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INLEIDING 

De Nationale Stichting Kinderboekenfestival heeft weer een jaar mogen afsluiten 

en kijkt terug op een afgelegde weg van 17 jaren. Hoewel de stichting voor het 

tweede achtereenvolgende jaar geen nationaal kinderboekenfestival heeft 

kunnen organiseren, zijn er voldoende activiteiten geweest die het doel van de 

stichting tot uiting hebben gebracht. 

Het bestuur van Stichting KBF heeft in 2018 bestuursvergaderingen gehad op: 

1 februari 2018 om 13.00 uur bij NBBM 

12 april 2018 om 17.00 uur bij NBBM 

19 april 2018 om 16.00 uur bij NBBM met bestuur Dierentuin 

26 april 2018 om 13.00 uur bij NBBM 

19 juli 2018 om 18.00 uur bij NBBM 

13 november 2018 om 10.00 uur kennismaking met Angela en Melvin van CCPR 

 

Dit jaarverslag geeft een indruk van de uitgevoerde activiteiten! 

In 2018 waren de belangrijkste activiteiten van Stichting Kinderboekenfestival 

1. Promotie van Surinaamse Kinderboeken 

2. Aanpassing Projectplan Kindereducatiecentrum Kanangalaan/ Radiolaan 

3. Aangaan van nieuwe partnerschappen 

4. Voorleesactiviteiten 

5. Participatie in Klimaatseminar van REDD+ 

6. Uitvoering project Energie Handboek in opdracht van de EBS 

7. Participatie in Energiebeurs van de EBS 

8. Uitvoering filmproject ‘Trots op ons bos’ in opdracht van REDD+/NIMOS 

Op de KBF-website staan de volgende hoogtepunten uit 2018 beschreven: 

1. Samenwerkingsovereenkomst met CCPR getekend; 
2. Een nieuw Surinaams prentenboek;  6 april 2018 

3. KBF bestuursleden lezen voor gedurende de Nationale Voorleesweek; 

april 2018 

4. IDB-Project in opdracht van EBS 'Het schrijven van Energiewerkboeken voor 

GLO en VOJ-leerlingen’; 

5. Voorbereidende veldbezoeken en onderzoekssessies bij EBS-afdelingen; 

6. Update KBF Website 
- Update Project Kindereducatiecentrum Suriname;  6 april 2018; 

- Participatie Energiebeurs EBS met zelf ontwikkeld Energie Educatiespel; 

- Oriëntatiebezoeken en Filmopnames 'Trots op ons bos'; 
- Samenwerking met Stichting Boekenportaal ivm digitalisering kinderboeken 

voor de mobiele Leesapp Lees je wijs; 
- Kerstwens 2018; 25 december 2018; 

- Stichting KBF maakt kindertelevisieprogramma ‘Trots op ons bos!’; 8 december 

2018; 

- Stichting KBF participeert in Jeugd Klimaatseminar REDD+;  17 oktober 2018 

7. Het Kindereducatiecentrum van Stichting KBF Start Kinderprogramma’s over 

Milieu-Educatie;  17 oktober 2018 

8. Participatie Stichting Kinderboekenfestival in Energiebeurs; 14 oktober 2018 

 

Paramaribo, februari 2019 

Agnes Ritfeld 
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AANBIEDING PROJECTPLAN KINDEREDUCATIECENTRUM AAN KBF  

ERE VOORZITTER WIM UDENHOUT OP HET SCF KANTOOR 

    
Wim Udenhout geflankeerd door Yvonne Caprino en Sigmund Proeve 

 

In januari 2018 is het projectdossier ‘Kindereducatiecentrum Suriname’ door de 

Voorzitter van de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname officieel 

overhandigd aan de Voorzitter van de Suriname Conservation Foundation, de 

heer Wim Udenhout, erevoorzitter van de Stichting KBF. Inmiddels is de grond 

van Stichting KBF aan de Cultuurtuin gedeeltelijk schoon gemaakt, waardoor de 

eerste educatieve activiteiten daar spoedig van start zullen gaan. In de komende 

periode zal het projectdossier na feedback worden aangevuld en uitgebreid om 

ingediend te kunnen worden bij diverse ministeries, ‘groene’ bedrijven en 

donoren in binnen- en buitenland. De erevoorzitter is content met dit initiatief en 

zal nagaan welke fondsen hiervoor kunnen worden aangeschreven.  

