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Armoedegrens
Al langer is er in Suriname sprake van een economische 
crisis. Maar als president Santhokhi begin juni ingrijpende 
coronamaatregelen afkondigt, wordt het leven voor de Suri-
namer echt heel zwaar. Een groot deel van de bevolking zit 
beneden de armoedegrens en houdt met pijn en moeite het 
hoofd boven water. Gezinnen gaan zonder eten naar bed. 
Ondernemers zitten zonder inkomen thuis. Onzekerheid 
voert de boventoon.

Missie
De Broedergemeente in Suriname besluit om direct in actie 
te komen. De kerk voelt zich sterk geroepen door haar mis-
sie om barmhartig te zijn. Ds. Desire Peerwijk, preses van de 
EBGS, deelt in een persoonlijke videoboodschap dat de kerk 
wil opstaan voor de medemens in nood, door hulp te bieden 
aan vele hulpbehoevenden.

1.000 pakketten voor 1.000 gezinnen
Die hulp komt praktisch, met het verstrekken van een goed 
gevuld levensmiddelenpakket waar de gezinnen ongeveer 
een maand mee vooruit kunnen. In zo’n pakket zit onder 
meer een zak rijst à 25 kg, uien, knoflook, kip, suiker, zout, 
aardappelen, thee, olie, toiletpapier, zeep, houdbare melk 
en broodbeleg. De EBG brengt 1000 gezinnen in kaart die 
in aanmerking komen voor een pakket. Een druppel op de 
gloeiende plaat? Misschien. Maar je moet toch iets… Het is 
bidden én werken. Praktisch handen en voeten geven aan 
het evangelie.

Binnenland
Voor de distributie van de pakketten krijgt de Broederge-
meente hulp van Kersten Distribution, een bekend Surinaam-
se bedrijf met hernhutter wortels. Ook in het binnenland 

verspreidt Kersten 
de pakketten. Eén 
mevrouw meldt 
zich op een och-
tend al om 7.30 
uur aan het hek 
bij een afhaallocatie. Ze weet dat ze haar pakket pas vanaf 
11.00 uur kan meenemen. Drie en half uur later neemt ze 
het in ontvangst met tranen in haar ogen: "ik wist niet dat 
het pakket zó groot zou zijn".

Dankbaarheid
De Broedergemeente en het ZZg ontvangen in de periode 
daarna nog veel meer hartverwarmende reacties van ont-
vangers van de pakketten.
• "Dank voor het levensmiddelenpakket dat ik mocht ont-

vangen, een mooie geste."
• "Heel hartelijk dank voor jullie hulp en inzet"
• "Wat een groot pakket, daar kunnen we wel een maand 

mee vooruit."
• "Het pakket is een hele grote hulp in deze moeilijke eco-

nomische situatie van ons land."

Samen
Het ZZg zet in juni een noodhulpactie op touw om geld te 
werven voor de levensmiddelenpakketten. Daarbij wordt in-
tensief samengewerkt met de Broedergemeente in Suriname 
en de Europese kerkprovincie. Collega-zendingsorganisaties 
in onder meer Duitsland, Denemarken en de Verenigde Staten 
maken een bijdrage over. Ook veel donateurs en anderzijds 
betrokkenen bij het ZZg, geven uiting aan hun betrokken-
heid door het overmaken van een gift. Door alle royale steun 
en aanvullende dekking vanuit het Van Hilten-Verkuylfonds 
kon het ZZg uiteindelijk de noodhulpactie met € 50.000 sub-
sidiëren. Dank aan iedereen die meedeed! Inmiddels is een 
vervolgactie gestart, het Noodhulp Schoolfonds. Zie pag. 4/5 
of zzg.nl/noodhulpsuriname.
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We schrijven eind mei, begin juni 2021. Op de journaals en 
in de kranten stroomt iedere dag het nieuws binnen over de 
rampzalige derde coronagolf in Suriname. De Broedergemeente 
besluit om meteen in actie te komen. Het ZZg doet mee.


