
      
 

Parelnieuws     September 2013 

 

Nieuws van de secretaris 

 

Graag wil ik u eerst laten weten hoe het was tijdens de Parelhuis Vriendendag op zaterdag 15 juni. Een prachtige 

zonnige middag in Staphorst waar wij zo’n 16 mensen konden verwelkomen. Annie Bischop was op 14 juni 

aangekomen vanuit Suriname om deze dag met ons door te brengen. Het was een gezellige middag van begroeten 

en ontmoeten. Er werden verhalen uitgewisseld, film en fotomateriaal bekeken van Het Parelhuis,  er werd gegeten 

en gedronken, en er konden Surinaamse prijsjes worden gewonnen uit de lootjes 

van de boom. Wij denken met plezier terug aan deze middag en hopen op deze 

manier u nog eens vaker te kunnen ontmoeten.  Op onze website ziet u een 

sfeerimpressie. 
 

Directrice van Het Parelhuis,  Saskia Rado stuurde ons nog een berichtje:  
Het is heel kort dag en ik zit midden in de drukte. Ik zou het wel heel leuk vinden als 

jullie van ons iedereen wil bedanken die aanwezig is en zich zorgen maakt over onze 

kinderen. Iedereen die wil helpen dat de kinderen een mooie toekomst tegemoet mogen gaan. 

 

Ik vind het heel fijn dat we zo goed contact met elkaar hebben. 

Saskia 
 

Wij ontvingen uit handen van Daphne en Vera namens alle kinderen  van 

Zondagschool Het Baken uit Emmen een cheque. Een bedrag van € 100,00 euro 

gespaard van hun zendingsgeld voor Het Parelhuis! Tijdens de vriendendag gaven 

wij het startsein voor het zoeken van vrienden in Nederland voor de kinderen in 

Het Parelhuis. Inmiddels hebben wij voor 8 kinderen een sponsorvriend 

gevonden.  De zondagschool is  vriend geworden met Astrid. Op zondagochtend  

13 oktober  verzorgt de stichting een sponsorpresentatie in Baptistenkerk Het 

Baken in Emmen. Bent u geïnteresseerd, kom  dan ook vooral kijken en luisteren.  Voor 7 kinderen zoeken wij nog 

een sponsorvriend.  Op de website kunt u alle informatie vinden over het sponsorplan.  
 

Het sponsorplan heeft als doel om een lange afstand vriendschap te laten ontstaan tussen 

een sponsor en één van de kinderen uit Het Parelhuis. 
 

In de vorige nieuwsbrief stelde ik het bestuur van Het Parelhuis aan u voor.  Van het bestuur maken deel uit: 

 mevr. R. Day, mevr. A. Bischop en de heer F. Ons.  Van laatstgenoemde had ik de achternaam foutief vermeld. 

Op dit moment is directrice Saskia Rado herstellende van een operatie. Haar werkzaamheden zullen de aankomende 

maanden grotendeels worden waargenomen door Annie.  Van Saskia ontvingen wij een nieuwsbrief met daarin de 

stand van zaken rondom opvoeding, aandacht en begeleiding. De ontwikkeling van de kinderen zal worden 

bijgehouden. Een orthopedagoog helpt hierbij. De kinderen gaan in gesprek en worden begeleid door  hun mentor, 

dit is een aangewezen begeleidster/ ‘tante’ van het Parelhuis.  

 

 

 



Ook willen wij graag stilstaan bij het overlijden van Presilla. In de nieuwsbrief van april konden wij u melden dat zij 

erg ziek en verzwakt was.  Op 28 april overleed Presilla op 13 jarige leeftijd,  op 2 mei werd zij begraven. De laatste 

weken verbleef zij bij tante Annie in huis en konden personeel en kinderen haar bezoeken en afscheid van haar 

nemen. Tijdens de begrafenis heeft tante Annie  over Presilla verteld  en hebben een aantal kinderen een lied 

gezongen. Tante Annie vertelde het de kinderen zo: ‘Presilla haar lichaam is nu slechts een  doosje waarin zij heeft 

geleefd, wie jij bent  van binnen, het meest pure en kostbare zoals een parel of diamant, is nu bij de Here Jezus . 

 

Ons secretariaat is al geruime tijd op zoek naar dhr en mevr Onrust-Ten Napel.  Zij zijn donateur, maar wij kunnen ne 

hun adresgegevens niet vinden. Bent u, of kent u deze meneer en/ of mevrouw. Dan zouden wij  graag contact willen 

hebben. 

 

Adyosi, tot ziens, Renate de Vries 

 

Nieuws van een tante    
 

Hallo vrienden van het Parelhuis 

Mijn naam is Astrid Sijpenhof en ik ben 44 jaar jong en reeds 12 jaar werkzaam bij het Parelhuis 

als begeleidster. Ik ben op 24 April 2001 in dienst getreden en toen woonden er 5 kinderen in het 

tehuis. Het aantal is nu 15 kinderen. Ik heb als school opleiding LBGO en heb daarna ook nog wat 

cursussen gevolgd die met de zorg te maken hebben. 
 

