
                                    

 

Betreft: Projekt gefinancierd door UTSN 

Project titel: “ Huiswerk- en studiebegeleiding internaat Zaailand” 

          Periode: mei 2009 

De stg. VHB heeft in samenwerking met stg. Sabi in september 2008 een 
projektvoorstel bij de UTSN twinningfaciliteiten ingediend. Dit projekt werd in 
oktober 2008 goedgekeurd. 

Op 16 september kreegt stg. VHB bezoek van UTSN en de Nederlandse minister 
van Ontwikkelings-samenwerking Dhr. Bert Koenders. Tijdens dit bezoek werd de 
goedkeuring officieel bekend gemaakt.  

Projektinhoud: 

Huiswerk- en studiebegeleiding aan de jongens van Internaat Zaailand. Internaat 
Zaailand is een studenten opvang waar jongens uit het binnenland en districten 
tijdelijk verblijven zodat ze hun studie in de stad kunnen voortzetten. Dit internaat 
telt 83 jongens. 

VHB startte met 6 personeelsleden: 5 huiswerkbegeleiders, 1 coördinator en 1 
kantoor-assistente. Het projekt werd ondersteunt door stagaires en vrijwilligers uit 
Nederland en Belgiё. Gaande weg het schooljaar werd het personeelsteam 
uitgebreid met nog twee  huiswerkbegeleiders en een maat-schappelijkwerkster. 

De huiswerkbegeleiding werd in het begin van maandag tot en met vrijdag 
verzorgd. Aan het begin van het tweede kwartaal is er besloten om van maandag 
tot en met donderdag met de jongens bezig te zijn. De vakken die er verzorgd 
werden zijn: Nederlands, Engels, Handelswetenschappen, Economische vakken en 
Wiskunde.  

Naast de huiswerkbegeleiding vond er ook studiebegeleiding plaats. De concentratie 
hierbij was dan meer gericht op een drietal trainingen, waarvan er elk kwartaal één 
training werd verzorgd. De trainingen: Effectief leren en studeren, Time 
management en Sociale Vaardigheden. 

Voor de saamhorigheid onder de jongens werden er ook nevenactiviteiten zoals 
kerst- en paasviering en fundraisingsactiviteiten georganiseerd.  



Voordelen van het projekt: 

Het projekt heeft vele voordelen voor de verschillende partijen met zich 
meegebracht. 

Voordelen voor de doelgroep: Deskundige begeleiding in de middag, betere 
schoolprestaties 

Voordelen voor het internaat(de leiding): De leiding was heel blij over het 
projekt, want het internaat heeft het 15 jaren lang moeten doen zonder 
huiswerkbegeleiders. 

Voordelen voor stg. VHB: Meer ervaring opdoen door het uitvoeren van dit 
projekt, een steentje bijdragen aan het bestrijden van armoede en beter onderwijs. 
Extra werkgelegeheid aan de personeelsleden.  

Voordelen voor de Surinaamse samenleving: Jongeren met betere school-
prestaties studeren eerder af, hebben een beter inkomen en komen niet zo vaak in 
de criminaliteit. Hierdoor worden armoede en criminaliteit verminderd. 

VHB heeft in het kader van het projekt een werkbzoek gebracht aan een 
Nederlandse stchting die zich ook buigt over marrons op het gebied van educatie. 
Hierbij is er ook een samenwerking tot stand gekomen. Zie ook verslag Nederland  

 


