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Beste relatie/lezer,
Met veel plezier presenteren wij u, in ons 4 e nieuwsbief, de

Informatie waarover

activiteiten die in 2014 zijn uitgevoerd. Het bestuur en

u kunt lezen in deze

projecteam van stichting Vonzell wenst u veel leesplezier!

nieuwsbrief:

Leanda Zeldenrust

 Project Powa Gi

Voorzitter Stg. Vonzell

Powa Gi Yonguwan
(Het versterken van jongeren)
Stichting Vonzell heeft in de periode juni 2014 t/m maart 2015 het
project “POWA GI YONGUWAN” uitgevoerd . Het project is
bedoeld voor de 30 vroegtijdige schoolverlaters (16 vrouwen en 14
mannen) in de leeftijdscategorie 15 – 24 jaar, afkomstig uit de
buurten t.w.: Flora A en B, Ramgoelam, Ephramzegen, Sophiaslust,
Sunnypoint, Latour en Hannaslust. Het project bestaat uit:

basic life skills
pre-employment trainingen

vaktrainingen keukenassistent en lichte lasconstructie

stage

het plaatsen in een baan.
Gedurende het project zijn de jongeren van dit project door 6
coaches begeleid. Na het behalen van praktijk- en theorie examen
van beide groepen zijn de jongeren voor één maand in een bedrijf op
stage geplaatst. Na het voltooien van hun stage kunnen zij aan de
slag als echte werknemers!

Yonguwan
 Huiswerkinstituut
Leduc
 Organisch
landbouw
 LISP
 Stagiaires
 Reorganisatie stg.
Vonzell
 Dankwoord

‘Na het voltooien
van hun stage,
zullen alle
studenten een
certificaat

Vervolg Powa gi yonguwan (1)
De tot nog toe bereikte resultaten
zijn: 24 (12V en 12M) jongeren
hebben hun stage afgerond en 20
jongeren zijn reeds aan het werk
gesteld.
Dit project loopt in de maand maart
af. Vanwege het tot nog toe
succesvolle resultaat en de behoefte
van jongeren naar een vaktraining en
werk, wensen wij het te continueren
met 50 jongeren.

De studenten hebben op eigen
initiatief een barbeque middag
georganiseerd. Hierbij hebben zij zelf
boodschappen gedaan en het eten
voorbereid. De jongens hebben zich
ontfermd over de barbeque terwijl de
meisjes de borden klaarmaakten, met
zelfgemaakte aardappelsalade, en
iedereen voorzagen van wat te
drinken. Er waren ook een aantal
stagiaires gekomen en de barbeque
middag was een groot succes.

krijgen en kunnen
zij aan de slag

In september is er hard gewerkt aan de opening van
huiswerkinstituut LEDUC. LEDUC is het eerste
huiswerkinstituut in Suriname waar leerlingen van
GLO, MULO en VOS terecht kunnen voor
huiswerkbegeleiding, bijlessen en andere aanvullende
trainingen. Om de kinderen en hun ouders te bereiken
is er een interview geweest in het tv programma “in the
Spotlight” en is er via verschillende radio stations een
spotje afgedraaid. Er zijn ook flyers naar de meeste
scholen in Paramaribo gebracht om zoveel mogelijk
studenten kennis te laten maken met LEDUC. 6
oktober 2014 was de eerste dag .Er is met de
leerlingen van de GLO hard gewerkt aan de tafels en
er zijn rekensommen gemaakt. Op woensdag en
vrijdag wordt aandacht geschonken aan economie 1
en 2. Op de maandag en woensdag
wordt er op
GLO niveau gewerkt en de leerlingen van de
maandag– en donderdag zijn druk met wiskunde. Wij
zijn er van overtuigd dat de lessen tot goede resultaten
zullen leiden. Tot en met december 2014 waren er 35
inschrijvingen