In Suriname is het lekker wonen en de kinderen van het Parelhuis zijn allen heel lief.  

Als begeleidster ben je dagelijks bezig met de opvoeding van de kinderen, zoals je dat thuis doet. 

Van mijn kant probeer ik zoveel mogelijk alles te doen zodat zij later een goede toekomst hebben. 

Dit alles doe ik d.m.v. gesprekken in groepsverband met de kinderen of soms apart. 
 

Wij werken hier gezellig en het werk is ook leuk. Er zijn 9 begeleidsters  en wij werken 

wisselende diensten (de ochtend, de middag en de nachtdienst).  

Een van de oudste meisjes, Presilla, kwam op 28 April 2013 te overlijden nadat ze ziek en verzwakt was. Het is een 

grote leegte voor ons geweest, maar met de steun en kracht van onze lieve Heer gaat het leven door. 
 

De kinderen vinden een dagje uit ver buiten de stad erg leuk. De boswandelingen, zwemmen, genieten van alle 

lekkernijen, daar zijn ze erg blij mee. In de grote vakantie hopen wij met zijn allen een paar dagen weg te gaan. 

Het doet de kinderen allemaal goed.               

           Groetjes uit Suriname Tante Astrid 

 

Nieuws van de kinderen     
 

Het is grote vakantie in Suriname. Op 2 kinderen na, zijn alle kinderen 

over naar de volgende klas. De kinderen gaan op 30 september weer naar 

school. Er zijn een aantal kinderen die door hun familie zijn opgehaald en 

eind september terugkomen.  Helaas niet alle kinderen kunnen bij familie 

terecht. Voor deze kinderen worden er zoveel mogelijk leuke activiteiten gepland. Het personeel en de kinderen gaan 

naar Cola Creek en een groot Waterpark. Met de zondagschool gaan de jongste kinderen op kamp  naar Berlijn. De 

groten gaan samen met de kinderen van kinderhuis Samuel met de bus een paar dagen op tiener kamp naar Kraka.  

 

Na de vakantie hopen een aantal kinderen te starten met zwemles om zo hun diploma te behalen. Er is gekeken of de 

kinderen via een spoedcursus in de vakantie hun diploma zouden kunnen halen, maar de kinderen spelen zo graag in 

het water en hebben meer tijd nodig om goed te leren zwemmen. 
 

Remillio woont sinds juni in kinderhuis Mijn Zorg. Hij zoekt tante Annie en Het Parelhuis zo nu en dan even op.  

Het lijkt goed met hem te gaan.  

 

 



Nieuws van de vrienden 
 
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief kan ik u nog niets melden over de aanleg van ‘krachtstroom’/ nieuwe 

elektriciteit. De offerte van het elektriciteitsbedrijf hebben wij nog niet ontvangen.  Wij hebben navraag gedaan bij het 

bestuur van het Parelhuis maar hebben hierop nog geen antwoord gekregen. Wordt vervolgd. 

 

Voor de aanschaf van schoolspullen voor het nieuwe schooljaar, zoals  schooluniformen, nieuwe schooltassen, 

schriften, potloden en pennen hebben wij een bijdrage geleverd. Mogelijk gemaakt door de sponsorvrienden en het 

geld van Zondagschool Het Baken in Emmen. 

 

Binnenkort zal  Annie hordeuren voor op de slaapkamers en screens voor de ramen, om zo de muggen buiten te 

houden, zien te regelen.  Ook dit project zouden wij kunnen financieren.    

 

Tot besluit…..elke dag fruit! Het zou zo mooi zijn als er elke dag fruit is om van te eten in het 

Parelhuis. Suriname kent de meest heerlijke vruchten en het zou ook goed zijn voor de 

kinderen om hiervan te kunnen eten en ze zo te leren kennen. Een doel waar wij ons mee bezig 

gaan houden. Wij zullen uitzoeken hoe wij dit financieel en organisatorisch voor elkaar 

kunnen krijgen. 

 

 

Met uw hulp kunnen wij samen vast veel bereiken. 

Dank voor u steun! Bent u nog geen donateur? Dan kan u zich natuurlijk aanmelden op de 

website of contact opnemen met ons secretariaat. 

 

 

 
 

Wilt u het Parelhuis steunen:     

Nederland      

ING Bankrekeningnr. 5442118       

t.n.v. Stichting Vrienden van het Parelhuis     

 

 

 

 

  

 

        

Secretariaat&contactpersoon  in Nederland 

Renate de Vries 

Zomerdijk  17, 8064 XA  Zwartsluis 

Tel. 038-3376400  

 Mail: info@parelhuis.nl 


