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Nieuwsbrief 2015
Het jaar was mooi begonnen voor de parels van Het Parelhuis, een klein deel had oud en nieuw
bij de familie gevierd en de rest had genoten van al het lekkers en het mooie vuurwerk op het
terrein.
Met goede moed gingen we van start met een nieuw jaar.
Eind Januari verwelkomden we ook de mbo- gespecialiseerde zorg stagiaires Fleur en Roos.
Deze waren al snel ingeburgerd en de kinderen genoten van de extra aandacht. Ook hebben we
het geluk dat de vriend van Roos ons in Suriname kwam opzoeken. Tevens maakte hij samen
met een graffiti artiest van Suriname Fabian en de kinderen iets moois van de muur. De
kinderen waren dus in de weer geweest met graffiti spuitbussen en mochten de tekst “Je bent
een parel in gods oog’ op de muur spuiten.
In Februari zijn de kinderen met zn allen geweest naar de optocht ivm het Chinees nieuwjaar,
dit was een lange optocht maar heel erg mooi. Meneer Anton of Opa Anton zoals de kinderen
hem roepen kwam 3 x in de week vrijwillig spelletjes doen met de kinderen en vooral de grote
jongens werden regelmatig uitgedaagd voor een potje dammen of schaken.
Tante Nancy onderging een operatie en gelukkig ging alles goed en konden we haar al na 6
weken weer in Het Parelhuis zien.
In Maart kreeg Isaghi dagelijks een gedragsschriftje mee naar school om zijn gedragingen goed
in de gaten te houden en hem thuis beter verder te kunnen helpen.
De kinderen maakten thuis verschillende paaswerkjes en ook in de kerk hebben woonden ze de
paasdienst bij. In de vakantie logeerden een aantal kinderen bij hun familie en de thuisblijvers
bezochten met Fleur en Roos het Kinderboekenfestival.
Met het Phagwafeest hielden ze een phagwa waterpistolen gevecht, waarbij de kinderen en de
dienstdoende tantes elkaar probeerden nat te spuiten met phagwa opgelost in water.
Shaquille had wat last van hoofdpijn en dit kwam steeds vaker voor. Nadat de verpleegster
hem naar de dokter had gebracht en deze hem doorverwezen had naar de oogarts moest
Shaquille brillen. Van het Parerlhuis mocht hij naar de opticien om een mooie bril uit te
zoeken.
Deze maand starten Cheyenne, Shaquille, Donnie, Isaghi en Raynell met athletiek en de gehele
groep met uitzondering van Endy en Farely starten ook met zwemmen, beide groepen eenmaal
in de week. Raynell, Isaghi en Shemar hadden hun zwemdiploma al en kozen ervoor om door
te gaan.
Het Parelhuis heeft heel veel last van houtluizen. We hebben bij G.G. Pest Control een
abonnement en het huis wordt op tijd behandeld tegen insecten etc.. Sinds dit jaar hebben we
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ook het huis tegen houtluizen moeten laten behandelen. De binnenkant van de muren is
helemaal kapot gemaakt door de houtluizen. De badkamer moest hierdoor gerenoveerd
worden. Om te voorkomen dat dit in de badkamers weer zou gebeuren heeft het bestuur het
besluit genomen om de muren in de badkamer in steen op te trekken en opnieuw te laten
betegelen. Ook nieuwe toilet potten zijn aangeschaft, omdat de oude toiletten in slechte staat
verkeerden Er is gelijk een nieuw riolerings systeem laten aanleggen, omdat het riolerings
systeem dat er eerder was niet goed functioneerde. Buizen zijn vervangen en nieuwe riolerings
putten zijn ook aangelegd. Dit heeft het Parelhuis flink wat geld gekost.
We konden helaas niet anders. De kinderen horen gebruik te maken van goede hygienische
badkamers en toiletten.
