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Nieuws van de secretaris 

 

Eind december konden wij u berichten dat ons nieuwe logo en de  website er was. En?  Hebt u al een keer op 

www.parelhuis.nl kunnen kijken? Het bijzondere is dat wij volop nieuw beeldmateriaal  en verhalen hebben, want in 

februari ging ik met mijn gezin op vakantie naar Suriname, en konden zo ook een bezoek brengen aan het Parelhuis.  
Op vrijdag 8 februari vertrokken wij uit Nederland richting Suriname. ‟s Avonds 

kwamen wij aan op de luchthaven en werden opgewacht door tante Annie die ons naar 

het appartement bracht. Op zaterdag 9 februari was het „feest‟, want toen konden wij 

dan eindelijk na 3 ½ jaar een bezoek brengen aan de kinderen van het Parelhuis. Voor 

onze zoon en dochter was het een feest van herkenning en heel bijzonder om „hun 

broertjes en zusjes‟ en de tantes van toen terug te zien. Er wonen 5 kinderen in het 

Parelhuis die wij nog niet kenden, maar ook met hen was er gelijk een „klik‟.  De kinderen vonden het fijn dat wij hen 

nog herkenden en bij naam wisten. Wij hadden 14 dagen om te genieten van het land, het mooie weer, de fijne cultuur 

en vooral de kinderen van het Parelhuis. Er is héél wat gespeeld, gepraat, geknutseld, gefotografeerd, hand in hand 

gelopen en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het was als een soort van „thuis komen‟. Het was gezellig, de sfeer was 

goed en wij voelden ons er welkom. Ook werden wij uitgenodigd op het  feest ter ere van tante Annie haar verjaardag 

(30 januari)  op zaterdag 16 februari. Alle kinderen werden door haar meegenomen naar een speeltuin waar ze konden 

zwemmen, spelen (op de kabelbaan of in de speelhuisjes) en op skelters konden 

racen. Natuurlijk deed tante Annie aan alles mee. Het was een mooie dag,  één om 

niet te vergeten. In deze 2 weken was er volop kans om de kinderen te spreken, een 

beetje beter te leren kennen en zij ons.                                   

Ook was er een ontmoeting met het bestuur.  Directrice Saskia Rado had ik al vaker  

gesproken tijdens ons verblijf, maar tijdens dit overleg zijn er afspraken en plannen 

gemaakt voor de toekomst. Ik heb verteld dat de „Stichting Vrienden van het 

Parelhuis‟ op dit moment niet meer zo‟n grote stichting is als in de begin jaren, maar 

dat er wel potentie is en dat wij ons best gaan doen om samen doelen te bereiken.   

In het bestuur van het Parelhuis zitten mevrouw R. Day, Annie Bischop en de heer F. Rutten. Hij was niet aanwezig 

bij het overleg. Op de laatste dag namen wij als cadeau, namens de stichting,  2 „waveboarden‟ voor de kinderen mee. 

Het Parelhuis was al in het bezit van een aantal boarden, alleen waren deze helemaal 

versleten door intensief gebruik. De kinderen staan in de rij om zo, om de beurt te mogen 

waven rondom het huis. De nieuwe boarden werden dankbaar in gebruik genomen. De 

kinderen heb ik kunnen vertellen over mensen in Nederland die  aan ze denken, want hoe 

leg je het begrip donateur uit aan een kind, en dat wij op zoek gaan naar vrienden die  

extra aan ze denken. Daarom hebben wij aan het bestuur toestemming gevraagd voor het 

opzetten van een kindplan.  Dit kindplan zal op „de Vriendendag‟ gepresenteerd worden. 

Er wonen op dit moment 16 kinderen in het Parelhuis, en het zou bijzonder mooi zijn als 

deze kinderen een „extra vriend‟ in Nederland hebben.   

 

Na een bijzondere periode in Paramaribo moesten wij afscheid nemen van de kinderen van het Parelhuis. Net als elke 

dag vroegen zij dan aan ons: “Wanneer zien wij u weer”? En op de dag van ons vertrek konden wij deze vraag helaas 

niet beantwoorden.  

