
	   	   	   	   	   	  

	  
 

Parelnieuws     November 2012 
 
Nieuws van de voorzitter  
	  
Beste donateurs, belangstellenden en vrienden van het Parelhuis, onze tweede nieuwsbrief sinds de totstandkoming 
van het nieuwe bestuur,  hebt u nu in handen! 
 
Om bestaande en nieuwe donateurs te kunnen informeren is in deze tijd een website van groot belang. Onze oude 
website voldoet  in dat opzicht niet meer. Er staat sterk verouderde informatie op, en de uitstraling doet ook gedateerd 
aan. Wij verwachten in december online te kunnen gaan met een nieuwe website van de stichting.  Omdat wij op dit 
moment nog met de oude website te maken hebben is het moeilijk om nieuwe projecten van de grond te krijgen, wij 
willen mensen  namelijk niet verwijzen naar de oude website, maar hopelijk binnenkort naar de nieuwe met de juiste 
gegevens en goede informatie. 
 
Dankzij  de nieuwe media zoals Skype onderhouden wij contact met ‘tante’Annie. Zij heeft na bijna een jaar in 
Nederland de draad weer opgepakt in Suriname. Vanwege het behalen van een Nederlands rijbewijs en 
gezondheidsklachten is ze voor een lange periode in Nederland geweest. We spreken via Skype de zaken door en op 
deze manier is het een zeer moderne manier van vergaderen. Helaas laat het geluid ons soms in de steek, maar wat 
herhalen en ingespannen luisteren levert toch nog bruikbare informatie op. 
 
Waar wij zeer blij mee zijn is de toezegging van zondagsschool ‘Het Baken’ in Emmen. Zij willen gaan sparen om een 
project van ons te sponsoren. Indien u in uw gemeenschap of netwerk een doel wilt gaan steunen, denkt u dan 
alstublieft aan het personeel en de kinderen van het Parelhuis. Zij verdienen echt uw ondersteuning! Contact hierover 
of informatie kunt u opvragen via het secretariaat van de stichting. 
 
Weet u mensen met creatieve hobby’s zoals schilderen, kaarten maken, breien/ haken, beeldhouwen, houtbewerken, 
borduren of andere uitingen van creativiteit die belangeloos wat van hun creaties af zouden willen staan voor 
wederverkoop ten behoeve van de stichting? Tijdens projecten of markten zouden wij dit kunnen gaan verkopen en de 
opbrengst gaat dan naar het Parelhuis.  Ook sponsorlopen waar wij ons als goed doel voor op mogen geven mag u aan 
ons doorgeven. 
Kent u verder nog mensen, of bent u zelf zo’n iemand, die bereid zou  zijn om zich vrijwillig in te willen zetten voor 
de stichting? U kunt dan denken aan meehelpen met verkopen van spullen op (jaar)markten om een voorbeeld te 
noemen. 
 
Tante Annie heeft tevens gevraagd om allerlei soorten verbandmiddelen en trekzalf of gelijksoortige zalf. De kinderen 
hadden weer veel last van wondjes (opengekrabde muggenbeten) en steenpuisten. Het gaat beter nu, maar de 
verbandspullen vliegen er doorheen. Kunt u aan spullen komen dan horen wij het graag.  
 
In 2013 willen wij een donateurbijeenkomst organiseren. Ergens in Nederland samen komen met allemaal mensen die 
betrokken zijn bij het werk en welzijn van de kinderen in het Parelhuis. Zodra er meer bekend is, dan hoort u van ons!  
 
Tot slot spreek ik de hoop uit dat wij een zeer levendige stichting mogen gaan worden waar veel mooie initiatieven 
geboren mogen worden. Wij kunnen daarbij uw steun van harte gebruiken in welke vorm dan ook! Indien u vragen of 
goede ideeën hebt, òf als u informatie wenst te ontvangen, neemt u dan contact op met de stichting. Wij staan u graag 
te woord. 
 
