Het bestuur stelt zich voor.....

Mijn naam is Mariëlle Danens. Sinds 2021 ben ik bestuurslid bij SNF. Mijn verbondenheid
met de stichting gaat echter veel verder terug.
Ik werk in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, evenals onze voorzitter Riëtte
Oudenaarden en onze secretaresse Evelyn den Butter. De laatste jaren vervul ik de rol van
projectleider. Ik heb echter een achtergrond als verpleegkundige en heb mij in het verleden

gespecialiseerd in stomazorg. Vanuit die rol kwam ik met Riëtte in contact en raakten we
aan de praat over het verbeteren van de stomazorg binnen Suriname. Daar worden
namelijk relatief veel stoma’s aangelegd, maar ontbreekt het aan materialen en
gespecialiseerde kennis. Dit levert veel leed op bij de stomapatiënten. In 2017 en 2018 ben
ik met SNF meegegaan naar Suriname om met eigen ogen te zien hoe de stomazorg
geregeld is. Ik maakte kennis met veel gepassioneerde zorgverleners, leergierig naar
nieuwe kennis om hun patiënten beter te kunnen helpen. Naast praktische lessen volgden
ook gesprekken met onder andere artsen, ziekenhuisbestuurders en mensen van het
ministerie om te verkennen hoe we een opleiding voor stomaverpleegkundigen zouden
kunnen vormgeven in Suriname.
Door onder andere Covid zijn deze plannen op een lager pitje gezet. Neemt niet weg dat ik
nog steeds de passie heb om de stomazorg voor de stomadragers in Suriname te
verbeteren. Mijn kennis van de stomazorg gecombineerd met mijn ervaring op het gebied
van projectmanagement gaat hieraan hopelijk een bijdrage leveren. Ik hoop dan ook
aankomend jaar weer te kunnen afreizen naar Suriname om nieuwe plannen te maken!

Mijn naam is Evelyn den Butter. Sinds ik een klein meisje was, wist ik al wat ik wilde
worden: secretaresse!
Ik heb de opleiding MEAO secretarieel gevolgd en ben in 1987 blijven ‘plakken’ op mijn

stageadres. Daar werkte ik samen met een directiesecretaresse en van haar heb ik
ontzettend veel geleerd. Na een paar jaar heb ik mijn vleugels uitgeslagen en ben ik
gaan werken bij diverse bedrijven in de functie van managementondersteuner. Sinds
januari 2006 werk ik met veel plezier als managementassistente in het Groene Hart
Ziekenhuis in Gouda.
Riëtte en Mariëlle, beiden werkzaam in het GHZ, ken ik al jaren en toen ze me vroegen
of ik het bestuur wilde ondersteunen, heb ik dan ook niet lang getwijfeld. Bij SNF kan ik
mijn expertise en ervaring als secretaresse inzetten en hierin krijg ik van het bestuur
veel vrijheid. Mijn werkzaamheden voor SNF zijn heel divers: ik notuleer de
bestuursvergaderingen, beheer samen met Mariëlle en Lien Wu de website, ben
verantwoordelijk voor het opstellen en verspreiden van de nieuwsbrief, plaats berichten
op de Facebook pagina, etc. Kortom: ik voel me als een vis in het water!
In het najaar hoop ik naar Suriname te kunnen gaan om met SNF mijn steentje te
kunnen bijdragen en samen met de Surinaamse collega’s verder te werken aan het
optimaliseren van de gezondheidszorg in Suriname. Vanuit Nederland is het mogelijk
om online onderwijs te delen maar de mogelijkheden hiervoor zijn in Suriname nog niet
zo breed beschikbaar als in Nederland. Samen met vele anderen wordt hard gewerkt
om dit te optimaliseren!
Ik ben getrouwd met Onno en samen hebben we 2 fantastische kinderen die inmiddels
het veilige nest hebben verlaten. Ik kan genieten van lange wandelingen met onze hond
en spreek graag af met vrienden en vriendinnen. Mijn hobby’s zijn koken (voor en met
vrienden), lezen en sporten.

Klinische lessen
In samenwerking met COVAB (Stichting Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en
beoefenaren van Aanverwante Beroepen) organiseert SNF klinische lessen die online te
volgen zijn. De onderwerpen worden in samenspraak met COVAB vastgesteld. We hebben
gekozen voor een proefperiode van een half jaar om daarna de samenwerking te evalueren en
waar nodig aan te passen. Het is mooi dat we online kennis kunnen delen met als doel het
optimaliseren van patiëntenzorg.

Op 14 februari was het onderwerp:
Spiritualiteit en Palliatieve Zorg, door Carl
Breeveld en Riëtte Oudenaarden. Hoe kun
je als verpleegkundige van betekenis zijn
voor patiënten en hun naasten om het
goede te doen in de laatste fase van het
leven.

Op 24 februari gaf Nelleke van de
Vliert van Welland een leerzame les over
Stomazorg.
Een mooie les vanuit een prachtige studio
waarin anatomie/fysiologie van het
spijsverteringskanaal en veel aspecten
van stomazorg behandeld werden.

Op 24 maart werd de les verzorgd
door Erna Vossebelt over Hartfalen.
Een interessante les waarin we o.a.
leerden dat leefstijl een risicofactor is voor
hartfalen. Daar is zowel in Suriname als in
Nederland nog wel wat aan te verbeteren.

SNF zoekt een Fondsenwerver
Een actieve persoon met een warm hart die financiële
bijdragen weet te organiseren om de doelen van SNF te
kunnen realiseren.
De Fondsenwerver
•
•
•
•

onderschrijft van harte de doelstelling van de stichting;
heeft een diaconaal hart en een positieve
levenshouding;
houdt van Suriname en Surinamers;
weet linksom of rechtsom steeds ervoor te zorgen dat
het werk voortgang kan hebben.

Heb je zin om je samen met ons hiervoor in te zetten? Wil je
meer weten over de inhoud van deze functie als vrijwilliger?
Bel dan naar Riëtte op 06-42208204 of mail naar
info@surined-foundation.com

Nawoord

Dit was alweer de 3e nieuwsbrief van SNF!
Tussen 14 en 28 april hopen Riëtte en Wilfred naar Suriname te gaan om verder te werken
aan de doelen van SNF. Wil je ze dan graag spreken? Stuur gerust een mail
naar info@surined-foundation.com
Donaties aan SNF zijn altijd van harte welkom! Onderaan de deze nieuwbrief vindt u het
rekeningnummer.
Wij hopen dat u onze nieuwsbrief waardeert. Wilt u deze niet meer ontvangen, dan kunt u
zich onderaan de pagina uitschrijven.

Met hartelijke groeten,
Bestuur SNF
Evelyn den Butter
Mariëlle Danens
Riëtte Oudenaarden
Wilfred Oudenaarden
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