Met genoegen bieden wij u hierbij de eerste officiële SNF Nieuwsbrief aan. Middels
nieuwsbrieven willen we u graag op de hoogte houden van de activiteiten van SNF in
Suriname en in Nederland. Met passie en plezier zetten wij ons in voor het bereiken van
de gestelde doelen en we laten u graag delen in onze ervaringen. We kunnen ons werk
doen mede dankzij sponsors en donateurs. Door u mee te nemen in de verhalen hopen we
natuurlijk u te enthousiasmeren in betrokkenheid, mee-leven en mee-doen.
Na de eerste kennismaking van enkele bestuursleden met Suriname in 2013, is SNF
ontstaan met als doel de gezondheidszorg in Suriname te optimaliseren door
zorgprofessionals toe te rusten om mooie en efficiënte patiëntenzorg te verlenen. Dat doen
we door ons in te zetten voor opleidingen en trainingen van verpleegkundigen en andere
zorgprofessionals in Suriname. Hierbij werken we intensief samen met lokale partners in
de gezondheidszorg en het beroepsonderwijs.
In deze nieuwsbrief vertellen we u graag meer over wie we zijn. En kijken we terug en
vooruit naar de activiteiten en plannen van SNF en haar partners.

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

SNF en Suriname en COVID-19

Sinds het uitbreken van de COVID-pandemie liggen helaas veel activiteiten van SNF stil.
Het was niet mogelijk om naar Suriname te reizen en zowel in Nederland als in Suriname
waren we als zorgprofessionals druk met de COVID-zorg in het eigen werk waardoor er
weinig ruimte was voor nieuwe ontwikkelingen. Zo konden we bijvoorbeeld niet veel doen
aan het projectplan voor de opleiding stomaverpleegkundige. Het plan is er nog steeds en
de motivatie ook, dus het gaat er vast en zeker van komen maar helaas wel met
vertraging.
Toen in april van dit jaar het aantal besmettingen en de zorgvraag in Suriname sterk
toenamen, wilden we als SNF graag ondersteunen. Het was voor ons niet mogelijk om
naar Suriname af te reizen en daarom hebben we ons gericht op het inzamele n en
vervoeren van hulpgoederen.
SNF heeft als uitgangspunt om alleen hulpgoederen te sturen waar de Surinaamse partner
om vraagt. Zo kunnen we garanderen dat alleen zinvolle goederen gestuurd worden en
zorgen we ervoor dat het bij de juiste personen terecht komt. Dat geeft wederzijds
vertrouwen en motivatie.
De nood was hoog en er werd gevraagd om basale middelen om de patiëntenzorg goed te
kunnen organiseren. Dankzij een heel aantal donateurs konden we medische en
verpleegkundige hulpgoederen sturen voor het Diakonessenhuis en het RKZ Sint
Vincentius.
Vanuit het UMCG en het Alrijne werd royaal gedoneerd en ook veel particulieren hielpen
mee om de benodigde goederen te verzamelen. Daarnaast waren er gelukkig ook
bedrijven als Van den Berg Hardhout, RvR Betonpompverhuur, SSL, NN en particulieren
die een financiële bijdrage leverden om alles te kunnen transporteren naar Amsterdam en
te verschepen naar Paramaribo.
De containers zijn allemaal goed in Suriname aangekomen. Onze partner, Frank van der
Ploeg, had alles goed voorbereid, de juiste documenten en geschikte ruimtes
georganiseerd en hij zorgde ervoor dat alle goederen bij de juiste personen en
organisaties terechtgekomen zijn. We zijn hem dankbaar voor zijn inspanningen en de
constructieve samenwerking waardoor het geheel efficiënt en correct verlopen is.

Het was voor SNF een grote uitdaging en ook wel spannend om te doen. Mede dankzij
iedereen die een bijdrage leverde, in welke vorm dan ook, kijken we er met genoegen en
dankbaarheid op terug.
GRAN TANGI!