    
         De natte en droge infrastructuur op het KEC terrein in de Cultuurtuin 
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KBF bestuursleden lezen voor gedurende de Nationale Voorleesweek  

Voorlezen is nog altijd het middel bij uitstek om kinderen plezier in lezen te laten 

beleven en liefde voor boeken bij te brengen! In het kader van de nationale 

voorleesweek die van zondag 4 tot en met zaterdag 10 maart 2018 in Suriname 

georganiseerd werd, hebben diverse KBF-bestuursleden op scholen en in 

instellingen voorgelezen! Stichting Kinderboekenfestival heeft het voornemen om 

dit jaar de voorleesactiviteiten weer structureel aan te pakken. Zij heeft de 

voorleesdag als aanknopingspunt aangegrepen. Via onze website geven wij door 

middel van foto’s enkele indrukken van de voorleesactiviteiten! 

Op woensdag 7 maart mocht Yvonne Caprino in de zesde klas op de R.E.C. 

Dothschool voorlezen. Zij koos ervoor om uit het reuze kinderboek ‘Pelifant en 

Olikaan’ van Marjanne Prins en Joes Wanders voor te lezen. Het is een 

kinderboek dat in 2010 tijdens het Kinderboekenfestival in Brokopondo tot leven 

kwam. De kinderen konden genieten van de belevenissen van Pelifant en 

Olikaan, die evenals vele mensen niet tevreden zijn met de manier waarop ze 

geschapen zijn. Behalve het voorgelezen boek, mochten de kinderen een doos 

vol kinderboeken bekijken en daaruit één kiezen om zelf te lezen. Zo werd de 

schoolbibliotheek en mediatheek spontaan aangevuld met enkele kinderboeken 

van de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname!  

   

 

Op de H.P.G. Latourschool was de voorleesdag op vrijdag 9 maart gepland en de 

leerlingen mochten genieten van verhalen van verschillende voorleesooms en 

tantes. Vandana Ramlal van het KBF-bestuur las de leerlingen van de onderbouw 

voor uit het kinderboek ‘Kakak, de kakkerlak en mevrouw Oma’ van Indra 

Hu-Ramdas en zij maakte er voor de kids een speciale voorleesactiviteit van 

compleet met ballonen en taart!  
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In de tweede klas van de R.E.C. Dothschool las Agnes Ritfeld voor uit het 

nieuwste prentenboek van Suriname ‘Blij met een ei’ geschreven door Margerie 

Stakel en geïllustreerd door Jurmen Kadosoe.                 

          

Het verhaal gaat over Andy en zijn Bruine Kip, die samen een week lang op zoek 

zijn naar een gezonde plek om een ei te kunnen leggen! Op een erf in de 

Natuurlaan zijn er voldoende bomen, plantjes, bloemen, vlinders, kikkers, 

poesjes en andere vriendjes. En op het erf is er voldoende zand voor Bruine Kip 

om in te krabben! Bruine Kip vindt bij het krabben heerlijke wormpjes en 

daardoor kan Bruine Kip uiteindelijk een gezond, mooi, lichtbruin ei leggen!  
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PARTICIPATIE STICHTING KINDERBOEKENFESTIVAL IN ENERGIEBEURS  

Van maandag 8 tot en met donderdag 11 oktober jl. participeerde de Nationale 

Stichting Kinderboekenfestival Suriname in de allereerste Energiebeurs in 

Suriname, georganiseerd door de NV Energiebedrijven Suriname. Het was de 

eerste keer sinds het Kinderboekenfestival van februari 2016 dat de stichting 

weer aan een publieke beursactiviteit deelnam en niet zonder succes!    

De hoofdgedachte achter deelname aan deze Energiebeurs was om het 

Kindereducatiecentrum van Stichting Kinderboekenfestival te introduceren. 

