige verstandelijke beperking. Toen ze 
vier was kwam ze naar de peutergroep van Star Mountain. 
Daarna begon ze aan het Schoolprogramma, waar ze net 
als de andere kinderen werkt aan de ontwikkeling van 
haar mogelijkheden, cognitief en fysiek. Maar in het begin 
ging dat heel moeizaam. Aseel bleek niet in staat om 
kleuren, vormen en namen van dieren, fruit en groenten 
te herkennen. Haar spraak en haar taalvaardigheid waren 
uiterst zwak en daardoor haakte ze steeds af. Ze was niet 
gemotiveerd en sloot zich uit frustratie af van iedereen.

Logopedie als sleutel
De logopediste van Star Mountain wist haar vertrouwen 
te winnen en ging met haar aan de slag. Tweemaal per 
week logopedie bleek genoeg om de ontwikkeling van 
Aseel’s spraak en taalvaardigheid op gang te krijgen. Het 
meisje merkte dat mensen haar beter konden verstaan 
en dat maakte dat ze vriendelijker en coöperatiever 
werd. Nu kan ze kleuren, vormen, maten, groenten, fruit 
en lichaamsdelen benoemen en een goede zin van drie 
woorden maken. Nu wil ze wel communiceren met haar 
omgeving.
Samen met de logopediste werkt Aseel aan de articulatie 
van de in het Arabisch veel gebruikte keelklanken. En ze 
is zo vooruitgegaan in haar hele ontwikkeling dat ze nu 
twee dagen per week naar een gewone basisschool mag. 
Star Mountain heeft dat afgestemd met het Palestijnse 
Ministerie van Onderwijs. De andere drie dagen komt  

Palestijnse gebieden
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Het Kinderprogramma verleent steun aan ZZg-
projecten die direct ten goede komen aan kinderen: 
onderwijs en vakopleidingen, eten en onderdak, 
gezondheidszorg en sociaal welzijn. Veel projecten 
zijn meerjarig en dankzij het Kinderprogramma 
kan het ZZg steun hiervoor garanderen.  

Het ZZg werkt samen met partnerorganisaties in 
ontwikkelingslanden, meestal via de kerk. Alle
kinderen worden geholpen, zonder onderscheid. 
Want ieder kind telt.

geloven

Sinds 1793

doen

Aseel naar Star Mountain, waar ze zich veilig en gelukkig 
voelt en steeds vaker haar mooie glimlach laat zien. Mede 
dankzij de logopedielessen.

Dat Aseel nu ook naar een reguliere basisschool gaat is 
een duidelijk teken van haar toegenomen mogelijkheden 
om mee te doen in haar gemeenschap en de samenleving. 
Een bewijs ook van het zinvolle werk van Star Mountain, 
dat zich onvermoeibaar blijft inzetten voor ontwikkeling, 
acceptatie en integratie van mensen met een verstande-
lijke beperking in de Palestijnse samenleving. Met als basis 
de woorden: liefde, waardigheid, rechtvaardigheid en 
gelijkheid.

Via het Kinderprogramma steunt u het werk van Star 
Mountain, waaronder de logopedielessen. En daarmee 
maakt u kinderen zoals Aseel een beetje gelukkiger.




