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Inleiding 

Het jaar 2016 was het laatste jaar van het Meerjarenprogramma 

Kinderboekenfestival 2014 – 2016 met als thema ‘Groeien’. Na het eendaags 

Kinderboekenfestival op 11 februari in Coronie volgde van 29 februari tot en met 

5 maart nog het Kinderboekengfestival Paramaribo, dat de geschiedenis inging 

als het laatste kinderboekenfestival ‘oude stijl’! Door meerdere omstandigheden 

konden de geplande Kinderboekenfestivals van Sipaliwini van 25 tot en met 27 

april 2016 en van Commewijne van 25 tot en met 27 mei 2016 geen voortgang 

vinden. Het uitgestelde Kinderboekenfestival van 2015 in Brokopondo ging ook 

niet door. 

  

Het jaar 2016 betekende voor de Nationale Stichting Kinderboekenfestival 

Suriname afscheid nemen van een jarelange vertrouwde partner, aangezien de 

wegen van Stichting Projekten Christelijk Onderwijs Suriname en van de 

Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname zich vanaf dat moment 

scheidden. Het heeft aardig wat voeten in de aarde gekost om de 

‘boedelscheiding’ rond te krijgen, omdat de twee stichtingen zodanig in elkaar 

vervlochten waren, dat het al die jaren voor de buitenwereld leek alsof het één 

en dezelfde organisatie was, die de activiteiten ontplooide. Dit kwam 

voornamelijk vanwege het feit dat de directieleden van Stichting Projekten, te 

weten Yvonne Caprino, Agnes Ritfeld en Karin Blufpand, de initiatiefnemers 

waren van de Nationale Stichting Kinderboekenfestival en alszodanig vanaf de 

oprichting in het bestuur van Stichting Kinderboekenfestival zitting hebben. 

Omdat het KBF-bestuur geen eigen kantoor en werkarm had, werd voor de 

uitvoering van de jaarlijkse kinderboekenfestivals het Projektenbureau van 

Stichting Projkten tegen betaling ingehuurd. Omdat de bestuursleden van 

Stichting Kinderboekenfestival tevens directieleden van Stichting Projekten 

waren, en de lijnen voor overleg dus bijzonder kort waren, zag iedereen het 20 

jaar lang als één en dezelfde organisatie. 

 

Stichting Kinderboekenfestival heeft zich vanaf maart 2016 ingezet om 

zelfstandig verder te opereren, o.a. door het oprichten van een 

Kindereducatiecentrum op het KBF terrein aan de Radiolaan in de Cultuurtuin, 

door de verkoop van onze eigen kinderboeken, door het ontwikkelen van een 

mobiele leesapplicatie en de introductie van de leesapp ‘Lees je wijs’, door het 

organiseren van Kinderboekendagen, door het aangaan van partnerschappen. 

Het bestuur van Stichting Kinderboekenfestival heeft op haar vergadering van 20 

januari 2016 een Strategisch beleidsplan 2017 – 2021, na vier brainstormsessies 

opgesteld door Lilian Callender en Raissa Biekman goedgekeurd en aangenomen. 

Op 2 maart 2016 werd onze laatste bestuursvergadering op de DSB gehouden, 

aangezien de voorzitter als DSB directeur werd ontlast van zijn werkzaamheden 

en daarna zelf ontslag nam. Door omstandigheden is het bestuur in 2016 niet 

meer in voltallige setting in vergadering bijeen geweest, hoewel de diverse 

activiteiten wel zijn voortgezet. 

In dit jaarverslag staan enkele van de hoogtepunten van de stichting in 2016. 

 

Paramaribo, maart 2017 

Agnes Ritfeld 
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Plaatsing Naambord Kindereducatiecentrum in de Cultuurtuin 2016  

     
     Brian Delprado geeft toelichting/   Bosbouwkundige Claus-Martin Eckelmann 

             
        Boomkenner Patrick Madari          Informatieuitwisseling Brian en Patrick 

 

  Kindereducatiecentrum voor permanente educatie  

Het jaarlijkse Kinderboekenfestival stapt over naar een permanent 

Kindereducatiecentrum. Aan de Cultuurtuinlaan worden momenteel in 

samenwerking met enkele partners, waaronder Ingenieursbureau SUNECON, 

Bosbouwkundige Claus Martin Eckelmann en een team van deskundigen van het 

ministerie van LVV voorbereidingen getroffen om in 2018 fase I van het 

Kindereducatiecentrum in gebruik te nemen. 

De Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname heeft in de achterliggende 

15 jaren vele partners, vrienden, fans, vrijwilligers, ondersteuners, stagiaires, 

donateurs, standhouders, medewerkers, stille werkers gehad aan wie de 

stichting veel dank verschuldigd is voor hun bijdrage aan het positieve imago van 

het Kinderboekenfestival in stad, districten en in het binnenland.  
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Ook de vele trouwe bezoekers van het boekenfestival, de scholen, de 

leerkrachten, de deelnemende leerlingen aan wedstrijden en hun ouders, de 

kinderboekenschrijvers, de boekverkopers, de activiteitenbegeleiders, de 

workshopverzorgers en de voorlichtingsorganisaties als het Bureau Alcohol en 

Drugs (BAD), Kinder- en Jongeren Telefoon (KJT), Stichting Jeugdtandverzorging 

(JTV), Korps Politie Suriname (KPS), Korps Brandweer Suriname (KBS), Stichting 

Dierenbescherming, is de stichting bijzonder erkentelijk voor de jarenlange band. 

Vanwege diverse redenen heeft het bestuur van de Nationale Stichting 

Kinderboekenfestival Suriname aan het eind van het laatste kinderboekenfestival 

besloten om een draai aan het festivalgebeuren te geven!  

In plaats van wisselende perioden en lokaties van het kinderboekenfestival, 

waarbij binnen een kort tijdsbestek van maximaal één week alle scholen van 

Paramaribo of het uitverkoren district moeten participeren, waarna de met zorg 

opgebouwde festivallokatie weer helemaal afgebouwd moet worden, zal er 

voortaan één permanente festivallokatie zijn! Deze lokatie zal gedurende het 

gehele jaar toegankelijk zijn, waardoor er per dag niet 5.000 maar slechts 500 

kinderen in alle rust kunnen profiteren van leesbevordering via educatieve en 

vorminsactiviteiten, die het kinderboekenfestival altijd al heeft aangeboden! 

Lezen gekoppeld aan educatie en vorming is onontbeerlijk voor de opvoeding van 

kinderen. Stichting Kinderboekenfestival wil hierop inspelen door kinderen, 

opvoeders, scholen en organisaties een ‘natuurrijk educatiecentrum’ aan te 

bieden, waar over diverse onderwerpen zoals hernieuwbare energie, 

milieubescherming, klimaatverandering, gezonde leefstijl, op een unieke manier 

gelezen, gekeken, geluisterd en geleerd kan worden!   

 

STICHTING KBF INTRODUCEERT LEES-APP BIJ LAUNCH KBF 2016 

Tijdens de launch van het Kinderboekenfestival 2016, op vrijdag 16 oktober 2015 

op de R.E.C. Dothschool der EBGS aan de Kalkbranderstraat, werd naast de 

aandacht voor de 4 festivals in 2016, ook gewag gemaakt van de binnenkort te 

downloaden lees app: ‘Lees je wijs’. Hiermee zullen kinderen en opvoeders op 

de computer, de laptop, de tablet, de smartphone kunnen kiezen uit een aantal 

Surinaamse jeugd- en kinderboeken om uit (voor) te lezen. 

