
NIEUWSBRIEF       

Editie 29   Stichting vrienden van Christoforus december 2021 
         stichtingsdatum: 28 april 1994. SVC heeft de ANBI-status 

Uitgave van de Stichting Vrienden van Christoforus page:1 

  

` Schoolprestaties  

 Het afgelopen schooljaar hebben de leerlingen hun best 

gedaan. Ook in Suriname heerst Covid-19 dus voor onze 

leerlingen zijn het vreemde en onzekere tijden geweest. 

Afgelopen schooljaar was er minimale bezetting op het 

internaat vanwege Covid-19. De jongeren waren al met al 

ongeveer 5 tot 6 maanden op het internaat. Mede door  

Covid-19 besmetting bij directie en personeel. Het inter-

naat moest als gevolg hiervan in november ongeveer 1,5 

week sluiten. Toch is het resultaat van de leerlingen  

boven het landelijke gemiddelde. De jongens en meisjes 

op het internaat doen het heel goed 
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Oprichter A. Antonius overleden. 

Toon is plots komen te overlijden. We hebben op 1 de-
cember jl. afscheid van hem mogen nemen. Toon was 
één van de oprichters van de SVC en is tot op het laatste 
moment in zijn leven bestuurslid van de SVC geweest. 
Toon heeft zich in al die jaren ingezet voor onder meer 
het voortbestaan van de stichting en met succes. De 
stichting bestaat nog steeds en het internaat heeft in al 
die jaren vele honderden kinderen mogen huisvesten.  
 
Om meer te kunnen doen voor kinderen in Suriname 
heeft Toon ook voorgesteld de doelstelling van onze 
stichting uit te breiden. Het afgelopen jaar hebben we 
daar aan gewerkt. 
  
Naast al het nuttige werk dat Toon voor de stichting heeft gedaan, heb-
ben we met veel plezier met hem samengewerkt. Wij zullen hem ontzet-
tend missen en zijn dankbaar voor zijn inzet voor de SVC. 
 
Statutenwijziging 
 
De stichting heeft op 3 december 2021 haar statuten gewijzigd. De 
primaire doelstelling blijft het ondersteunen van de pupillen van het 
Christoforus internaat in Paramaribo. Daarnaast kan de stichting andere 
in Suriname gevestigde instellingen, die ten doel hebben kinderen huis-
vesting te bieden ter bevordering van hun ontwikkeling, financieel onder-
steunen.  
 
Dankzegging 
 
Een vaste donateur van de stichting is dit jaar helaas komen te overlijden. 
Zijn laatste wens was dat hij voor zijn afscheid in plaats van bloemen 
wilde dat vrienden en familie een gift naar de stichting overmaakten. De 
stichting heeft verscheidene giften mogen ontvangen en is daar heel erg 
dankbaar voor. 
 
Ook dank aan alle andere (vaste) donateurs! 
 

` 

. 

 

 



NIEUWSBRIEF       

Editie 29   Stichting vrienden van Christoforus december 2021 
         stichtingsdatum: 28 april 1994. SVC heeft de ANBI-status 

Uitgave van de Stichting Vrienden van Christoforus page:2 

  

 

Nieuw directie echtpaar op het Christoforus 

Internaat 

In oktober 2020 be-

ginnen Stareau 

Romalho en Nata-

sha Romalho-

Karwofodi, te mid-

den van de Covid-19 

pandemie, met een 

nieuwe uitda-ging: 

ze worden directie-

echtpaar op het 

Christoforus Inter-

naat. Een betere 

opvolger had de ex-

directeur,  

dhr. Lucius Romalho, wellicht niet kunnen vinden 

omdat zowel Stareau als Natasha jarenlang op het 

internaat hebben gewoond; Stareau als zoon van 

de ex-directeur en Natasha als pupil. Daar leerden 

ze elkaar ook kennen.  

Stareau deelt zijn ervaringen van het eerste 

jaar op het internaat met ons: 

Het is onze thuis 

Het internaat zal altijd een plek in ons hart hebben. 

Dat is gewoon al vanwege het feit dat ik het mijn 

thuis heb genoemd vanaf ongeveer mijn achtste tot 

vijfentwintigste. Je zou nooit denken dat in het 

drukke centrum van Paramaribo zo een mooie rust-

ieke paradijs ligt. Vooral in de weekenden en 

vakanties geniet je van rust, koele wind en zingende 

vogels. Ik heb immers hier een groot deel van mijn 

jeugd doorgebracht, hier heb ik vrienden voor het 

leven gemaakt en bovenal Natasha leren kennen. Zij 

heeft ongeveer vijf jaar op het internaat gewoond en 

kan zich daardoor goed plaatsen in de schoenen 

van de pupillen.  Wij gaan het proberen!! 

Wij namen het internaat per 1 oktober 2020 over. Ik 

hoor een bestuurslid van de Stg. Christoforus nog 

aan ons zeggen: “Jullie gaan het eigenlijk niet 

proberen, jullie gaan het gewoon doen”. En dat 

klopt ook nog. Want ofschoon het aan het begin 

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

Stanley Lonwijk  (Secritaris)   06 127 570 11 

Moreen Dors  (Lid) 

even wennen was doen wij het nu al iets lang-

er dan een jaar, en blikken wij niet onte-

vreden terug. Wij hebben veel geleerd over 

hoe je het internaat moet runnen, hoe je met 

mensen omgaat, maar meer nog hoe je met 

de jongeren omgaat en hoe je ze een stukje 

opvoeding kan bijbrengen. Dat wij toch wel 

tevreden mogen terugblikken heeft vooral te 

maken met het feit dat wij een toegewijd 

team van surveillanten (begeleiders) en 

keukenpersoneel aan onze zijde hebben.  

Samenwerking met SVC 

Wat ons verder heeft geholpen om te aarden 

in het werk is het feit dat SVC vanaf het begin 

klaar stond om ons van dienst te zijn. Wij 

hebben na een aangename kennismaking via 

zoom met elkaar gemaild over de stand van 

zaken met de vorige directie, de lopende pro-

jecten afgerond alsook een nieuw project 

uitgevoerd. Ofschoon het jaar 2021 in de 

schaduw van de Covid-19 pandemie stond 

heeft SVC ons als volgt kunnen onder-

steunen: 

Het boiler project werd afgerond (lopend pro-

ject vorige directie) 

DVD’s ontvangen t.b.v. van filmavonden met 

de jongeren.  

Een nieuwe Brushcutter werd aangeschaft 

t.b.v. het terreinonderhoud.  

Daarnaast heeft SVC het totaal aan niet in-

bare kostgeld van jongeren over het 

schooljaar 20/21 betaald.  

Tot slot, wil ik mede namens Natasha 

dankzeggen aan SVC en de sponsoren voor 

hun bijdrage en spreek de hoop uit dat de 

samenwerking verder zal intensiveren. 

 

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  

Brushcutter voor 

het Internaat 

 Jongens kasten 

geïnstalleerd  
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