In April hebben de kinderen op uitnodiging van de Stichting Zoutkorrel samen met andere
tehuizen mogen genieten van een geheel verzorgde dag met verschillende activiteiten en
lekkernijen in het Jeugdcentrum.
De kinderen zijn bijna dagelijks naar de wandelmars gaan kijken, dit vanwege de gunstige
ligging van het Parelhuis. In de vakantie hebben we ook een bezoek gebracht aan TBL Cinema
en aan McDonalds.
Floor en Roos organiseerden in verband met koningsdag in Nederland de Parelhuis
koningsspelen, waarbij de kinderen allerlei oud Hollandse spelletjes deden met elkaar zoals
koekhappen, spijkerpoepen, ezeltje prik en ballonenrace.
In Mei is tante Florence opgenomen in het ziekenhuis, alles is gelukkig goed afgelopen en we
konden haar al snel terug verwelkomen in Het Parelhuis.
Ook
zijn er deze maand 2 toegepaste psychologie studenten begonnen met het
gevoelensproject met de kinderen namelijk Jana en Margriet.
Zij kwamen 2 keer in de week een maand lang activiteiten met de kinderen ondernemen
omtrent gevoelens herkennen en tonen.
In Juni hebben we alweer afscheid moeten nemen van Floor en Roos en hebben ze heerlijke
pasta gekookt voor de kinderen met een groente spies van tomaten en komkommers.
Lemuella werd opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking en keerde gelukkig na een
week weer beter terug in het Parelhuis.
De kinderen mochten de musical Sneeuwitje bezoeken in Thalia en genoten hier enorm van.
In Juli hebben we afscheid moeten nemen van tante Annie. Dit was voor de kinderen, de tantes
en tante Annie zelf ook heel moeilijk. Tante Annie trakteerde de kinderen met een mooie trip
om dolfijnen te gaan spotten. Het bestuur, personeel en de kinderen organiseerden een
verassings feest als afscheid voor tante Annie. Annie was hier heel blij mee en had dit niet zien
aankomen. De kinderen hebben toneel gespeeld en gezongen voor tante Annie. En t
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ante Annie kreeg van ons allemaal een collage van mooie fotos die zij mee kon nemen naar
haar nieuwe huis in Nederland. Wij zullen tante Annie heel erg missen, want ze deed heel veel
voor de kinderen en stond altijd voor ons allemaal klaar.
Ellvirah ging deze maand met zwangerschapsverlof.
In augustus waren er vele tripjes ter afsluiting van het schooljaar bij de verschillende scholen
en de kinderen kregen hun rapporten. Deze zagen er goed uit. De atletiekers hadden een
afsluitingswedstrijd in het Andre Kamperveen stadion, waarbij Shaquille heel erg hoog
eindigde.
In de grote vakantie gingen een aantal kinderen op vakantie naar hun familie.
Helaas werd lemuella weer opgenomen in het ziekenhuis met dezelfde klachten en deze keer is
zij 1 ½ week daar gebleven.
Tante Ellvirah beviel deze maand van een gezonde dochter.
In September maakten de kinderen vele dagtripjes met de tantes. Alles werd klaar gemaakt
voor het nieuw schooljaar en de inkopen werde gedaan met de kinderen. Deze periode waren er
ook vele vakantiejobbers en tevens werd er ook een grote schoonmaak gehouden. De 2 grote
containers werden opgeruimd en schoongemaakt en heringericht.
Het oude huis op het perceel werd helemaal opgeruimd. Alles dat nog goed was in het huis
werd in de containers geplaatst. Dit, omdat hij klaar gemaakt moest worden om gesloopt te
kunnen worden.
In de laatste week van September kwamen de vakantiegangers weer terug in Het Parelhuis.
In Oktober werd de vakantie afgesloten met een sportdag die gesponsord werd door de LBGT.
Ook de leden van de LBGT participeerden en Gert-Jan (onze nieuwe begeleider) had al de
spelletjes bedacht. De kinderen hebben enorm genoten en zo ook de leden van de LBGT.
