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Stichting Care4shareSuriname 
Het jaarverslag over 2021 staat op de website. Onze 
dank gaat uit naar iedereen die eraan heeft 
meegewerkt. Ons team is versterkt met Shanta 
Dwarkasing, teamlid en aspirant bestuurslid. Zij heeft 
meegewerkt bij het schrijven van het jaarverslag.  
 
Op onze website zijn er aanpassingen aangebracht. 
We hebben getracht om de inhoud wat    compacter 
weer te geven. Ook hebben we een nieuwe slogan, nl  

 

Delen is onze manier van geven 
om een ander 

 
Sita Sampat-Marapin (bestuurslid) is naar Suriname 
afgereisd om de situatie in Suriname te bekijken en 
om ter plekke de projecten te evalueren. 
 
 
Projecten van Care4sharesuriname 
Care4shareHulpgoederen  
28 april zijn er 7 dozen met hulpgoederen verzonden 
naar Suriname. Deze dozen zijn ondertussen 
aangekomen en verdeeld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanaf juni 2022 hebben we kindertehuis “Mamie’s 
Genade” extra ondersteund met boodschappen en 
andere basisbehoeften die zij zelf aangaven. 
 
 
Care4shareStudiefonds  
De twee studenten die vorig schooljaar al waren 
geselecteerd krijgen ook komend schooljaar 2022-
2023 een financiële bijdrage, wij wensen hen veel 
succes toe!  

Helaas hebben we weinig aanmeldingen van nieuwe 
studenten gehad, wat grotendeels wordt veroorzaakt 
door de onzekerheid onder de jeugd in Suriname. 
Twee studenten hebben na de aanmelding het toch 
niet aangedurfd en zijn afgehaakt.  
 
Er bestaat grote twijfel onder de studenten met 
betrekking tot het voltooien van hun studie en/of het 
starten van een nieuwe opleiding, nu alles steeds 
duurder wordt. Dit maakt het nemen van een besluit 
om een lening aan te gaan voor hun studie heel 
moeilijk.  
 
 
Care4shareStudiecentrum  
Het Care4shareStudiecentrum is gereed, maar zal pas 
in gebruik worden genomen bij voldoende animo.  Dit 
neemt niet weg dat studenten zich alvast kunnen 
aanmelden via email: 
studiecentrum@care4sharesuriname.nl of bellen met 
dhr.  Jones (+597-8871444).    
 
 
Meer informatie? 
Op www.care4sharesuriname.nl vindt u naast onze 
algemene informatie ook nieuwsbrieven en 
jaarverslagen van de afgelopen jaren. Op onze 
facebook-pagina care4sharesuriname vindt u het 
laatste nieuws over de Stichting! Zit u toch met vragen, 
dan kunt u ons altijd mailen. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Hartelijk dank aan een ieder  
die ons ondersteunt! 
Prettige kerstdagen en de beste 
wensen voor het nieuwe jaar! 
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