Deze app is een nieuwe activiteit in het leesbevorderingsprogramma van 

Stichting Projekten. Natuurlijk zal het lezen van “gewone” boeken nummer één 

blijven en de kinderboekenfestivals zullen dus nog steeds vooral in het teken 

staan van het lezen van tastbare boeken. “Maar we hebben oog voor de nieuwe 

technologische ontwikkelingen en op de festivals zullen we de kinderen wijzen op 

de mogelijkheden,” aldus Margerie Stakel-Telgt, coördinator Leesbevordering van 

Stichting Projekten. De app ‘Lees je wijs’ komt mede tot stand door de 

medewerking van Goodwill Ambassadeur Phil Tevreden. Hij is als trouwe 

bezoeker en één van de eerste kampioenen van het eerste Kinderboekenfestival 

in 1999 gegrepen door lezen, hetgeen hij nooit meer heeft losgelaten. Nu is hij 

de innovatieve manager van TMIL, het technologisch laboratorium van Telesur.  
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                        Launch Kinderboekenfestival 2016 op de Dothschool  

 

De launch van het Kinderboekenfestival 2016 stond in het teken van groen 

groeien. Dit is het derde jaar dat het thema ‘groeien’ de leidraad vormt van een 

KBF. In 2014 lag het accent op het ‘opgroeien’.  In 2015 legden we de nadruk op 

het ‘naar elkaar toegroeien’  en in 2016 zullen we focussen op ‘economisch 

groeien’ als land.  De slogan van KBF 2016 luidt: ‘Suriname zal groeien door 

aandacht voor groen, als jij en ik meegroeien, lezen en doen!’   

De launch, waarbij o.a. nog twee KBF Goodwill Ambassadeurs, mevrouw Widyai 

Jungerman en de heer Revinh Ramnandanlall aanwezig waren, bestond uit een 

presentatie, verzorgd door leerlingen van de R.E.C. Dothschool, waarbij aandacht 

werd gevraagd voor het milieu. Of, zoals de junior-president zei: “Ik vraag u niet 

om van mij te houden, maar ik vraag u wel om van uw land te houden!!!” Ook de 

jeugd heeft zorgen over ons milieu en wil samen met alle milieuorganisaties 

meewerken aan een schoon en veilig Suriname. Geen kwik-vergiftiging, geen 

afval in de rivieren, geen petflessen in de goten, maar ook geen kaalkap van 

onze mangrovebossen en geen zwerfvuil op straat. Volgens de voorzitter van de 

Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname, meneer Sigmund Proeve, die 

door de kids werd geïnterviewd is het boekenfestival erg belangrijk voor de 

vorming van de jeugd. Het geheel werd opgeluisterd door het schoolkoor van de 

St. Stephanusschool, dat vers 3 van het KBF themalied  ‘groeien’ presenteerde:  

‘Ons geliefd Suriname, land van water en groen, 

heeft potentie om uit te groeien tot land van miljoen! 

Boeken met aandacht voor groen, 

groeien, productie en doen! 

                                                                                                                  

De serie boekenfestivals 2016 begint in Coronie van 27 tot en met 29 januari, 

daarna volgt Paramaribo van 26 februari tot en met 4 maart, dan Sipaliwini 

van 25 tot en met 27 april en tenslotte Commewijne van 25 tot en met 27 mei.  

           
KBF-Workshop ‘Tranen van Moeder Aarde’ met Saida Tuinfort/ KBF-stand ‘Geheimschrift’   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjswZ-u48vbAhWDwFkKHYYdDloQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kinderboekenfestival.org/dagverslag-kbf-paramaribo-2014-dag-4/&psig=AOvVaw39SdhAXQwVFjuDrdIlKyys&ust=1528811999428461
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  PILOTPERIODE MOBIELE LEESAPP DOTHSCHOOL 

   

Voorbereiding Mobiele leesapp met Bibjuf Dothschool en KBF-Vrijwilliger Wanda Gloude  

  
Overleg tussen KBF team, Natin stagiaire Jonathan Tobi en de Bibjuf Dothschool   

 

Leesapplicatie ‘Lees je wijs’ op de Dothschool 

   
Stichting KBF geeft Mevrouw Elsemarie Badloe van Telesur uitleg over de leesapp 

    
           Leerlingen stellen vragen en geven advies aan de leesappontwerper  
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VERSLAG KBF CORONIE OP 11 FEBRUARI 2016 

Op donderdag 11 februari 2016 ging in het distrikt Coronie het 

Kinderboekenfestival voor het jaar 2016 van start. Van 8.00 tot en met 13.00 

uur konden kinderen van de 4 basisscholen van Coronie meedoen aan 

festivalactiviteiten op het schoolterrein van de Salemschool. Op de twee VOJ 

scholen in Coronie werd een speciaal programma verzorgd door storyteller Hilly 

Arduin, auteur Cynthia MacLeod en Arlette Codfried van Schrijversgroep '77. 

