
   
    

Parelnieuws     Maart 2014 

 

Nieuws van de penningmeester 
 

Afgelopen december heb ik het genoegen gehad om de kinderen en een aantal tantes van het Parelhuis te ontmoeten. 

Een vriendin van mij heeft als arts ruim een half jaar in het ziekenhuis in Nickerie gewerkt en nadat deze werkende 

periode er voor haar op zat hebben wij samen nog twee weken mogen genieten van het fantastische Suriname. Voor 

mij was dit de uitlezen kans om mijn bezoek aan haar te combineren met een bezoek aan 

het Parelhuis, iets wat uiteraard al een aantal jaren op mijn wensenlijstje stond. 

Voorafgaand aan mijn bezoek had Renate mij verteld dat wij de kinderen, los van 

materiële zaken, blij kunnen maken met vooral aandacht en ik heb ontdekt dat ze hierin 

groot gelijk had. Ik keek uiteraard erg uit naar de ontmoeting met de kinderen, maar het 

leek me ook fijn om een aantal tantes te spreken tijdens mijn bezoek. Ik kan u vertellen, 

dit laatste bleek best lastig te zijn aangezien er 15 zeer enthousiaste en lieve kinderen 

constant aan mijn armen, benen en rug hingen.  Ik heb ontzettend genoten van het 

bezoek, de kinderen en de tantes hebben een zeer prettige indruk op mij gemaakt. 

 

De kinderen hebben mij vol trots het huis laten zien, vertelden over school, over wat ze doen en bleken vooral erg 

geïnteresseerd te zijn in… mijn fototoestel. Iedereen wilde deze gebruiken en iedereen heeft vol trots geposeerd. Een 

aantal foto’s heeft u wellicht kunnen zien op de kerstgroet die wij u gestuurd hebben. Ik heb tijdens mijn korte bezoek 

gezien dat de tantes  met plezier maar  vooral  ook liefdevol met de kinderen omgaan.  

In het Parelhuis passen ze het ‘mentorsysteem’ toe,  waar bij elke tante één, of twee  kinderen specifiek onder haar 

hoede heeft, zodat er met meer aandacht naar bijvoorbeeld de schoolresultaten of gezondheid kan worden gekeken en 

dat de kinderen een soort van vertrouwenspersoon vinden waarbij zij hopelijk zaken kunnen bespreken die wellicht in 

de hele groep/bij elke willekeurige tante wat moeilijker kunnen zijn. Ik ben van mening dat dit een goed initiatief is  

en ik hoop dat de kinderen dat in praktijk ook zo zullen ervaren.  
 

Dat de kinderen het waarderen om wat meer één op één aandacht te krijgen, bleek ook uit de verjaardagskaarten en 

presentjes die ik namens de stichting had meegenomen voor de kinderen die onlangs jarig waren geweest. Een klein 

cadeautje waarbij het meer om het gebaar gaat dan om het cadeau zelf,  de kinderen vonden dit geweldig. Ik was  

oprecht verbaasd over hoe snel een kinderhand, zoals men altijd zegt, gevuld is. Daarom wil ik graag bij u aankaarten 

dat we binnen de stichting werken met een sponsorplan. Sponsorvriend worden kan al voor  € 10,00 per maand en wat 

wij, naast deze financiële bijdrage van u vragen is wat persoonlijke 

aandacht voor dat kind. Een verjaardagskaartje, een kerstgroet, zomaar 

een foto van u of uw gezin of samen met een vriendengroep?  Voor zes 

kinderen, of inmiddels vijf want na mijn bezoek aan het Parelhuis ben ik 

zelf  ook sponsorvriend geworden,  zoeken wij nog een sponsort vriend. 

Zou u dit  leuk vinden of kent u iemand waarbij u dit wil aandragen? 

Neem dan vooral contact met ons op!  Ik heb ontdekt dat deze kleine 

gebaren van grote invloed op deze kinderen kunnen zijn. Persoonlijke 

aandacht in plaats van altijd één van de vijftien Parels te zijn.  

 

Ik ben blij dat ik een bezoek aan het Parelhuis heb kunnen brengen en vind het leuk mijn bevindingen op deze manier 

met u te kunnen delen. 

Anke 



Belangrijk nieuws 

Op 10 april 2014 bestaat het Parelhuis officieel  12,5 jaar ! 

Stichting Vrienden van het Parelhuis vraagt aan u, om eenmalig  

het bedrag van € 12,50 over te maken op  bankrekeningnummer  

NL21 INGB0005442118. Een symbolisch bedrag voor de afgelopen  

12,5 jaar zorgen en omkijken naar de kinderen van Het Parelhuis.  

Graag maken wij in een volgende nieuwsbrief de opbrengst en het doel aan 

u bekend.  

 

 

Nieuws van twee tantes     
 

Mijn naam is Marcia Kortstam 

Ik werk vanaf  Augustus 2004 in het Parelhuis. Ik vind het heel leuk met de kinderen en maak elke dag weer leuke 
dingen met ze mee. Met de meeste kinderen heb ik ook een hechte band. 
Op 30 januari 2014 is tante Annie 70 jaar geworden en wij waren een week van tevoren al bezig om alles voor te 
bereiden. Wij weten dat haar lievelingsgerecht pindasoep is. 
De kinderen hebben geoefend welke liederen ze zouden zingen. 
Tante Annie is gevraagd om op 29 januari om half 2 bij het Parelhuis te zijn. 
Op haar jaardag zou het niet lukken, omdat het dan verdacht zou zijn en wij moesten naar een training dus kwam dat 
goed uit. Toen tante Annie om half 2 binnen kwam werd ze door de kinderen en 

het personeel ontvangen met zang en felicitaties. De directrice en mevrouw Day 
waren ook aanwezig. Nadat er was gezongen heeft iedereen in het bijzonder 
tante Annie kunnen genieten van de pindasoep. 
Tante Muriel had een cake gebakken en daarvan is er ook genoten.  
Om 3 uur was het feestje afgelopen en tante Annie heeft het als heel prettig 
ervaren en was zeer verrast. Ze heeft een ieder bedankt voor de leuke uurtjes.               
 