De kinderen zijn volle frisse moed het nieuwe schooljaar ingegaan. Het werd weer even
wennen om naar school te gaan voor bepaalde kinderen en ook een aantal vakantiegangers
moesten weer wennen aan Het Parelhuis.
Deze maand werd ook het nieuwe washok in gebruik genomen.
In November is Endy gestart op de peuterschool en hij heeft het erg naar zijn zin.
De kinderen hebben ook deze maand een geheel verzorgde dag gesponserd gekregen, waarbij
ze vermaakt werden door een Dj, clown, treintje en heerlijk eten.
De december maand is heel leuk voor de kinderen begonnen. Op 5 december hebben ze een
etentje en op 6 december zijn zij uitgenodigd voor een leuke dag in de ZOO. Er zullen heel wat
activiteiten voor de kinderen ook aanwezig zijn.
In het Parelhuis zijn de voorbereidingen ook al gestart voor de komende feestdagen.
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Zoals u kunt lezen hebben wij weer een druk jaar achter de rug gehad wat de kinderen betreft.
Maar ook het bestuur en de leiding hebben het heel druk gehad. Er zijn nieuwe regels voor de
opvang tehuizen en moet er nu heel veel gedaan worden voor het Ministerie van Sociale
Zaken, zodat we subsidie kunnen blijven ontvangen. Of we het zullen krijgen blijft de vraag,
gezien de economisch moeilijk situatie in het land. We zijn het afgelopen jaar ook bezig
geweest het personeel bij te scholen. Dit, door ze naar verschillende opleidingen te sturen.
Financieel gaat dit ook zwaar wegen, dus betaalt het personeel een deel uit eigen zak. Mooi
zou zijn als het Parelhuis de opleidingen helemaal zou kunnen financieren. Gelukkig hebben
wij goed personeel die zich ook willen inzetten en mee willen helpen. In januari moesten we
ook voor ons personeel een pensioen plan opzetten. Dit is zwaar gaan wegen op hun lonen en
ook voor het Parelhuis is dit zwaar. Dankzij de Stichting “ Vrienden van het Parelhuis” in
Nederland hebben wij het financieel kunnen redden met de opstart van het pensioenplan.
Er is heel veel gerestaureerd en opnieuw opgezet. Wij hebben een nieuw washok laten bouwen.
Dit alles heeft ons financieel een terug zet gegeven. Voor degenen die het Parelhuis kennen en
al eens geweest zijn om de kinderen te bezoeken, weten dat er een oud gebouw op het terrein
staat. Na 3 verschillende aannemers gesproken te hebben is ons aangeraden om in plaats van
het gebouw te laten restaureren een nieuw gebouw op te zetten.
Het is namelijk zo dat onze kinderen ouder worden. We zitten nu met kleintjes en met tieners.
We zijn dus met het plan gekomen om een jongens woning op het terrein te laten bouwen. De
jongens hebben dan hun eigen ruimte.
Dit moet heel gauw gebeuren, omdat de ruimte waarin ze nu wonen anders veels te krap wordt.
Er zijn heel mooie dingen gebeurt het afgelopen jaar. Wij hebben een nieuwe ijskast gekregen,
nieuwe gordijnen voor de recreatie ruimte en 2 hele mooie nieuwe bankstellen. Surinaamse
bedrijven en huishoudens hebben ons het afgelopen jaar ook ondersteund.
Ik wil deze nieuwsbrief afsluiten door een ieder heel hartelijk te bedanken voor de steun
gegeven het afgelopen jaar. Sommige van jullie geven al jaren en blijven aan onze kinderen
denken.
Ik noteer geen namen, omdat ik bang ben dat ik iemand dan vergeet.
Deze dankbaarheid is ook namens het Bestuur, het personeel en onze kinderen.
Wij wensen u allemaal fijne feestdagen en een voorspoedig Nieuw Jaar en hopen ook in 2016
op uw steun te mogen rekenen.

Saskia Rado