Nadat om 8.00 uur gezamenlijk de vlaggenparrade was gehouden, vond in een 

tent de officiële opening plaats. De openingstoespraak werd namens voorzitter 

Proeve verzorgd door KBF-bestuurslid Karin Blufpand. Hierna sprak DC 

Ramdhanie het publiek toe. De leden van de KBF Werkgroep Coronie ontvingen 

uit handen van bestuurslid Agnes Ritfeld een presentje als dank voor hun 

medewerking aan deze KBF-dag. De KBF Werkgroep bestond uit de dames M. 

Cruden, A. Rigters, J. Wielzen, G. Tolud en de heren E. Boldewijn en  Ook de 

Salemschool kreeg als teken van waardering voor hun gastvrijheid een 

boekenpakket voor de mediatheek. Van 12.00 tot en met 13.00 uur werden 

onder leiding van Charissa Zaalman declamatie- en zangpresentaties  van alle 4 

basisscholen gehouden. Vervolgens werden de prijswinnaars en kampioenen 

bekend gemaakt, waarna de prijsuitreiking plaatsvond aan de winnende 

tekenaars, zangers en declamatiedeelnemers. Precies om 13.00 uur werd het 

Kinderboekenfestival Coronie afgesloten met een dankwoord aan allen die hun 

medewerking aan KBF Coronie hebben verleend. Terugblikkend zijn we dankbaar 

dat het gelukt is om deze dag te organiseren en dat kinderen genoten hebben 

van een gezellige dag buiten de school, maar wat de organisatie van het 

evenement betreft, moet er diepgaand geëvalueerd worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kindvriendelijke aankleding en inrichting???     Een niet kindvriendelijke wachttent bij aankomst!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De DC van Coronie spreekt de aanwezigen toe!          Openingstoespraak namens het KBF bestuur 
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      Gezellig luisteren naar een verhaal                                       Voorleesactiviteit onderbouw   

      
        Aflatounactiviteitenruimte     Onderzoek, denk, ontdek en doe! 

      
      Maak je eigen Aflatoun    Sociale en financiële educatie  

      
         Aflatoun op KBF Coronie                Computeractiviteit op KBF Coronie                     
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 Boekverkoopstand         Aandachtig luisterend naar wedstrijdpresentaties 

      
   Optreden zang- en dansgroep van OS Totnes           Ook naast het podium werd opgetreden! 

    
           Zangwedstrijd KBF Coronie    Zanggroep Salemschool  

    
    Medaillewinnaars KBF Coronie   Kampioenstrofeeën voor de scholen 
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      Het publiek geniet van de wedstrijden  Goddank was het een zonnige KBF-dag! 
 

    
    Leerkrachten wachtend bij de inschrijftafel          Einde eendaags KBF Coronie! 

 
Lancering Leesapplicatie ‘Lees je wijs’ op 21 november 2016 in TMIL  

Op maandag 21 november a.s. herdenkt de Nationale Stichting 

Kinderboekenfestival Suriname de Internationale dag van de Rechten van het 

Kind middels de implementatie van een mobiele leesapplicatie voor kinderen.  

Met de implementatie van deze leesapp voor de jeugd hoopt het KBF behalve het 

leesplezier onder jeugdigen te bevorderen, ook bij te dragen aan educatie en 

vorming op het gebied van de moderne technologie. 

De applicatie is in eerste instantie geïnitieerd door het KBF in samenwerking met 

één van de jeugdige goodwill ambassadeurs van het Kinderboekenfestival, Phill 

Michael Tevreden, toen hij nog manager was van Telesurs TMIL center op het 

complex van de Anton de Kom Universiteit.  

Op 16 oktober 2015 werd de leesapp op de R.E.C. Dothschool gelanceerd tijdens 

de launch van het Kinderboekenfestival 2016.  

