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Stichting Care4shareSuriname 
We zijn het afgelopen jaar bezig geweest met 
wijzigingen aan te brengen in de organisatie. Verder 
zijn we op zoek gegaan naar sponsoren voor onze  
projecten. Hierdoor zijn er sinds januari 2018 geen 
nieuwsbrieven meer uitgegeven. 

 
De stichting biedt hulp aan 
elk kind ongeacht afkomst, 

nationaliteit of religie! 
 
De organisatie 
Berry van den Dam, secretaris van stichting 
Care4sharesuriname, heeft zijn functie neergelegd 
per juni 2019.  
Victor Jones heeft zijn plaats overgenomen in het 
bestuur. De officiële administratieve wijziging wordt 
dit jaar doorgevoerd. Victor zal zich vooral 
bezighouden met het project, C4SHulpgoederen.  
Verder zal Anushka Bhagwandien toegevoegd 
worden aan ons team. Zij zal ons ondersteunen met 
het project, C4SStudiefonds.  
 
 

Projecten van Care4sharesuriname 
Project C4SHulpgoederen 
Vanaf juni 2019 zullen we hulpgoederen verzenden 
naar Suriname. Daar zal het verdeeld worden onder 
de scholen, kindertehuizen en andere hulpinstanties. 
 

 
 

Donatie aan Natin 
voor de studenten 

(Juni 2019) 
 
 
 
 
 
Project C4SStudiefonds 
Voor het schooljaar 2019-2020 hebben wij drie 
studenten geselecteerd van de Natin (Natuur Technisch 
Onderwijs).  Daarover kunt u meer lezen in onze 
volgende nieuwsbrief.  

Sponsoren & Donateurs  
ME Jewelry, Marissa Eykenloof 
Er wordt van elk geselecteerd  C4Sarmbandje 15% 
gedoneerd aan stichting Care4sharesuriname.   
Meer informatie hierover staat op de website: 
www.marissaeykenloof.com   
 
4Morgen 
Als u uw inkopen doet via 4Morgen en u kiest als 
goede doel voor Care4shareSuriname, dan 
ondersteunt u onze projecten in Suriname zonder dat 
het u extra geld kost. Meer informatie hierover staat 
op de website: www.4morgen.org 
 
Care4sharesponsorgroep 
De collectanten van de Care4sharesponsorgroep 
kunnen overal in het land staan. Uw bijdrage komt ten 
goede aan onze projecten.  
 
Beautysalon Anushka Jaipal 
Er staat een collectebus van onze stichting in de salon 
van mevrouw Jaipal te Rijswijk. Meer informatie 
hierover staat op de website: www.baj.nu 
 
 

Meer informatie? 
Op www.care4sharesuriname.com vindt u naast onze 
algemene informatie, ook de nieuwsbrieven en 
jaarverslagen van de afgelopen jaren. De website zal 
spoedig weer beschikbaar zijn. 
 
 
 
Donatie aan 
leerlingen 
van  
basisscholen 
in Suriname 

(Juni 2019) 
 
 
Op onze facebook-pagina care4sharesuriname vindt u 
het laatste nieuws over onze studenten…en meer! 

 

Hartelijk dank aan een ieder  
die ons ondersteunt! 
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