Januari 2016

Parelnieuws
Nieuws van het bestuur
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.

Met bovenstaand stukje beëindigden wij onze vorige nieuwsbrief in 2015. Het is inmiddels januari 2016 en wij hebben
het afgelopen jaar nagedacht over, en gewerkt aan de toekomst van onze stichting. Wij zijn o.a. om tafel geweest met
Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname. Wij behartigen dezelfde belangen, met HIV/Aids geïnfecteerde baby's en
kinderen in Suriname, maar zij, Paul en Krista Monteiro, trekken het breder. Zo ondersteunen zij ook het kindertehuis
Mijn Zorg in Paramaribo. Hier worden niet alleen ruim 45 kinderen met HIV/Aids geïnfecteerde kinderen
opgevangen, dit is ook een tehuis met een crisisopvang functie. Paul en Krista hebben zich vele jaren ingezet voor de
kinderen van Het Parelhuis en zouden dit graag samen met ons blijven doen. Zij hebben veel kennis en een netwerk in
Suriname waar wij als stichting veel aan hebben. Gezamenlijk hebben wij een brief gestuurd naar het bestuur van het
Parelhuis, stichting een Parel in Gods oog. In deze brief vragen wij:
1. Naar onze rol als stichtingen en of onze betrokkenheid op prijs wordt gesteld
2. Uit welke personen het bestuur bestaat nu Annie Bischop definitief in Nederland terug is
3. Hoe het bestuur/ directie ons op de hoogte houdt.
In een reactie terug kregen wij antwoorden op onze gestelde vragen en konden wij opmaken dat samenwerking niet de
gewenste keuze is. Daarom gaan wij nu verder met plan B.

Plan B
Wij dragen als bestuur, als ouders, als vrienden, Het Parelhuis een warm hart toe! Zomaar stoppen en loslaten lukt
simpelweg niet. Ook u hebt een band met het Parelhuis. Die banden koesteren wij. Nu Annie Bischop, de oprichtster
van Het Parelhuis, definitief terug is in Nederland is dit wel het moment om een beslissing te maken. In 2016 zullen
wij Het Parelhuis nog financieel kunnen bijstaan maar zullen daarna een ‘stichting van verbinding’ zijn. Bent u
donateur? Hebt u een sponsorvriend? Dan kunt u uw periodieke overboeking stopzetten. Wij zullen in de toekomst
mensen/ bedrijven/ organisaties zowel in Nederland als Suriname die willen schenken of informeren over werk/ stage
of andere zaken verwijzen. Wij zullen dit jaar de zwemlessen betalen en wij kunnen bijdragen aan een vervangende
bus. Daarna hoeven wij geen verantwoordelijkheid meer te dragen voor de ontvangen financiële middelen, maar
kunnen wij ons nog wel dienstbaar opstellen en waar nodig bemiddelen en meeleven/ omkijken naar personeel en
kinderen van Het Parelhuis. Het laatste wat wij willen is mensen teleurstellen. Als u vragen hebt, een mening, dan
horen wij graag van u.
Via deze nieuwsbrief wensen wij u een goed 2016 toe,

Renate, Maarten en Anke

Nieuws van de kinderen
Van directrice Saskia Rado ontvingen wij een mooie en uitgebreide
nieuwsbrief waarin zij haar dankbaarheid uitspreekt voor de gekregen
steun in het afgelopen jaar. Zij benoemt hierin wat de kinderen het
afgelopen jaar hebben meegemaakt en gedaan. Ook het wel en wee
rondom de medewerkers wordt beschreven. U vindt de gehele brief op
onze website zodat u hem kunt nalezen.
De vrienden die deelnemen aan het sponsorplan krijgen een extra brief
van ons met een foto, zij kunnen contact houden met hun
sponsorvriend ook als de financiële bijdrage stopt.

Nieuws voor de vrienden
Na 45 jaar actief te zijn geweest in Suriname kwam Annie Bischop op
21 juli 2015 op Schiphol aan. Wij hebben haar daar kunnen verwelkomen.
Inmiddels is ze al weer een aantal maanden in Nederland en spreken wij haar
regelmatig. Ze mist Suriname, maar weet van collegae/ vriendinnen die in het
verleden zijn terug gekomen na een werkzame periode in kindertehuizen in
Suriname, dat dit wel een geruime tijd duurt. Ze vindt steun bij deze vrienden en
zal zelfs deze maand in hetzelfde appartementencomplex komen te wonen in
Emmen. Wij wensen Annie veel geluk toe in haar nieuwe huis en hopen dat ze
zich snel thuis zal gaan voelen.
Tijdens haar afscheid van Het Parelhuis, organiseerden het bestuur, personeel en de kinderen een verassingsfeest voor
tante Annie. Op haar beurt nam zij de kinderen mee op een boottrip voor het spotten van dolfijnen.

Voor de steun in 2015, in welke vorm dan ook, in woord en daad: denk aan het noemen van de kinderen en het
personeel van het Parelhuis in uw gebeden, financiële ondersteuning (via onze vaste donateurs maar ook dit jaar
kregen wij diverse spontane/ eenmalige giften zoals één met de omschrijving ‘kerstkaart actie’), willen wij u hartelijk
danken.
Wilt u Het Parelhuis financieel blijven steunen dan kan dit rechtstreeks.
RBC Royal Bank rekeningnr. 15209950
Kerkplein 1
Swiftnummer: SRPA IBAN/BIC
t.n.v. Stichting een parel in Gods oog
Bezoek zeker ook de website van Kleurrijk Leven voor Suriname
www.kleurrijklevenvoorsuriname.nl
Onder het menu bestuur vindt u de doelstelling en meer informatie.
Paul en Krista Monteiro hebben jaren samen met Annie gewerkt. Tijdens het
10-jarig bestaan van de stichting heeft Annie tijdens een gesprek met Paul het publiek
verteld over het werk in Suriname. Wij bevelen deze stichting van harte toe.
Bankrek.nr. NL10 INGB 0670372757 t.n.v. Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname.
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