Begin 2016 nam de heer Romano Doulat de leiding bij TMIL over en na diverse 

onderhandelingen werd onder zijn leiding het appidee verder ontwikkeld door 

Natin stagiaire bij TMIL, Jonathan Tobi, in samenspraak met een team van de 

Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname en een pilotgroep bestaande 

uit 8  enthousiaste leerlingen van de R.E.C. Dothschool en hun mediatheekjuf. 

De Leesapp kreeg de naam 'Lees je wijs', omdat je van lezen wijs wordt en 

omdat op de app vooral Surinaamse kinderboeken staan, die besproken zijn in 

het handboek ‘Lees je wijs’ van Els Moor dat in 2008 op het Kinderboekenfestival 
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werd uitgegeven. De feestelijke implementatie van de leesapp is op maandag 21 

november 2016 van 10.00 tot 12.00 uur in het TMIL centrum op het complex 

van de Universiteit. Het programma ziet er ongeveer alsvolgt uit: 

10.00 - 10.15 uur    Welkom, KBF themalied 'groeien', Toespraak KBF voorzitter 

10.15 - 10.30 uur    Activiteit ivm viering van kinderrechtendag; 

10.30 - 10.45 uur    Toespraken (Minowc, Telesur, Natin); 

10.45 - 11.00 uur    Introductie Leesapp 'lees je wijs'; 

11.00 - 11.30 uur    Kinderen lezen boeken op de app en laten hun keus horen; 

11.30 - 11.45 uur    Gasten en persvertegenwoordigers bezichtigen de Leesapp  

11.45 - 12.00 uur    Dankwoord KBF en vervolgafspraken. 

Het Kinderboekenfestival is met de implementatie van deze leesapp naar een 

technologisch hoger liggend niveau gegroeid! We sluiten met deze KBF-activiteit 

het Meerjarenprogramma Kinderboekenfestival 2014 – 2016 met als thema 

‘groeien’ officieel af en blikken met u naar de toekomst.  

 

     

1. De proefgroep draagt bij aan de kindvriendelijkheid en naamgeving van de leesapp   
2. Voorzitter Proeve en Minister Robert Peneux van Onderwijs   

 

De presentatie van de mobiele leesapp ‘Lees je Wijs’ 

 

Op maandag 21 november 2016 herdacht de Nationale Stichting 

Kinderboekenfestival Suriname de Internationale dag van de Rechten van het 

Kind middels de implementatie van een mobiele leesapplicatie voor kinderen.  

Met de implementatie van deze leesapp voor de jeugd hoopt het KBF behalve het 

leesplezier onder jeugdigen te bevorderen, ook bij te dragen aan educatie en 

vorming op het gebied van de moderne technologie.  
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De applicatie is in eerste instantie geïnitieerd door het KBF in samenwerking met 

één van de jeugdige goodwill ambassadeurs van het Kinderboekenfestival, Phill 

Michael Tevreden, toen hij nog manager was van Telesurs TMIL center op het 

complex van de Anton de Kom Universiteit. 

 

Op 11 oktober 2015 werd de leesapp op de R.E.C. Dothschool gelanceerd tijdens 

de launch van het Kinderboekenfestival 2016. Begin 2016 nam de heer Romano 

Doulat de leiding bij TMIL over en na diverse onderhandelingen werd onder zijn 

leiding het appidee verder ontwikkeld door Natin stagiaire bij TMIL, Jonathan 

Tobi, in samenspraak met een team van de Nationale Stichting 

Kinderboekenfestival Suriname en een pilotgroep bestaande uit 8 enthousiaste 

leerlingen van de R.E.C. Dothschool met hun mediatheekjuf. De Leesapp kreeg 

de naam ‘Lees je wijs’, omdat je van lezen wijs wordt en omdat op de app 

vooral Surinaamse kinderboeken staan, die besproken zijn in het handboek ‘Lees 

je wijs’ van Els Moor dat in 2008 op het Kinderboekenfestival werd uitgegeven.  
 

