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Stichting Care4shareSuriname 
De stichting heeft op dit moment twee projecten. 
Deze zijn het Care4sharehulpgoederen project en het 
Care4shareStudiefonds.  
 
Er wordt samengewerkt met stichting 
Care4shareHome (stichting voor senioren) om 
hulpgoederen te schenken aan bejaardentehuizen. 

 
De stichting biedt hulp aan 
elk kind ongeacht afkomst, 

nationaliteit of religie! 
 
Projecten van Care4sharesuriname 
Care4sharehulpgoederen 
Er zijn in samenwerking 
met stichting 
Care4shareHome 
hulpgoederen 
ingezameld en 
verzonden naar 
Suriname.   
 
 
 
Dankzij de hulp van de 
medewerkers van stichting Sivis zijn alle goederen 
verdeeld. 
 
We zullen een paar voorbeelden geven van dit 
project. De goederen die in augustus zijn verstuurd 
naar Suriname waren o.a. schoolboeken en 
schrijfmateriaal.  
 
Deze zijn in september verdeeld over de basisscholen 
in Para, Saramacca, Wanica, Weg naar zee, 
Mottonshoop, Geyersvlijt, Combe, Commewijne en 
Latour.  

 
In november zijn er hulpgoederen verzonden naar 
Suriname. Deze zijn in december verdeeld over een 
paar kindertehuizen, bejaardenhuizen en scholen.   
De boeken, kinderkleding, en het speelgoed zijn 
gegaan naar stichting SBEC (zij beheren 12 crèches en 
2 peuterscholen). 

Er zijn hulpgoederen geschonken aan een 
meisjesinternaat. In dit internaat worden meisjes uit 
het binnenland, die verder willen studeren, 
opgevangen. Er zijn wat goederen geschonken aan de 
Estherstichting.  Deze goederen waren kleding, 
verbandmiddelen, defibrillator. 
 
Verder zijn er 
hulpgoederen 
geschonken aan 
de Natin en 
andere scholen. 
 
 
 
 
 
 
Care4shareStudiefonds 
Voor het schooljaar 2019-2020 hebben wij drie 
studenten geselecteerd van de Natin (Natuur Technisch 
Onderwijs).  We wensen deze studenten, J. Nurse ,      
M Kammeron en T Kammeron succes met hun studie. 
 
Ons dank gaat uit naar alle studenten die hun 
studiegeld gedeeltelijk of geheel hebben terugbetaald 
aan de stichting.  Hiermee kunnen we nieuwe 
studenten helpen om ook hun studie af te ronden. 

 
Sponsoren & Donateurs  
ME Jewelry, 4Morgen, Care4sharesponsorgroep en 
Beautysalon Anushka Jaipal 

Verder hebben we op dit moment vier sponsoren 
die maandelijks een bedrag (€5-€10) overmaken 
aan de stichting.  
 
Meer informatie? 
Op www.care4sharesuriname.com (vernieuwde 
website) vindt u naast onze algemene informatie, ook 
de nieuwsbrieven en jaarverslagen van de afgelopen 
jaren. Op onze facebook-pagina care4sharesuriname 
vindt u het laatste nieuws over de stichting! 

 
Hartelijk dank aan een ieder  

die ons ondersteunt! 
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