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` Directie wisseling Internaat 

Lucius Romalho is eind september 

2020 gepensioneerd als directeur van 

het Christoforus internaat. 

Een bericht van Lucius: “ Per eind sep-

tember 2020 is het 24 jaren lang dat wij 

aan het Christoforus internaat leiding 

mochten geven . Met heel veel genoegen 

blikken wij terug op de afgelopen periode ; 

wij mochten het behoeftige binnenland 

van Suriname / de Surinaamse gemeen-

schap via deze instelling dienstbaar zijn . 

Wij onderstrepen dat mede door uw 

jaarlijkse bijdrage wij in staat waren het 

werk te verzetten. 

Echter, delen wij u hierbij mede dat m.i.v. 

het nieuwe schooljaar 2020 / 2021 ons 

dienstverband met de Christoforussticht-

ing eindigt. Wij zorgen ervoor dat de di-

rectiewisseling correct plaatsvindt en ver-

trouwen erop dat ons internaat mag bli-

jven rekenen op uw steun . 

Wij zeggen u dank voor de genoten onder-

steuning, de goede samenwerking en het 

in ons gestelde vertrouwen. 

Tot slot wensen wij u toe een goede  ge-

zondheid en alle wijsheid bij de 

voortzetting van het goede werk dat u 

doet. 

Bigi , bigi gran tangi ! 

Stichting vrienden van 
Christoforus 

 
Het jaar 2020 is alweer bijna ten einde.  

Ook het internaat is niet bespaard gebleven van de Corona pan-
demie. Van overheidswege moesten een aantal maatregelen 
getroffen worden. 

Enkele maatregelen zijn: 

1. Verminderen van het aantal pupillen op het internaat  van 
82 naar 60 

2. Kuchwanden: Op de jongens en meisje afdelingen moeten 
er kuchwanden geplaatst worden. 

3. Alcohol Sanitizer. Voor de ontsmetting van producten en 
handen heeft het internaat grote hoeveelheden nodig. 

4. Pictogrammen: aanwijzingen op de vloer en op verschillen-
de zitplekken en looppaden. 

Al deze aanpassingen zijn als projecten ingediend bij de SVC. 
Dankzij uw donatie worden deze projecten gefinancierd door 
SVC.   

Naast de nodige desinfectiemiddelen, pictogrammen en 
spatschermen zijn er ook financiële middelen geschonken voor 
het aanschaffen van boilers, kasten voor de jongensafdeling en 
de aanleg 2

e
 vetput. 

Mede namens de leerlingen en de leiding van het internaat 
danken wij u hartelijk voor uw donaties gedurende het afgelo-
pen jaar en hopen ook het komende jaar weer op u te mogen 
rekenen.  
Door de corona pandemie is het leven in Suriname in het alge-
meen, dus ook voor onze leerlingen moeilijk. Leerlingen zijn niet 
altijd in de gelegenheid naar het internaat af te reizen en ook 
organisatorisch is het soms een hele uitdaging. Mede dankzij 
uw hulp proberen wij de leerlingen en de leiding zo goed als 
mogelijk te ondersteunen in een voor een ieder moeilijke tijd . 

Schoolprestaties 

Het afgelopen schooljaar hebben de leer-

lingen hun best gedaan. Ook in Suriname 

heerst Covid-19 dus ook voor onze leer-

lingen zijn het vreemde en onzekere tijden. 

Toch is het resultaat van de leerlingen bo-

ven het landelijke gemiddelde. De jongens 

en meisjes op het internaat doen heel goed. 
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Stanley Lonwijk: 

Een jongen uit het dorp “Piekieng Prisirie” 

Pikieng Prisirie is een dorp in het binnenland 
van Suriname, Tapanahony. 
In januari 2018 logeerde ik in Pikieng Prisirie. 
Als ik in het binnenland van Suriname ben, sta 
ik altijd vroeg op om te genieten van de stilte 
die geaccentueerd wordt door het geluid van 
de watervallen en stroomversnellingen. 
Op een ochtend, zag ik een man in een boot 
aanmeren. Ik zocht contact met hem en vroeg 
wat hij hier kwam doen. Het was immers nog 
vroeg in de ochtend en ik was de enige die al 
uit bed was. 
“Ik ben de kinderen komen halen om ze 
naar school te transporteren. De scholen 
zijn vandaag weer begonnen”, antwoorde 
hij vriendelijk”. 
Echter, de man vertrok zonder kinderen. Geen 
enkel kind naar school!! Dit heeft mij diep ger-
aakt. 
In de middag heb ik een samenkomst georgan-
iseerd met ouders en kinderen. Ik wilde weten, 
waarom de kinderen niet naar school zijn ge-
gaan. 
Om een ieder te motiveren onderwijs te vol-
gen, heb ik ze een belofte gedaan. Elk kind dat 
zijn/haar examen haalt voor het voortgezet 
onderwijs, zou op het Christoforus Internaat 
geplaatst kunnen worden. 
Eén zo’n kind is Commisie Ritchell (“Junior”). 
Hij heeft het examen gehaald en zit nu op het 
internaat. Junior vertelt u zijn eerste erva-
ringen op het internaat. 
 