   
  Het ‘KBF levenswerk’ van Els Moor  Mobiele Leesapplicatie 

 
Het Kinderboekenfestival is met de implementatie van deze leesapp naar een 

technologisch hoger liggend niveau gegroeid! Het KBF hoopt met de 

implementatie van deze leesapp, behalve het leesplezier onder jeugdigen te 

bevorderen, ook bij te dragen aan educatie en vorming op het gebied van de 

moderne technologie in samenwerking met TMIL. Tot en met maart 2017 is het 

publiek in de gelegenheid zonder kosten kennis te maken met en gebruik te 

maken van de leesapp. Een werkgroep zal de kinderboeken digitaliseren en bij 

elk kinderboek een twintigtal vragen en antwoorden formuleren. Per 1 april 2017 

zal de leesapp echter alleen toegankelijk zijn via vouchers, die op verschillende 

manieren kunnen worden aangeschaft. Er zullen vouchers voor drie soorten app-

abonnementen te koop zijn, namelijk de schoolapp, de persoonlijke app en de 

familie-app. Een ICT-team is nog met de uitwerking van het appsysteem bezig! 
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SAMENVATTING MONITORING KBF ACTIVITEITEN 2016 
1. Ontwikkeling mobiele leesapp 'lees je wijs' ism TMIL Telesur, AOB en 

Natin, ICT Associatie; begeleiding van het ontwikkelproces en promotie; contact 

met Helen Chang, Annelot Themen ivm invoering boeken en opstellen vragen; 

- Gesprekken met TMIL, AOB, Natin, ICT Associatie; 

- Presentaties voor diverse groepen, waaronder AOB, Dothschool, KBF-bestuur; 

- Begeleiding van stagiaire Jonathan Tobi; 
- Gesprekken met het Leesapp ontwikkelteam E-GO; 

- Ontwikkeling abonnementssysteem Leesapp 

- Keuze van boeken voor diverse leeftijdscategorieën 

- Invoering van digitale boeken 

- Vragen en antwoorden opstellen bij geselecteerde boeken   
2. Organisatie Implementatiedag Leesapp tgv Kinderrechtendag 21 nov.  

- Programma ontwikkelen 

- Voorbereidingen getroffen met de leiding van TMIL 

- Uitnodigingen verzorgd 

- Distributie uitnodigingen 
- Persinformatie verspreid 

- Voorbereiding met MC Raissa Biekman  

- Voorbereidingen voor participatie leerkrachten en leerlingen Dothschool  

- Documentatie verzameld van mediaberichtgeving   

3. Lobbywerk ivm bijdrage Milieufonds voor Milieu-educatieproject  
i.s.m. Milieudeskundige Haydi Berenstein en Cultuureducatieproject ism Gerard 

Alberga, directeur Openluchtmuseum Fort Nw. Amsterdam 

- Gesprekken met Haydee Berrenstein 

- Aanzet projectvoorstel 

- Gesprekken met Gerard Alberga over lesbrieven en leskisten ‘This is me’ 

- Uitwisseling van ontwikkelde cultuureducatie lesmaterialen   
4. Ontwikkeling projectdossier 'KBF Kindereducatiecentrum' 

Cultuurtuinlaan ism Ingenieursbureau Sunecon  

- Gesprekken gevoerd met B. Delprado over het plan 

- Goedkeuring ontwerp billboard  

- Correctie projectvoorstel 
- Fondswerving ivm plaatsing officieel billboard 

- Onderhandelingen met Mac Intosch Media ivm ontwerp billboard 

- Afspraak voor plaatsing billboard   

5. Onderhandelingen Accountant ivm Jaarrekeningen 2013, 2014, 2015 

- Gesprekken met Accountant Ritfeld 
- Gesprekken met bestuur Stichting Projekten 

- Gesprekken met Kenneth van dre Wijne, hoofd financiën Stichting Projekten 

- Gesprekken met de heer Floris Eliazer ivm nieuwe jaarrekeningen 

- Gesprekken met mevrouw Eugenie ivm oponthoud jaarrekeningen   

6. Onderhandelingen met SCF ivm ondertekening 

financieringsovereenkomsten KBF 2015 en KBF 2016 
- Gesprekken met de heer Stan Malone en de heer Steven Ost 