Met vriendelijke groet en tot de nieuwe nieuwsbrief, 
	  
Erika de Vries 
 



 
Nieuws van een tante 
 
Ik ben Gitta Grootfaam. In september 2000 ben ik met vakantie naar Nederland geweest voor 2 maanden. Bij 
terugkomst bleek dat mijn voormalige werkgever mijn baan aan iemand anders had gegeven omdat ik te lang was 
weggebleven. Mijn moeder die bij kinderhuis Samuel werkte, vroeg aan de directrice of zij niet een persoon of 
organisatie wist die nog personeel nodig hadden. Zij verwees me naar Tante Annie die juist een tehuis geopend had 
voor jonge kinderen. Ik heb een opleiding gevolgd voor kinder- en jeugdverzorging en ben vanaf mijn 20ste 
werkzaam bij kinderen en wilde dit graag blijven doen. Vanaf het begin was het heel prettig werken en ondanks dat de 
kinderen besmet waren met het HIV virus weerhield het me niet de kinderen warmte en liefde te geven. Debora, Nisha 
en Remilio waren de eerste drie kinderen van het Parelhuis. Er zijn al heel veel kinderen in het Parelhuis geweest die 
terug gingen naar ouders of familie,  maar ook gebeurde het wel dat ze werden geadopteerd hier in Suriname,  maar 
ook in het buitenland. Ik heb heel veel tijdens mijn werk geleerd over het werken met deze kinderen maar ook hoe ga 
je met ze om, o.a. zorgen dat ze goede voeding krijgen, fruit,  hun medicijnen op tijd krijgen. Ook in het begeleiden 
van het personeel heb ik ervaring op gedaan. Op het ogenblik werk ik al weer een paar jaar als groepsleidster 
waardoor ik veel leiding geef zowel aan de kinderen als aan het personeel. Op 6 December a.s. werk ik al weer 11 jaar 
in het Parelhuis en hoop dit werk nog lang te kunnen doen bij deze kinderen. In 2007 ben ik zelf moeder geworden 
van een dochter en in 2010 werd er opnieuw een dochter geboren. Doordat wij op het terrein van het Parelhuis wonen 
groeien mijn kinderen als het ware op als zusjes van de kinderen van het Parelhuis. Ze hebben daardoor altijd 
vriendjes en vriendinnetjes om mee te spelen. Dit was mijn verhaal. 
 
Gitta. 
 
 Nieuws van de kinderen 
 
Er wonen op dit moment 16 kinderen in het Parelhuis. De jongste is 5 jaar en de oudste is 13 jaar. Op 1 oktober zijn de 
scholen weer begonnen na de grote vakantie. Tijdens de vakantie zijn de kinderen op een 3-daags kamp geweest.    
Doordat het ontzettend warm en vochtig is geweest zijn de kinderen veel gebeten door muskieten. Door de jeuk en dus 
het krabben ontstaan wondjes en puisten. Met de juiste verzorging herstelt de huid zich, maar er komen wel steeds 
weer nieuwe bij. Daarom is het belangrijk dat de ventilatoren het goed doen zodat deze warmte en muskieten buiten 
de deur houden. Ook worden er op dit moment offertes opgevraagd voor een zonneboiler, met een extra leiding naar 
de wasmachine, zodat de kleding met warm water gewassen wordt.   
 
Wat wij weten is dat de kinderen na schooltijd worden geholpen met huiswerk en worden overhoord, wij weten op dit 
moment niet hoe de schoolprestaties zijn. 
 
Het Parelhuis krijgt 3x in de week groente en fruit van een groenteboer en daar hebben ze meestal genoeg aan. Als het 
extreem nat of droog is moeten ze bijkopen, wat dan erg prijzig is. 
 
 
Nieuws van de vrienden 

 
Voor het  verzenden van de nieuwsbrief  worden ook de kinderen van het bestuur 
ingezet voor het plakken van de adressen en de postzegels.  Een leuk ‘taakje’ wat 
nauwkeurig gebeuren moet en nog wel eens wat moeite kost…..Oeps, deze zit iets wat 
scheef, en waar hoort ook alweer die postzegel? De nieuwsbrief kan via de post 
verstuurd worden, maar zal volgend jaar ook digitaal aangeleverd  worden. Dit om 
verzendkosten te kunnen besparen.  
 
Stelt u geen belang aan de nieuwsbrief, meldt  u zich dan af via 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: devrieszwartsluis@kpnmail.nl	  