Groetjes van Marcia 
 
 
Mijn naam is Joyce Kamperveen 

In maart 2003 ben ik bij het Parelhuis als verzorgster in dienst getreden en moet zeggen dat ik het 
tot op dit moment als zeer prettig ervaar voor de kinderen te zorgen. 
Ik speel graag buiten met de kinderen. Daar genieten zij ook van. Wij doen spelletjes als djompo 
foetoe, verstoppertje enz. In de vakantie proberen wij, als de donaties het toelaten, er ook even uit 
te gaan met de kinderen. Buiten de stad bijv. zwemmen vindt iedereen leuk. 
Wij hopen straks in de paasvakantie ook lekker een paar dagen buiten de stad te logeren, dus wij 
zijn op dit moment bij de verschillende bedrijven en particulieren aan het kijken of zij een huis 
voor ons hebben of kunnen regelen. Dit was mijn korte bijdrage. 
 

Vriendelijke groeten van Joyce  
 

 

Nieuws van de kinderen     
In een telefonisch gesprek met tante Annie kregen wij te horen hoe het op 
dit moment met de kinderen gaat. Een aantal kinderen krijgt extra 

begeleiding op school. Met rekenwerk maar ook als het gaat om sterker te 
staan tegen pest gedrag. Ook in het Parelhuis  is er huiswerkbegeleiding 
maar soms is dit niet voldoende. Naast de orthopedagoog mevr. Echteld  
kijkt en denkt het ministerie van onderwijs ook mee.  Negen kinderen 

zitten nu op zwemles. De zwemleraar verwacht dat de kinderen over 3 maanden hun zwemdiploma kunnen halen. Dan 
zullen nog 5 kinderen op zwemles gaan om hun diploma’s te behalen. Rynell heeft zijn A en B diploma al gehaald! 
Dus over een tijdje hopen alle 15 kinderen in het bezit te zijn van hun zwemdiploma.  

 

 
 



 
Nieuws van de vrienden 
 
En dan is het alweer februari 2014. Wij zijn bijzonder dankbaar voor het werk en de zorg die uitgaat naar de kinderen 

van het Parelhuis in de afgelopen 12,5 jaar. Zonder de inzet van al het personeel van het Parelhuis was dat natuurlijk 

niet mogelijk geweest. Wij denken aan ‘tante Annie’ die in januari haar 70ste verjaardag mocht vieren. Wij hopen van 

harte dat zij de kracht, inzicht en de vitaliteit behoudt om mee te helpen en mee te denken. Zo kan zij haar bijdrage 

blijven leveren in het bestuur en van dichtbij betrokken blijven met de kinderen van het Parelhuis.  

En wij zitten hier als stichting in Nederland, en voelen ons ondanks de afstand zo betrokken. Wat kunnen wij voor 

elkaar betekenen? Wat wordt er in de toekomst van onze stichting verwacht? Om daar achter te komen hebben wij 

contact met  directrice  mevrouw Saskia Rado en Annie Bischop namens het bestuur. Wij zijn elkaar vooral ook aan 

het leren kennen, wat zijn de mogelijkheden, wat is wenselijk? Ook hebben wij contact met andere stichtingen en 

hulpverleners, wat kunnen wij van hen leren? Onze stichting is stabiel in aantal ‘vrienden’ maar nog niet zo groot in 

getal. Wij zijn ontzettend dankbaar voor al onze trouwe donateurs, de nieuwe sponsorvrienden en sinds kort de 

verenigingen (zoals de Helpende Handen uit Zwartsluis) en particulieren die aan de kinderen van Het Parelhuis 

denken. Wij willen graag de kerstdonatie aan de stichting i.p.v. het versturen van kerstkaarten noemen en een plastic 

zakje met opgespaard muntgeld dat via via bij de stichting terecht kwam. Ook  het contact 

met studenten, die in opleiding zijn of waren en stage hebben gelopen in het Parelhuis, 

stellen wij op prijs.  

 

In januari brachten leerlingen van het Colaer college uit Nijkerk een bezoek aan de 

kinderen van Het Parelhuis. Zij hebben een spelletjesmiddag georganiseerd en 

pannenkoeken gebakken. De studenten hadden o.a. door een fundraising diner in 

Nederland geld ingezameld en konden de kinderen van het Parelhuis een nieuwe 

trampoline cadeau doen. 

 

Tot mijn grote schrik ben ik erachter gekomen dat ik het webmail systeem nog niet goed 

beheers. Alle nieuwsbrieven en de kerstgroet van 2013 zijn niet aan alle contactpersonen verstuurd……Dit is 

natuurlijk enorm spijtig en slordig. Hierdoor hebt u veel informatie gemist.  

Bent u in de gelegenheid, kijk dan op www.parelhuis.nl/nieuws.   

 
Wilt u het Parelhuis steunen:     

    

ING Bankreknr.  NL21 INGB0005442118       

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 

Vergeet vooral deze actie niet! 

     Renate, secretaris Stichting Vrienden van het Parelhuis 


