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De randvoorwaarden voor goede zorg in Suriname zijn aan het veranderen. Er is sprake van een
wankelende economie en er zijn nauwelijks middelen beschikbaar voor de zorg. Kernwaarden als
ondersteuning op menselijke maat van kinderen en volwassenen met een verstandelijke
beperking, op basis van gelijkwaardigheid, ontwikkeling, respect voor spiritualiteit en duurzame
verankering in de samenleving, staan centraal in de visie van het Cultureel Fonds Suriname.
Dit vraagt om een actieve rol van de stichting bij de ondersteuning van instellingen als
Heilpedagogisch Centrum Matoekoe in Suriname.
Doelstelling stichting Cultureel Fonds Suriname
Statuten artikel 2
Het doel van de stichting Cultureel Fonds Suriname is het bevorderen en begeleiden van
initiatieven in Suriname op het gebied van de heilpedagogie en sociaaltherapie vanuit de medischpedagogische beginselen van Rudolf Steiner.
Statuten artikel 3
De stichting tracht dit doel te bereiken door het onderhouden van contacten en het aangaan van
verbindingen met andere stichtingen in Suriname en in Nederland die een gelijksoortige
doelstelling hebben, alsmede door het bijeenbrengen en beheren van benodigde fondsen en de
toewijzing daarvan in het kader van de doelstelling.
Nadere uitwerking
Projecten in Suriname die door de stichting worden ondersteund, zullen zekerheden moeten
bieden mbt bezit, continuïteit en professionaliteit. Er zal dialoog tot stand komen en visitatie. Met
deze projecten moet een tastbare relatie kunnen worden onderhouden. Dit kan betekenen dat de
stichting bepaalde initiatieven in Suriname in beperkte mate kan ondersteunen.
Het Cultureel Fonds Suriname ondersteunt vanaf haar oprichting Heilpedagogisch Centrum
Matoekoe in Lelydorp, Suriname, dat door de Surinaamse overheid de laatste jaren aan andere
initiatieven als voorbeeld wordt gesteld. Andere door haar ondersteunde projecten zijn door
gebrek aan zekerheden, continuïteit en professionaliteit opgehouden te bestaan.
Voor maatschappelijke erkenning van de kwaliteit van de heilpedagogische zorg en ondersteuning
is het van belang vruchtbare contacten in de Surinaamse politiek en samenleving aan te spreken
en samen te werken met instellingen, vriendenstichtingen en andere fondsen. Wegens het door
ouderdom wegvallen van donateurs zal fondswerving tot stand moeten komen.
De stichting beheert rekeningen op de Triodosbank waar haar vermogen alsmede de inkomsten
uit fondsen en donateurs worden gedeponeerd, tevens heeft de stichting een overeenkomst met
het Triodosfonds, waar Matoekoe als een van de projecten staat vermeld.
Bestuursleden van de stichting Cultureel Fonds Suriname ontvangen geen vergoeding voor de uren
die ze aan bestuursvergaderingen of werkbezoeken besteden en declareren uitsluitend de
noodzakelijk gemaakte onkosten. De gelden van de stichting worden verder geheel benut ten bate
van projecten in Suriname die voldoen aan de criteria die de stichting stelt.
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Duurzaamheid en menselijke maat vanuit een unieke visie
Open gemeenschappen waar gewerkt wordt vanuit de bovengenoemde kernwaarden worden
(h)erkend als duurzame broedplaatsen van menselijkheid. Deze visie leidt dikwijls tot unieke
ontplooiingsmogelijkheden voor kinderen en volwassenen met een beperking. Het gaat om
situaties die ook voor medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden bieden in verbondenheid met de
gehandicapte medemens. Medewerkers kunnen met deze initiatieven hun eigen pioniers- en
ontwikkelingskrachten inzetten en beproeven.
Soms kan er sprake zijn van een bouwimpuls, is het niet in fysieke zin dan in de vorm van
gemeenschapsvorming. Het gezamenlijk ontplooien van de eigen creativiteit en het aanspreken
van pure doorzettingskracht hoort hier ook bij.
De stichting herkent hierin de individuele initiatiefkracht waaruit de antroposofische zorg ook
binnen en buiten Nederland is voortgekomen. Ze wil zich actief inzetten voor het initiëren en
blijven ondersteunen van dergelijke initiatieven in Suriname.
Ondersteunen van maatschappelijke ontwikkelingen door onderzoek en scholing
Duurzaamheid, menswaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn belangrijke thema’s die
kunnen bijdragen aan kwalitatief goede zorg.
In de ontwikkelingen, waarbij mensen met een handicap hun eigen plek in de samenleving kunnen
innemen, kan de antroposofische zorg een rol vervullen die ertoe doet. Hiervoor is onderzoek en
scholing nodig alsook pioniers die de moed hebben nieuwe vormen van zorg aan te gaan. De
antroposofische zorg heeft hier veel kennis en ervaring mee en kan een cruciale bijdrage leveren.