Stichting Kinderboekenfestival is namelijk doende een Kindereducatiecentrum op 

te zetten aan de Kanagalaan in de Cultuurtuin, waar permanente educatie van 

kinderen zal plaatsvinden door middel van leesactiviteiten, spelactiviteiten, 

creatieve activiteiten, bewustwordingsactiviteiten, onderzoeksactiviteiten, 

voorlichtingsactiviteiten, workshops het gehele jaar door! 

Stichting Kinderboekenfestival had speciaal voor de jeugd educatieve activiteiten 

ontwikkeld, waaronder leesmateriaal over energie, een gezelschapsspel over 

energie, een tentoonstelling van artikelen die energie verbruiken, vertoning van 

animatiefilmpjes over zuinig energieverbruik. Met haar twee activiteitenstands 

stond de stichting tijdens de Energiebeurs in het centrum van de belangstelling, 

vanwege het feit dat zowel jongeren als ouderen via het kleurrijke Energie 

Educatiespel spelenderwijs bewust werden gemaakt van begrippen als 

hernieuwbare energie, electrische energie, efficiënt omgaan met energie, zonne-

energie, biomassa, fotosynthese. De Energiebeurs werd gehouden op het 

complex van het Lalarookgebouw en was van dinsdag tot en met donderdag 

geopend van 10.00 uur ’s morgens tot en met 21.00 uur. De officiële opening 

vond plaats op maandag 8 oktober van 18.30 tot 20.30 uur en werd, na het 

welkomstwoord van EBS directeur Rabin Parmissar, verricht door Vice President 

Ashwin Adhin. Daarna verzorgde DNA voorzitter, Jennifer Geerlings-Simons een 

inleiding over schone energie. Het thema van de Energiebeurs waarin 15 

bedrijven en organisaties participeerden, was ‘Energie besparen is een trend’ en 

de beurs had tot doel het verhogen van de bewustwording over het efficiënt 

omgaan met energie en de voordelen van hernieuwbare energie. 

   
Het nieuwe Energie Educatiespel van het Kindereducatiecentrum van Stichting 

Kinderboekenfestival, heeft alle dagen veel belangstelling getrokken. Ruim 400 

bezoekers hebben tijdens de energiebeurs kennis gemaakt met het Energiespel. 

Het werd gespeeld met individuele personen en in groepsverband, met 

volwassenen en met kinderen. De EBS directeur vroeg op de openingsavond 

meteen een Engelse vertaling van het spel aan, terwijl de DNA voorzitter een 
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exemplaar voor de DNA bestelde. Voorzitter Proeve van Stichting 

Kinderboekenfestival gaf aan dat de rechten voor het door ons ontwikkeld 

Energiespel eerst veilig gesteld moeten worden! Het ligt in de bedoeling het 

Energiespel op korte termijn aan scholen en instellingen te koop aan te bieden. 

            
   Gasten in de KBF-stand met Energie Educatiespel bij de opening EBS Energiebeurs  
   

PARTICIPATIE IN JEUGD KLIMAATSEMINAR NIMOS 20 OKTOBER 2018  

  
 

            

KBF Deelnemers aan het Jeugd Klimaatseminar 2018 

http://www.kinderboekenfestival.org/wp-content/uploads/2018/10/jeugd-klimaatseminar.jpg
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HET KINDEREDUCATIECENTRUM VAN STICHTING KBF START 

KINDERPROGRAMMA’S OVER MILIEU-EDUCATIE 

Het Kindereducatiecentrum van de Nationale Stichting Kinderboekenfestival zal in 

de periode oktober, november en december 2018 een serie kinderprogramma's 

over milieu-educatie opnemen en via diverse televisiestations uitzenden.  