 

Adyosi, tot ziens, Renate de Vries 

 



Nieuws van een tante    

 
Hallo “vrienden van het Parelhuis”, 

 

Mijn naam is Muriel Kairanama-Gefferie, roepnaam Muurke, ben 44 jaar jong. Ik ben nu reeds 5 jaar werkzaam bij 

het Parelhuis als verzorgende cq All-Round. Mijn schoolopleiding heb ik doorlopen in 

Nederland.  Ik woon in Suriname sinds 2007. De kinderen in het Parelhuis zijn allen uniek op 

hun manier. Ik ben ervan bewust dat mijn taak een opvoedende taak is, net als het verzorgende 

deel. Ik probeer daarom van mijn kant uit zoveel mogelijk normen en waarde over te brengen 

zoals hun zelfbeeld, respect voor jezelf en anderen, verdraagzaamheid en verbaal sterker maken. 

Dit alles probeer ik door middel van gesprekken in groepsverband of 1 op 1. De diensten  in het 

Parelhuis bestaan uit shiften en inbegrepen nachtdiensten. 

Donderdag 28 februari jl. zijn wij, de begeleidsters, samen met de kinderen naar Babunhol 

geweest. Dit vakantie oord ligt in het District Brokopondo en is van uit Paramaribo anderhalf uur rijden. Het was mooi 

weer en het was reuze gezellig. De kinderen hebben genoten van het water en vele lekkernijen. Ze hebben ook nog een 

verkenning tocht gemaakt. 

        Groetjes uit een zonnige en uniek land “Suriname” 

Tante Muurke 

 

Nieuws van de kinderen 
 

Op dit moment wonen er 16  kinderen in het Parelhuis. De 

jongste is 5 jaar, en Priscilla is met 14  jaar het oudste kind van 

het Parelhuis. Priscilla is op dit moment ziek en verzwakt. Wij 

hopen dat zij door de goede verzorging niet teveel pijn heeft, 

voldoende kan eten en misschien nog wat kan aansterken. 

Remillio woont al een tijdje niet meer in het Parelhuis maar bij 

tante Annie. Zij doet tijdelijk „noodopvang‟. Er worden nu 

afspraken gemaakt over begeleiding en een goed tehuis waar 

Remillio binnenkort kan gaan wonen.   

 

Nieuws van de vrienden 
 
Nog 2 maanden, en dan is het zover. De Vriendendag van het Parelhuis! Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten. Het 

organiseren van deze dag is al een feest op zich en wij hopen van harte dat u komt. Deze dag is een bedankje naar u 

die misschien al heel wat jaren betrokken bent bij de kinderen van het Parelhuis. Bij deze nieuwsbrief hebt u de 

uitnodiging ontvangen. De tekening op de voorkant is gemaakt door Remillio. Deze hebben wij van hem gekregen 

tijdens ons bezoek aan Suriname. Te mooi om niet te gebruiken en dus heel geschikt voor de uitnodiging.  

Zoals u kunt lezen is de entree gratis. Wel vragen wij een kleine vergoeding voor consumpties om zo de kosten laag te 

houden, maar u wel iets lekkers te kunnen aanbieden. Wij proberen er ook een leuke dag voor jonge kinderen van te 

maken, dus neem gerust uw (klein) kinderen mee. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet! 

In de vorige nieuwsbrief schreven wij over de noodzaak van een zonneboiler. Deze is inmiddels geplaatst en in 

gebruik genomen. De kosten hiervan zijn betaald door Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname (Oosterhout-

Nederland) en Fundraising de Ronde Tafel (Suriname).  

Nu is de wens uitgesproken om de elektra te vernieuwen en vooral te versterken. Wij spreken over „krachtstroom‟. 

Er zal een offerte worden gemaakt door de EBS (EnergieBedrijven Suriname) en zodra wij deze hebben ontvangen, 

zullen wij als stichting bijdragen. Hierdoor kunnen alle apparaten hun werk doen. Denk aan wasmachines, ventilatoren 

maar ook de lampen. In Suriname is het ‟s avonds om 19.00 uur donker. 

Dan willen wij ook zeker nog even „Twitter‟  onder uw aandacht brengen. Kent u dat? Volg ons dan; elke week een 

berichtje, wetenswaardigheden en de verjaardagen van de bewoners van het Parelhuis.  

 
 

Wilt u het Parelhuis steunen:     

Nederland      

ING Bankrekeningnr. 5442118       
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Secretariaat&contactpersoon  in Nederland 

Renate de Vries 
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