De stichting wil in deze maatschappelijke ontwikkeling een actieve rol vervullen door onderzoek,
publicaties en scholing te ondersteunen, die ten dienste staat van deskundigheidsbevordering in
de uitvoerende zorg, bijvoorbeeld op het gebied van helende omgeving, methodiek, kwaliteit,
bewustwording, en ervarend leren. Het leereffect hiervan moet ervaarbaar en enthousiasmerend
zijn. Hierbij wil zij haar netwerk, waar ouders, instellingen en andere fondsen deel van uitmaken,
actief inzetten en door samenwerking de krachten bundelen:
• Ouders van kinderen en volwassenen met een handicap kunnen vanuit hun maatschappelijke
positie in de samenleving het belang van menswaardigheid, maatschappelijke betrokkenheid
en duurzame inclusie voor mensen met een handicap aan de orde stellen. Sommige ouders
met een krachtige maatschappelijke positie kunnen bijdragen aan de ontvankelijkheid van de
samenleving en politiek voor de kwalitatieve bijdrage aan menswaardigheid door mensen met
een handicap.
• Instellingen kunnen hun expertise, ervaring en netwerk ter beschikking stellen.
• Vriendenstichtingen en andere fondsen kunnen reflecteren op de werkwijze van de stichting,
hun ervaring en netwerk ter beschikking stellen, en projecten mee ondersteunen die aan hun
doelstellingscriteria voldoen.
Het Cultureel Fonds Suriname ziet dat door ondersteuning van opleidingen, onderzoek en
publicaties een eigentijdse ontwikkeling van heilpedagogie en sociaaltherapie in Suriname gediend
is. De vraag hoe je moet pionieren gaat ook hier weer een rol spelen. Hoe kun je vanuit je eigen
kracht ondernemen bij de realisatie van een op de mens gerichte benadering en vanuit de gekozen
missie en visie een levensvatbaar initiatief op de wereld zetten, waarbij bewust gekozen wordt om
zich te voegen naar praktische lokale mogelijkheden en omstandigheden, aansluitend bij de daar
levende behoeften.
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Bundeling en toegankelijk maken van expertise door samenwerking en ondersteuning
De afgelopen tijd heeft uitgewezen dat de heilpedagogie en sociaaltherapie in Suriname
kwetsbaar is. De stichting kan hierin een functie vervullen door het ondersteunen van expertise en
symposia, werkbijeenkomsten en professionaliteit versterkende seminars.
Door haar onderscheidende identiteit en kwaliteit is de antroposofische zorg ook voor reguliere
zorgorganisaties een interessante aanvulling. Deze kwaliteit dient dan ook ondersteund te
worden. Er is behoefte aan een vertrouwde organisatie die vanuit een onafhankelijke positie
dergelijke processen kan aanjagen en ondersteunen.
Terugblikkend op de gesprekken, die eerder zijn aangegaan met de Iona Stichting, de stichting
Vrienden van Bronlaak, het Camphill Nederland Fonds en het Raphaëlfonds, is gebleken dat de
intentie tot samenwerking aanwezig is indien een concreet plan voorligt.
Een met enige regelmaat terugkerend symposium in Suriname, maar ook in bijeenkomsten voor
donateurs in Nederland, waarin wordt ingegaan op vragen van deze tijd vanuit de visie van de
antroposofische zorg draagt bij aan de beeldvorming in de samenleving en ondersteuning van de
projecten.
Samenvatting
Er is behoefte aan steun om heilpedagogie en sociaaltherapie en eventuele andere vormen van
religieus-spirituele zorg op een eigentijdse wijze in Suriname te realiseren. De stichting heeft de
ambitie om in te spelen op de behoefte aan eigentijdse menswaardige, duurzaam in de
samenleving verankerde zorg. Dit doet zij door zich in te zetten voor vernieuwende en
kleinschalige initiatieven binnen de context van de Surinaamse samenleving.
Het Cultureel Fonds Suriname wil een actieve rol vervullen door het beschikbaar stellen van
financiële middelen voor het ondersteunen van concrete projecten, het bundelen van expertise en
het ondersteunen van symposia en werkbijeenkomsten. Zij kan dit alleen doen als enerzijds de
juiste vragen aan haar gesteld worden en zij anderzijds herkend wordt als een goed doel om aan
te schenken. Tot slot kan zij alleen een rol van betekenis spelen door actief samen te werken met
andere fondsen en vriendenstichtingen en zo de krachten te bundelen. Het aantrekken van
financiële middelen bij donateurs is een voorwaarde.
Te ondernemen acties
• Tweejaarlijkse bijeenkomst met fondsen om beleidskaders af te stemmen en aan te scherpen;
• Plannen voor fondswerving ontwikkelen, uitvoeren en tweejaarlijks evalueren;
• Tweejaarlijkse bijeenkomst met (mogelijk nieuwe) donateurs en een vertegenwoordiger uit
Suriname, waarbij de voortgang van de ontwikkelingen worden besproken en producten van
de werkplaatsen van Matoekoe worden aangeboden;
• Werkbezoeken aan Surinaamse initiatieven om behoeften te inventariseren en eventueel te
adviseren;
• Vaststelling kernwaarden, die herkenbaar moeten zijn in te ondersteunen initiatieven;
• Beleidskaders tweejaarlijks evalueren en bijstellen;
• Zoeken naar partners die symposia organiseren welke samenhangen met de beleidskaders van
de stichting.
Voor het bestuur van de stichting Cultureel Fonds Suriname,
Bernard Heldt, secretaris
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