Het doel van de programma's is om kinderen bewust te maken van alle zaken die 

het klimaat en onze toekomst bedreigen! Kinderen zullen concreet leren het 

milieu te beschermen, doordat deskundigen met hen de natuur intrekken en hen 

liefde voor het milieu bijbrengen. Voorafgaand aan het schrijven van het project 

heeft Stichting Kinderboekenfestival op 20 oktober 2018 met een groep kinderen 

geparticipeerd in een Jeugd Klimaatseminar van het NIMOS in het Lalarook 

Conferentiecentrum. De middelen voor uitvoering van dit project, getiteld 'Ons 

bos, ons klimaat, ons voortbestaan, onze toekomst' zijn beschikbaar gesteld door 

de UNDP uit het NIMOS/ REDD+ programma. Na een voorbereidingsperiode van 

twee maanden heeft de leiding van REDD+ en het Nationaal Instituut voor Milieu 

en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) dat belast is met de uitvoering van het 

REDD+ programma in Suriname goedkeuring gegeven aan de voorgestelde 

projectactiviteiten. Middels het uitvoeren van dit project hoopt Stichting 

Kinderboekenfestival duurzaam een positieve bijdrage te leveren aan milieu-

educatie onder de Surinaamse jeugd. Ondertekening van de 

samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Kinderboekenfestival en het 

NIMOS vond plaats op 16 oktober jl. op het kantoor van REDD+.  

 

De milieugebieden, die voor filmopname bezocht zullen worden, zijn: 

1. De Cultuurtuin in Paramaribo 

2. Het Mangrovebos in Coronie 

3. Het Natuurpark Peperpot in Commewijne 

4. Het Zanderijbos te Para 

5. De Vlindertuin te Lelydorp in Wanica 

Ter voorbereiding is het projectteam op alle lokaties geweest om de 
bezienswaardigheden te selecteren en de filmscripts te kunnen schrijven. 

Vervolgens is het traject van de werving van deelnemende leerlingen ingezet. 

Deelnemende leerlingen zijn afkomstig van 16 verschillende scholen uit 

Paramaribo, Coronie, Commewijne, Wanica en Para. 

 

    
Ondertekening MOU met Redd+ voor uitvoering ‘Trots op ons bos’/ Voorbereidingssessie 
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Stichting KBF maakt kindertelevisieprogramma ‘Trots op ons bos!’   

Sinds september 2018 heeft Stichting KBF in opdracht van Milieuoganisatie 

NIMOS en het REDD+ programma een educatief project in uitvoering met als 

thema ‘Het bos, het milieu, ons voortbestaan, onze toekomst!’ 

Wij maken een serie televisieprogramma’s over ons milieu en de bedoeling is dat 

alle mensen in ons land hierdoor meer aandacht zullen gaan schenken aan het 

milieu, beter zullen omgaan met onze bossen en veel meer gaan houden van 

Suriname! De titel van de serie televisieprogramma’s is ‘Trots op ons bos!’ en 

vanaf januri 2019 zal de serie op de televisie te zien zijn. 

We zullen in deze programmaserie een reis maken langs verschillende soorten 

milieugebieden van ons land en veel leren over onze bossen!  

Omdat lezen erg belangrijk is in het leven, zullen wij in elk programma een 

fragment voorlezen uit een boek over ons milieu. Lees ook mee, want lezen 

betekent meer weten! Wat kunnen wij in het kinderprogramma ‘Trots op ons 

bos!’ verwachten? Eerst zullen wij leren over het ontstaan en de ontwikkeling 

van de Cultuurtuin. Daarna reizen wij naar het district Coronie om te leren over 

onze Mangrove-bossen. Vervolgens maken wij kennis met Natuurpark 

Peperpot in het district Commewijne, waar wij leren over de geschiedenis, de 

bodem, de flora en de fauna. Verder gaan wij naar het Zanderijbos om veel te 

leren over de savannes. En tot slot bezoeken wij de Vlindertuin te Lelydorp om 

te ontdekken hoe een pop zich tot vlinder ontwikkelt en welke waarde vlinders 

voor ons leven hebben. Het themalied van dit programma luidt: 
Het bos, denk eraan: WIJ ZIJN HET BOS! 

Wees trots, jij en ik, wij zijn het bos! 

Wij zullen leren onszelf te respecteren, 

het bos, rivieren, dieren, het milieu! 

Milieu, het gaat om ons voortbestaan! 

Leer snel beter daarmee om te gaan! 
Voor onze toekomst, de flora en de fauna 

is liefde voor Gods schepping alles waard! 