Van  Commisie Ritchell: 

“ Mijn naam is Commisie 
Ritchell 

Ik kom van Tapanahony, 
op het internaat. Het 

Christophorus internaat is heel 
goed. Ik vind het gebouw en omge-
ving goed verzorgd en mooi. Je 
hebt je eigen spullen, zoals  een 
bed, kast en klamboe. S’ Middags 
na  het eten mag je een beetje gaan 
uitrusten om later te gaan stude-
ren . De studietijd is van 4 tot 5  
uur. Daarna heb ik vrije tijd. In 
mijn vrije tijd kan ik mijn eigen 
dingen doen. Soms ga ik basketbal-
len of voetballen met de andere 
jongens .  Maar anders kan ik ge-
woon TV kijken.  Na het sporten 
moet je  gaan douchen om aan 
tafel te gaan voor het avondeten . 
Het eten is ook lekker, vis, bruine 
bonen, enz. Na het avondeten moet 
je weer studeren van 20:00 t/m 
22:00. Dat vind ik heel goed. Dan 
kan ik mijn huiswerk afmaken. Het 
internaat biedt mij nu de mogelijk-
heid om iets te worden in de maat-
schappij.”  

J.R.C” 

Moreen Dors: 

Ik ben sinds 1 juli 2019 aangeschoven  

bij het  bestuur van het SVC.  

Op Sociaalmaatschappelijke vlak 

ben ik zeer betrokken en kan het best 

getypeerd worden als een Duizend-

poot en Bruggebouwer. Ik hoop deze 

kwaliteiten ook in te zetten ten 

goede van SVC. 

Mutaties in het bestuur  

Vorige jaar mochten wij mw. Moreen Dors 
verwelkomen en dit jaar heeft mw. W Held 
besloten haar werkzaamheden voor de 
stichting niet te continueren. Wij danken 
mw. Held voor haar jarenlange inzet. 

Namens de bestuursleden van de SVC: 
Annemarie Gulzar  (voorzitter)   06 250 612 69 
Bianca Liu  (penningmeester)   06 101 036 90 

Toon Antonius  (adviseur)     06 389 046 51 

Stanley Lonwijk  (adviseur)   06 127 570 11 

Moreen Dors  (Lid) 

Willemien Held: 
Ik kijk met  genoegen terug op mijn periode als bestuurslid.  
Het was inspirerend om met andere zeer betrokken mede-
bestuursleden  ons in te zetten voor de leerlingen van het 
internaat. 
Ik kan met zekerheid zeggen dat wij het verschil maken voor 
het internaat en haar bewoners. 
Ik wens de aanblijvende en toekomstige  bestuursleden suc-
ces toe, dat ze hun werkzaamheden met toewijding zullen 
voortzetten.  

Websites: 

www.stichtingvriendenvanchristoforus.nl en 

www.christoforusinternaat.com   

Postadres: Gasthuisring 54 -  5041 DT  Tilburg 

E-mail: info@stichtingvriendenvanchristoforus.nl  

Facebook facebook.com/

svc.vriendenvanchristoforus 

Rabobank IBAN: 

NL87RABO0191281034  

BIC: RABONL2U 

Kamer van Koophandel nummer: 41098168 

B
a

sk
e
tb

a
lle

n
 e

n
 sp

ortk
le

d
in

g
 n

a
a

r h
et 

In
te

rn
a

a
t 

file:///E:/svc/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief%202012/www.stichtingvriendenvanchristoforus.nl
http://www.christoforusinternaat.com
mailto:info@stichtingvriendenvanchristoforus.nl
file:///E:/svc/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief%202012/facebook.com/svc.vriendenvanchristoforus
file:///E:/svc/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief%202012/facebook.com/svc.vriendenvanchristoforus

