Verslag bezoek Suriname

Wat een feest om weer naar Suriname te kunnen gaan! Het was ruim 2 jaar geleden en we
waren blij daar nu te zijn en de Surinaamse collega’s en vrienden weer te ontmoeten. Ook
fijn om verder te werken aan de realisatie van onze doelen. De motivatie is onverminderd
groot, zeker nu we met eigen ogen gezien hebben hoe de economische situatie in het land
ook het leveren van optimale patiëntenzorg heeft aangetast. We zien de zorgen in het land
maar we zien ook de positieve plannen voor verbetering. We wensen president Santokhi
de wijsheid toe om de juiste beslissingen te nemen in deze zorgvolle tijden voor Suriname.
En wij zullen als SNF in ieder geval ons steentje bijdragen om samen met de Surinaamse
collega’s verder te werken aan het optimaliseren van de gezondheidszorg!
Via de SNF facebookpagina hadden we al een en ander gedeeld van de bezigheden
tijdens ons bezoek. In deze Nieuwsbrief delen we graag meer informatie om u mee te
nemen in de ervaringen en de voortgang van het werk.

Digitaal onderwijs

Eén van de belangrijkste doelen van deze missie was om te onderzoeken hoe SNF kan
doorgaan met met bij- en nascholingen, ook in tijden dat we niet in Suriname kunnen zijn.
De mogelijkheden voor online onderwijs zijn in Suriname nog niet zo breed beschikbaar
als in Nederland. We spraken daarover met de ambassadeur Henk van der Zwan, waarbij
ook Marc Sprenger, speciaal gezant en Henk Meijer, programmadirecteur Internationale
Zaken van VWS aanwezig waren. We kregen de toezegging dat meegedacht zal worden
over mogelijkheden.

Bij het COVAB (Stichting Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren
van Aanverwante Beroepen) maakten we kennis met Jenny Johns-Christopher,
onderdirecteur Onderwijs en Judith Daniels-Forster, coördinator Bij- en Nascholing. We
hadden een constructief gesprek over hoe we voor elkaar van betekenis kunnen zijn in
het digitaal delen van kennis over diverse onderwerpen in de gezondheidszorg en
hebben afspraken gemaakt om hier binnenkort mee te gaan starten. De eerste
oefensessie heeft inmiddels plaatsgevonden en is goed verlopen.

Klinische lessen
Qua scholing hebben we ons deze keer beperkt tot geriatrische onderwerpen. In het RKZ
St Vincentius kregen leerlingen en stagiaires les over een delier in het ziekenhuis. De
organisatie en registratie daarvan was weer goed geregeld door Gilbert Luitjes, docent en
Marcia Tanoesemito, secretaresse van de Afdeling Opleiding St. Vincentius Ziekenhuis

In Huize Majella hebben we kennis gedeeld over delier-dementie-depressie bij ouderen.
Mooi om te merken dat er veel interesse is om nieuwe kennis te verwerven en daarmee de
zorg voor patiënten en bewoners te kunnen optimaliseren.
De nieuwe directeur van Huize Majella, Caroline Viereck, kennen we vanuit een andere
functie. In die rol hebben we ook prettig met haar samengewerkt. Zij is nu samen met haar
team bezig om kennis van ouderenzorg te optimaliseren. Daarin wordt samengewerkt met
andere zorginstellingen zodat kennis en kunde breed gedeeld kunnen worden. Ook hier is
belangstelling voor de online scholingen en we spreken af om hierover zeker in contact te
blijven.

Surinaamse Zendings Vliegdienst (MAF Suriname)

Bij MAF Suriname werden we bijgepraat over de bouwplannen voor een nieuwe hangar
met kantoren en opleidingsruimte. De huidige hangar is meer dan 50 jaar oud en hard aan
vernieuwing toe. De ruimte is ook veel te klein geworden want zowel de vloot als de
bemensing bij MAF is gegroeid. Je merkt dat bij MAF kwaliteit en veiligheid én
dienstverlening hoog in het vaandel staan. Dat hoor je ook terug in de plannen; we zijn met
MAF in gesprek over het organiseren van trainingen op het gebied van hulpverlening in
acute situaties. “Wij zijn geen artsen of verpleegkundigen, dat is duidelijk”, zegt Sjaak
Breen “maar we willen graag optimaal ondersteunen en in acute situaties weten wat ons te
doen staat, zowel voor onze eigen mensen als voor anderen in onze omgeving.” Daarom
denkt MAF ook na over onderdelen die in de opleidingsruimte gegeven worden
beschikbaar te stellen voor anderen. Wilfred van SNF, expert in Acute Zorg en
Zorgonderwijs, blijft met Sjaak in contact om hiervoor passende trainingen te ontwikkelen.
En ook hier kijken we naar mogelijkheden voor fysiek én online onderwijs. Henk Versteeg,
één van de piloten, vertelt een aantal mooie verhalen waaruit duidelijk blijkt dat de mensen
van MAF hun geloof léven. De slogan van MAF is ‘Flying to serve’ (vliegen om te dienen)
en dat zie je ook terug in de manier waarop ze omgaan met hun naasten. Er is momenteel
veel armoede in Suriname en er leven meer mensen op straat. Mensen van MAF gaan
regelmatig eropuit om brood en vriendelijkheid uit te delen aan die mensen en op d ie
manier handen en voeten te geven aan de opdracht om de naaste lief te hebben. Liefde
maakt altijd een verschil in mensenlevens!

Extra activiteit
SNF is opgericht voor bij- en nascholingen in het beroepsonderwijs. Deze keer hebben we
echter een uitstapje gemaakt naar het basisonderwijs.
Op de Jan de Bakkerschool wordt tenminste 2x per jaar leerstof aangeboden aan de hand
van een thema. Bij zo’n betekenisvol thema zoekt de leerkracht leerstof uit d e boeken voor
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie en kiest een thema dat aansluit bij de leerstof, de
belevingswereld en/of de actualiteit. De lessen tekenen en handvaardigheid past de
leerkracht in het thema. Door zo onderwijs aan hoofd, hart en hand en te bieden, komen
alle kinderen aan hun trekken. Voor groep 6 van de Jan de Bakkerschool werd dit het
thema ‘slavernij en/in Suriname’. De rode draad was daarbij het boek ‘De negerhut van
oom Tom’.
Riëtte Oudenaarden, voorzitter SNF, is bevriend met juf frouw Margot van Dr. De
Ruyterschool te Santigron in Suriname en met juffrouw Tirza van Jan de Bakkerschool te
Woerden in Nederland. Daardoor kon er contact gemaakt worden tussen de beide
leerkrachten van genoemde scholen. Vanwege de economische situatie e n de tekorten
aan materialen in Suriname is er ook een actie gestart om de school daar te helpen. En
met succes, want uiteindelijk kon er voor ruim € 700,= aan schoolmaterialen voor
Suriname besteld worden.

Nawoord

Dit was alweer de 2e nieuwsbrief van SNF!
De volgende kunt u in het voorjaar van 2022 verwachten. In deze editie zullen de nieuwe
bestuursleden zich aan u voorstellen. Daarnaast informeren wij u over de lopende
projecten.
Wij hopen dat u onze nieuwsbrief waardeert. Wilt u deze niet meer ontvangen, dan kunt u
zich onderaan de pagina uitschrijven.
Tot slot wensen wij u en uw dierbaren een liefdevol kerstfeest en een voorspoedig 2022!
Met hartelijke groeten,
Bestuur SNF
Evelyn den Butter
Mariëlle Danens
Riëtte Oudenaarden
Wilfred Oudenaarden
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