Huiswerkinstituut
LEDUC

Organisch landbouw en agro-ondernerschap
Met de start op dinsdag
1 april 2014, is de training
genomen.
“Organisch landbouw en agro-ondernemerschap, onder
auspiciën van Stichting Vonzell, een feit geworden. Het
project is gefinacieerd door het Small Grant Programma
van de UNDP.
Het project had als doel om jongeren het belang, skills en
vaardigheden over biologisch verantwoorde landbouw en
agro-ondernemerschap bij te brengen. De training was
gericht op vroege schoolverlaters in de leeftijdsklasse 16 –
24 jaar. De trainingen werden verzorgd op de dinsdag,
donderdag en zaterdag door landbouwdeskundige dhr.
Oosthuizen.
Bij de ondernemerschaps trainingen hebben de jongeren
geleerd een link te maken met ondernemerschap /Het
commercialiseren van landbouw. Binnen het project is ook
opgenomen het afleggen van bezoeken aan o.a.
Greenleaves, NV Amazonica, Landbouwbedrijf Doerga en
Maria Internaat Het doel van de veldbezoeken was om
extra kennis op te doen voor het starten van een eigen
agrarische ondernemening. Ter afronding van het project
vond de certificaatuitreiking plaats op 26 augustus 2014.
De 8 jongeren waarvan 3 vrouwen en 5 mannen die de
training hebben afgerond hebben de certificaat “Organisch
landbouw en Agro-ondernemerschap” in ontvangst
Oktober 2013 is stg. Vonzell als CBO/NGO met in het Low Income Shelter
Programma II (LISP II) van start gegaan. Hierbij kunnen mensen met een laag
inkomen in aanmerking komen voor een subsidie om hun huis te renoveren of te verbouwen. Stichting
Vonzell heeft een reeks van activiteiten uitgevoerd w.o. promotie en het gaan naar de verschillende
dorpen zoals Wit santie, Columbia en Grankreek.
Dit project trekt altijd veel mensen en ook dit jaar zijn we druk bezig geweest met het te woord staan van
mensen en het verwerken van de aanvragen. Wij hebben in totaal 200 aavragen binnen gehad, waarvan
121 verwerkt. Helaas is vanwege financiele redenen het LISP-2 programma stopgezet.

LISP II

Stagaires bij Stg. Vonzell
De stagiaires Lotte en Jannie hebben binnen het project organisch landbouw de mogelijkheid gekregen
om in het kader van hun stage, praktijkopdrachten met de jongeren uit te voeren. In september en oktober
heeft Stichting Vonzell twee nieuwe stagiairs bij gekregen. Zij hebben vrijwillig stage gelopen. Josephine
studeert psychologie in Amsterdam en was door haar werk als lerares in Amsterdam Zuid-Oost
geïnteresseerd geraakt in de Surinaamse cultuur. Jolijn is afgestudeerd maatschappelijk werkster en wil
graag leren van het socialwerk in Suriname. Daarbij wilde ze graag haar eigen kennis overdragen,
mensen ondersteunen en leren van de Surinaamse cultuur.

Reorganisatie Stg. Vonzell

woords;

Statuut wijziging en bestuurswijziging

Nieuwe doelstelling:

Aanvankelijk is stichting Vonzell
Huiswerkbegeleiding en bijlessen in 2006
opgericht met als doel het verzorgen van
huiswerkbegeleiding en bijlessen. Door de 9
jaren heen heeft de stichting haar activiteiten
uitgebereid met o.a. projecten voor dropouts
en het Low Income Shelter Program. De naam
stichting Vonzell Huiswerkbegeleiding en
bijlessen en de oprichtings doelstellingen
kwam niet meer overeen met de activiteiten en
projecten die wij uitvoeren. Dit brengt met
zich mee dat de stichting haar statuten moest
herzien.

Het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten en
trainingen, het geven van voorlichting ter
versterking van de jeugd, empowerment van
jongeren en vrouwen, waarbij wordt
bijgedragen aan armoedebestrijding en
jeugdontwikkeling in de ruimste zin des
woords
Bestuurswijziging:
Het bestuur bestond uit:
Leanda Zeldenrust (Voorzitter)
Oscar Kajansie (Secretaris)

Marion Conrad (Penningmeester)
Naamwijziging: De naam “Stichting Vonzell
Huiswerkbegeleiding” en bijlessen wordt
veranderd in “Stichting Vonzell”
Het bestuur ziet er thans als volgt uit:
Wijzing doelstelling

Leanda Zeldenrust (Voorzitter)

Oude doelstelling: Het begeleiden van
schoolkinderen, in het bijzonder Mulo School
leerlingen met hun huiswerk en/of
schoolstudies, alles in de ruimste zin des

Oscar Kajansie (Ondervoorzitter)

De projecten zouden zonder de inzet van het projecteam ,
sponsoren en financierders geen voortgang hebben gevonden of zijn geslaagd, waarvoor ons dank aan:

















Pan American Development Fund
Staatsolie Maatschappij N.V.
De DSB Bank
De CBvS
Canadian Banknote

Bezoek ons
www.stg-vonzellhb.com

Cherida Belfor (Secretaris)
Naomi Blijd (Penningmeester)
Surmac
Dhr. Alwin Plein
Het ministerie van Regionale ontwikkeling
UNDP(SGP/GEF)
De distriktscommissaris dhr. Nerkust
Leduc Consultancy &Trainingen
Hencom Trai
Fernandes Bottling
Sun Ice

Adres: H.D. Benjaminstraat 79
Telefoon: ( 597) 464443/ 8570987
E-mail: vonzellhb@gmail.com