Klik hier voor hoe de hulpgoederen werden getransporteerd

Bestuurswisseling

Er zijn een aantal wisselingen geweest binnen het bestuur van SNF. Saskia Fabricius,
onze secretaresse vanaf de start, is inmiddels gestopt met haar werkzaamheden voor
SNF. Vanaf deze plaats willen we haar hartelijk bedanken voor haar bijdrage aan SNF. We

wensen haar alle goeds toe en vooral ook veel plezier met de kleinkinderen.
We zijn blij dat Evelyn den Butter bereid gevonden is om de secretaressefunctie van
Saskia over te nemen. Evelyn heeft veel ervaring in secretariële zaken en is een
waardevolle aanvulling van het bestuur. Evelyn kent Suriname nog niet, maar is
enthousiast geworden van de verhalen. We hopen en vertrouwen dat het volgend jaar een
mooie kennismaking zal worden als we weer met elkaar naar Suriname kunnen voor de
voortgang van het werk.
Mariëlle Danens, in Suriname vooral bekend van de bij- en nascholingen over stomazorg,
wil zich ook graag inzetten voor SNF en is tot het bestuur toegetreden. Daar zijn we erg blij
mee. Mariëlle heeft naast kennis van stomazorg veel expertise als proje ctleider. Haar
kennis en ervaring helpen ons om de plannen van SNF meer projectmatig aan te pakken.
Zij is een waardevolle aanvulling en het helpt ons om realistisch en gestructureerd te
werken aan de plannen.
Naar aanleiding van het coachingstraject is besloten (in de volgende nieuwsbrief leest u
meer hierover) dat er om het bestuur heen een supportteam opgebouwd wordt van
mensen met expertise op verschillende gebieden. Zij zullen het bestuur gevraagd en
ongevraagd adviseren en hun expertise inzetten om samen te werken aan de projecten en
doelen van SNF.

Nieuwe website & Social Media
Met dank aan Stefan van de
Weijer en Edwin Faber kreeg SNF een
nieuwe website. De vorige website hield
ineens op met bestaan vanwege
faillissement van het hostingbedrijf. Stefan
is een expert in het ontwerpen en
uitvoeren van alles wat nodig is voor een
goede website. Edwin zorgde er met veel
geduld en goede adviezen voor dat
aangeleverde tekst en beeld correct op de
website geplaatst werd.
We zijn blij dat de mannen zich
beschikbaar gesteld hebben om hun
expertise te blijven inzetten voor SNF.

In de komende tijd zullen nog de nodige
aanpassingen gedaan worden.
Om contact te houden met onze collega’s,
vrienden en andere geïnteresseerden in
Suriname en Nederland plaatsen we
vooral berichten op Facebook. Op die
manier willen we ook belangstelling en
betrokkenheid vergroten voor het werk
van SNF. Inmiddels hebben we ook een
Instagram account en een LinkedInpagina
die ook meer gebruikt zullen gaan worden
om te delen.
Op Facebook hebben we een heel aantal
volgers en vind-ik-leuks. Het streven is dat
de aantallen aan het eind van het jaar
minimaal verdubbeld zijn. Hoe meer
mensen ons kennen, hoe groter de nodige
betrokkenheid.

In de volgende nieuwsbrief.....

Nawoord

Het ligt in de bedoeling om jaarlijks een aantal keer een nieuwsbrief te maken om u op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen en activiteiten van SNF en de partners in
Suriname. In de volgende nieuwsbrief zullen de nieuwe bestuursleden zich voorstellen en
komt ook meer informatie over de lopende projecten. We hopen dat de covid -zorgen dan
minder groot zullen zijn en dat we ons met elkaar weer kunnen richten op onze
corebusiness.
Wij hopen dat u onze nieuwsbrief waardeert. Wilt u deze niet meer ontvange n, dan kunt u
zich onderaan de pagina uitschrijven.
Met hartelijke groeten,
Bestuur SNF
Wilfred Oudenaarden
Evelyn den Butter
Mariëlle Danens
Riëtte Oudenaarden

Van 8 tot 22 november is Riëtte in Suriname voor de voortgang van het werk.
Via de website en Facebook kunt u haar activiteiten volgen.
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