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Parelnieuws      

 

Nieuws van de voorzitter  

 

Mijn naam is Maarten de Vries en zoals vermeld in de nieuwsbrief van december 2014, 

zou ik mij aan u voorstellen, bij deze! Ik vervang Erika de Vries; zij gaf eind 2014 aan te 

willen stoppen als voorzitter en daarop heb ik het bestuur te kennen gegeven, het 

voorzitterschap op mij te willen nemen. Naast mijn functie als voorzitter, ben ik 

werkzaam als zelfstandig ondernemer. 

Ik ben getrouwd met Renate en samen hebben wij een zoon en dochter. Onze kinderen 

zijn in juli 2009 vanuit Het Parelhuis bij ons komen wonen. In dat jaar zijn wij voor de 

eerste keer afgereisd naar Paramaribo en in 2013 hebben wij wederom (als gezin) een 

bezoek gebracht aan Suriname en uiteraard Het Parelhuis. Hierdoor ken ik de kinderen die er wonen, een 

aantal tantes die voor hen zorgen en directrice Saskia Rado. Tevens is er regelmatig contact met “Tante 

Annie”. Vanaf de zijlijn heb ik al veel meegekregen over het reilen en zeilen van de Stichting en de 

inzet/inbreng van vele betrokkenen. Ook ik voel mij betrokken en wil graag bijdragen aan het realiseerbaar 

maken, c.q. houden van een zo goed mogelijke leefsituatie en toekomstperspectief voor de kinderen in Het 

Parelhuis.          

            Maarten 

 

Nieuws van Annie Bischop, oprichtster van Het Parelhuis 

 

Op het moment van schrijven ben ik alweer een paar weken in Nederland. Sinds 

half februari verblijf ik bij mijn zus in Emmen en ben ik goed hersteld van een 

polsbreuk. In december ben ik thuis in Suriname ten val gekomen. Ik had mijn  

elleboog uit de kom en dus een polsbreuk opgelopen. Nadat mijn arm uit het gips 

was en een aantal bezoeken aan de fysiotherapeut, kon ik aan de reis naar 

Nederland beginnen. Op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt sta ik op het 

punt om weer terug te gaan naar huis. Dit voor een korte periode. Ik zal in de 

aankomende maanden enkele activiteiten en zaken afronden en mijn spullen 

inpakken omdat ik heb besloten om dit jaar definitief naar Nederland terug te keren. 

In Suriname ben ik alleenstaand, en na mijn breuk ben ik er achter gekomen hoe afhankelijk ik ben als mij iets 

overkomt. Hier in Nederland heb ik familie. Het is goed om te weten dat mijn broers en zussen het fijn vinden dat ik 

terug kom en wij elkaar regelmatig kunnen zien. Mijn zus heeft mij aangeboden bij haar te komen wonen. Wij 

verwachten elkaar tot steun te zijn. Mijn vertrek betekent ook dat ik mijn bestuursfunctie van Het Parelhuis in 

Suriname neerleg. Het bestuur heb ik hiervan in kennis gesteld. Zij weten dat ik voorgoed terug ga naar Nederland.  

Het zal vast moeilijk zijn om na 45 jaar afscheid te nemen……. van de kinderen,  van mijn vrienden, het zangkoor, het 

klimaat……..  Voordat ik dus terug kom naar Nederland is er nog van alles te doen! Natuurlijk hoop ik dat een 

meerderheid van de kinderen zijn of haar zwemdiploma gaat halen. Dat zou ik heel fijn vinden. 

U zult ongetwijfeld nog van mij horen. 

         Annie 



Nieuws van de kinderen  
 

Er wonen op dit moment 16 kinderen in het Parelhuis. Het jongste kind is bijna 3 

jaar en de oudste wordt in juli 15 jaar. De kinderen zijn nog aan het zwemmen 

voor hun diploma’s. Als stichting betalen wij deze zwemlessen. Er is mooie en 

goede zwemkleding gekocht in Nederland en tante Annie neemt dit mee in haar 

koffer voor de kinderen. Met Pasen zullen de kinderen tripjes maken aan 

zwemplaatsen en misschien ook naar de bioscoop. De kinderen die goed gewerkt 

hebben op school mogen daarheen, dit om ze te blijven stimuleren hun best te 

doen. Een bioscoop bezoek kan dus motiveren! De tieners gaan naar de tienerclub 

van de Baptistengemeente, Vrije Evangelisatie. De club heet ‘ Holy Kids’. 1 x in 

de 14 dagen is er een tienerdienst en 1 x in de maand komen ze bij elkaar voor 

een gezellige activiteit. De kinderen tot 12 jaar gaan naar de zondagschool.  Een 4-tal kinderen zit op atletiek. Tante 

Annie heeft een badmintonnet in Nederland gekocht en zal een speelveldje inrichten zodat de kinderen 

badmintonwedstrijdjes kunnen gaan spelen.  

 
 

Nieuws voor de vrienden 
 
Eind februari hadden wij als bestuur een overleg met Annie Bischop. Nu Annie 

voorgoed terug komt naar Nederland, zal het ook voor de stichting ‘anders’ worden. 

Wat zijn haar wensen? Wat zijn de verwachtingen in Suriname? Het is goed om met 

elkaar in gesprek te blijven zodat we ons kunnen richten op de toekomst. Wat is er 

belangrijk? Wat is er nodig? Kunnen wij als Stichting daarin bijdragen? We hebben 

het op papier gezet en gaan er mee bezig. Zodra er meer bekend is, zullen wij u daar 

van op de hoogte stellen.  

 

Van directrice mevrouw Saskia Rado kregen wij het bericht dat ze druk zijn met het renoveren van het huis. 

Spullen die stuk zijn worden gerepareerd en zo zijn er voor de ramen nieuwe horren/ screens geplaatst tegen de 

muskieten. 

 

 

Op zondag 29 maart bezochten wij zondagsschool Het Baken in Emmen. Zij zijn de 

sponsorvrienden van Astrid. Wij hebben een nieuwe foto en wat nieuws over Astrid 

persoonlijk kunnen brengen. Ook de andere sponsorvrienden krijgen met deze nieuwsbrief 

een foto en nieuws van het kind waarmee ze ‘bevriend’ zijn.  

 

 

 

Oproep: Bent u, of kent u mensen die een bezoek aan Het Parelhuis hebben gebracht in de jaren tussen 2004 en 2009? 

Of misschien hebt u stage gelopen of er vrijwilligerswerk gedaan? Is er al contact geweest met ons secretariaat? Nog 

niet? Dan zouden wij dit heel erg op prijs stellen. Wij komen namelijk graag in contact voor het uitwisselen van 

beeldmateriaal/ foto’s. Dit voor de kinderen die voor adoptie naar Nederland zijn gegaan en graag een fotoalbum 

willen uit de tijd dat ze nog in Suriname woonden. 

 

                                                                               
                                                           

 

 

     ADRESWIJZIGING? LAAT HET ONS OOK EVEN WETEN! 

 

Wilt u het Parelhuis steunen:     

ING Bankrekeningnr. 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 

 


