
 

 

 

Nieuwsbrief  

December 2019 

Beste relatie/lezer, 

Met veel plezier presenteren wij u, in ons nieuwsbrief de activiteiten die in 2019 zijn uitgevoerd.  
Het bestuur en projectteam van stichting Vonzell wensen u veel leesplezier! 

Leanda Zeldenrust  
Voorzitter Stg. Vonzell 

 

Local Capacity for Local Solution (LCLS) 
Stichting Vonzell heeft in de periode november 
2019 aan het LCLS-project geparticipeerd.  

Het doel van het LCLS-project is het versterken 
van de bestuurlijke, organisatorische en 
administratieve capaciteiten van NGO's in het oost 
en zuid Caraïbisch gebeid, zodat zij efficiënter, 
effectiever en duurzamer kunnen werken. De 
Participatory Local Organizational Assessment 
(PLOCA) is een zeer uitgebreid en veelomvattende 
hulpmiddel waarmee organisaties hun eigen sterke 
en zwakke punten en doelen kunnen identificeren. 
De PLOCA onderzoekt tien kernfuncties die als 
cruciaal worden beschouwd voor de prestaties van 
de organisatie. 

 

Zoals de uitkomst van de 
PLOCA-beoordeling 
belangrijk was, heeft ook de 
inzet van Stichting Vonzell 
getoond dat zij bereid is 
capaciteitsproblemen aan te 
pakken. De evaluatie 
reacties waren 
buitengewoon positief en de 
vertegenwoordigers van 
Stichting Vonzell gaven aan 
na te gaan denken over hun 
organisatorische groei en 
een uitgebreid actieplan te 
ontwikkelen.  

 

 

 

 

 

 

Waarover u kunt lezen 

in deze nieuwsbrief: 

 Het LCLS-

project 

 Het WAKIBASU 

1 drinkwater 

project 

 Het YIEPS 

project 

 Dankwoord 

 

 



 

 

HET WAKIBASU 1 DRINKWATER PROJECT 
Het hoofddoel van het SEMIF-project was om een bijdrage te 
leveren aan het verbeteren van het gebruik van drinkwater in 
Brownsweg met name Wakibasu 1 

 

Om het dit doel te bereiken is er 
gewerkt met kinderen van de 4e en 
de 5e klas van het GLO, waarbij er 
bewustwording is gecreëerd bij de 
groep met betrekking tot het effect 
van milieuvervuiling de mede 
veroorzaakt is door goudwinning 
door goudwinning en de kwaliteit 
van drinkwater. Tussen deze groep 
zijn er ambassadeurs getraind om 
hun leeftijdgenoten bewust te 
maken over het effect van 
milieuvervuiling en de kwaliteit van 
drinkwater. Verder is er aan 
vrouwen kennis bijgebracht over 
hoe drinkwater schoon te houden 
en hoe om te gaan met hun sanitaire 
omgeving. Wij blikken terug op een 
succesvol project, omdat alle 
doelstellingen zijn bereikt. 

Enkele project resultaten: 

•Op de basisschool te Wakibasu 1 
zijn er per leerjaar 2 presentaties 
over milieuvervuiling en de effecten 
op gezondheid en hoe om te gaan 
met drinkwater gehouden. 

•Er zijn 2 awareness sessies 
gehouden voor de vrouwen van 
Wakibasu 1 over persoonlijke-, 
water- en omgevingshygiëne. 

•Er zijn 16 stoepen voor het 
verhogen van durotanks aangelegd 
binnen Wakibasu 1 en bij 16 huizen 
dakgoten geïnstalleerd. 

•Er is 1 GAWASA-training verzorgd. 

 

  

 
 

 

 

 

 

“Tussen deze groep 
zijn er ambassadeurs 

getraind om hun 
leeftijdgenoten 

bewust te maken over 
het effect van 

milieuvervuiling en de 
kwaliteit van 
drinkwater” 



 

 

HET YIEPS PROJECT 
 
 
 
 

Stichting Vonzell zal in de periode van november 2019 tot en met 31 
juli 2020 met een small grant van de Amerikaanse Ambassade in 
Suriname, het project “Youth Entrepreneurship Program Suriname 
(YIEPS)’ uitvoeren. Dit project is bedoeld om ondernemerschap 
onder 20 jongeren tussen 16 en 24 jaar de stimuleren, waarbij er uit 
IMEAO 1,2,3,4 en 5 elke een team van 4 studenten (3e en 4e leerjaar) 
van de studierichtingen Marketing, Toerisme en economie wordt 
gevormd. 

 

Het project bestaat uit de 
volgende activiteiten: 

•Trainingen: De studenten worden 
getraind op het gebied van 
basisconcepten van 
ondernemerschap zoals 
competenties in ondernemerschap, 
marketing en financiën om hun 
bedrijfsidee uit te werken 

•Mentoring: De studenten worden 
toegewezen aan een mentor. Voor 
zowel per team als voor alle 
groepen zullen en mentoring 
sessies zijn.  

 

Dankwoord van de voorzitter 

• Competitieve business presentatie: 
De studenten krijgen de kans hun 
business idee te presenteren en alles dat 
zij tijdens het traject hebben geleed 
omzetten in de praktijk. Het winnend 
team krijgt USD 500 als startkapitaal voor 
hun onderneming. 

•Aftercare: Binnen de aftercare wordt 
ondersteuning en begeleiding aan het 
winnend team geboden om hun bedrijf te 
starten. 

 

Beste relaties en lezers, 

In 2019 heeft stichting Vonzell haar 13-jarig bestaan 
mogen vieren. Wij hebben verder stilgestaan bij de 
concepten duurzaamheid en continuïteit van de 
organisatie. De ontwikkeling van ons strategisch 
plan voor 2019-2022 die richting aan 4 strategische 
doelen geeft, is het product geweest van 2019. In de 
voor ons liggende periode zal de focus worden 
gelegd op het standaardiseren van de reeds 
aangeboden programma's en uitvoering van 
projecten op het gebied van landbouw, 
ondernemerschap en het versterken van de (jonge) 
vrouw. Verder zijn capaciteitsversterking en 
diversificatie van inkomsten van eminent belang 
voor verdere dienstverlening van de organisatie.  
 

 

Ten slotte ben ik zeer erkentelijk voor de ondersteuning 
van donoren, sponsoren, partners, participanten en als 
laatst de belangrijkste groep die hun schouders onder 
het zware werk zet.  

Gran tangi! 

 

Wij hopen ook in 2020 een positieve impact te 
creëren in de samenleving. En wensen u en de 
uwen de beste wensen in dit nieuw jaar toe! 

 

“Het winnend 
team krijgt USD 

500 als 
startkapitaal voor 

hun 
onderneming.” 