- Verzending verslaggeving KBF 2015 en KBF 2016 

- Ondertekening overeenkomsten  

7. Onderhandelingen met Stichting Projekten ivm overdracht rekeningen 

Kinderboekenfonds, Kinderboekenvoorraad,  Evaluatieverslag KBF 2016, 
Financieel verslag 2016, KBF-stukkenlijst 2014 – 2016, KBF brievenmap   

- Brieven verzonden naar DSB d.t.k.v. Wendy Ramautarsing 

- Handtekeningenkaarten afgegeven bij DSB 
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- Verklaring van DSB gevraagd 
- Copies van brieven voor Accountant Ritfeld bezorgd 

- Gesprekken met medewerkers Stichting Projekten Kenneth, Carmelita  

- Ophalen documenten bij Stichting Projekten   

8. Onderhandelingen met KBF schuldeisers Niamat en Roelie's 

- Gesprekken met Niamat ivm schriftelijke opgave van de huidige KBF-schuld 

- Schriftelijke opgave toegezegd 
- Gesprekken met Roelie’s ivm schriftelijke opgave van de huidige KBF-schuld 

- Schriftelijke opgave toegezegd en per mail ontvangen 

- Overhandiging documenten aan Accountant Ritfeld   

 9. Planning en organisatie KBF Beleidsbrainstorm  

- Contact gelegd met Lilian Callender ivm facilitering 
- Documenten opgezocht en verzonden ter voorbereiding 

- Data voor brainstormbijeenkomsten bepalen 

- Correspondentie met de facilitator omtrent brainstormbijeenkomsten   

10. Onderhandelingen met KBF Websitebouwer Karel Donk 

- Gesprekken met de heer Karel Donk in verband met continuïteit KBF website  
- Correctie en aanpassing van (verouderde) informatie op de KBF website  

- Actuele informatie voor de website ontwikkelen en verzenden 

- Afspraken over vergoeding voor onderhoud en actualisering KBF website   

11. Verzending Kerstwensen voor KBF-stakeholders, donoren en relaties 

- Kerstwenskaart laten ontwerpen door Hillyante Roozer 
- Ruim 150 Kerstwensen per mail verzonden   

12. Contact met scholen, stakeholders en standhouders ivm uitgestelde 

KBF's Commewijne, Sipaliwini, Brokopondo  

1. Gadotjo, juf Goedschalk, tel. 8779580/ 8564773 

2. OS Domburg, juf Dwarka 

3. Kangoeroeschool, juf Monique Telgt 
4. OS Meerzorg 

5. Kimmy’s land, juf Sharma, tel. 8571441, 7144471 

6. Hermien With, KBF Standhouder Miss Alida, Boekverkopers, Schrijvers 

7. Vrijwilliger uit Nederland Anita Lek 

8. Vrijwilligers uit Nederland Wanda Gloude, Pita Parole, Aly Hilberts 
9. Stagiaires HAN, Ede, Windesheim, Karel de Grote Hogeschool 

10.Stichting Flamboyant Park, Peter Snijders, tel. 8625960   

13. Organisatie KBF Stakeholdersbijeenkomst 

- Geplande datum: zaterdag 14 januari 2017 

- Geplande lokatie: DSB Gardenhouse 
- Geplande tijd: 11.00 – 14.00 uur 

- Programma ontwikkelen 

- Powerpointpresentatie 

- Uitnodiging deelnemers 

14. Algemene KBF-activiteiten 

- Vertaling KBF verslaggeving 2016 voor MCF 
- Onderhandelingen over beschikking KBF terreinen Para en Cultuurtuinlaan  

- Gesprekken met Accountantsgroep via Inder Rambharse 

- Onderhandelingen met vrijwilligers en stagescholen 

- Gesprekken met Marie Levens ivm samenwerking Minowc 

- Onderhandelingen over geschenkzending kinderboeken uit Den Haag 
- Samenwerkingsgesprek met Kimmy’s land, Aflatoun International, KKF, E-GO 

- Onderhandelingen over toegezegde meerjaren donaties aan KBF  