Het bos, denk eraan: WIJ ZIJN HET BOS! 

Wees trots, jij en ik, wij zijn het bos! 

 

In het programma zullen wij ook kennis maken met enkele instrumenten die wij 

gebruiken om in het bos de details, bijvoorbeeld kleine insecten of larven goed te 

kunnen waarnemen. Wij leren onder andere over het gebruik van een verrekijker 

en een vergrootglas. Aan het eind van elke uitzending wordt er een opdracht 

gegeven en we nodigen alle kinderen uit om actief hieraan mee te doen. 
De uitgevoerde opdracht kan je tot uiterlijk 10 dagen na de uitzending inleveren 

in de speciale opdrachtenbus bij het Jeugdcentrum aan de Dokter Sophie 

Redmondstraat 172 of digitaal via: info@kinderboekenfestival.org 

mailto:info@kinderboekenfestival.org
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 FILMOPNAMES ‘TROTS OP ONS BOS’ 

    

Filmopnames Natuurpark Peperpot     Filmopnames Vlindertuin    

           
Filmopnames Zanderij Savannebos             Filmopnames Cultuurtuin 

  
Filmopnames Zeedijk Coronie             Filmopnames Natuurpark Peperpot 
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Rotary Suriname en LVV gaan voor behoud Cultuurtuin 

Met het oog op de bescherming van de natuur werd op donderdag 24 mei 2018 

het startsein gegeven van het project ‘Cultuurtuinbos’. Om dit te bewerkstelligen 

is Rotary Suriname een samenwerking aangegaan met de Stichting Nationale 

Parken (Stinapa) die onder het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij 

(LVV) valt. Het project houdt in de schoonmaak, inrichting, het behoud en 
beheer van het cultuurtuinbos, zodat dit bos een gebied wordt dat rust, 

natuurschoon en educatie over bos en over bomen biedt. Vanwege het feit dat 

het naambord van het Kindereducatiecentrum van Stichting Kinderboekenfestival 

precies tegenover de Botanische tuin staat, werd Stichting KBF ter elfder ure 

uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze activiteit, die in verband met de 
aanwezigheid van de President van Rotary International, Ian Riseley, kort 

tevoren gepland was. Bij de launch hebben de verschillende sprekers het belang 

van het behoud van dit bos onderstreept. Vandaar dat dit project de 

bewustwording over de noodzakelijkheid voor het beschermen van het milieu 

moet aanwakkeren en bevorderen. Rotarian Djaienti Hindori noemt de 
Cultuurtuin een groene schat met boomsoorten waarvan sommige ruim 100 jaar 

oud zijn. Het zijn bomen die in de loop der jaren zijn geschonken door de diverse 

culturen die ons land rijk is, dus de voorouders en de bevriende naties. Om liefde 

en respect voor de natuur te helpen bevorderen bij de volgende generatie heeft 

Rotary Suriname dit initiatief genomen samen met het Ministerie van LVV.  

 
Onthulling van het naambord  

Stinapa is een werkarm van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij 

(LVV). Het Cultuurtuinbos oftewel de cultuurtuin, is ontstaan tijdens 

het Nederlandse koloniale bewind in het begin van de 19e eeuw, om uitheemse 

planten en bomen te testen op het Surinaamse klimaat. Het is dus van belang 

het park niet alleen schoon en veilig te houden, maar ook moet deze tuin 
behouden worden. Stinapa is de instantie die belast is met het beheer van 

parken, dat ressorteert onder het ministerie van LVV. Er werd eerst samen 

nagegaan welke bijdrage geleverd kan worden voor het behoud van de 

Cultuurtuin. Mevrouw Hindori vindt dat de Cultuurtuin gerust een botanische tuin 

genoemd mag worden, omdat de tuin uitzonderlijke historische waarde en 
wetenschappelijke betekenis heeft. Er werd een Memorandum of Understanding 

(MoU) getekend tussen drie Rotary Suriname Club-presidents: Ravi Patandin, 

Wendy Ramautarsing-Slagveer, Helmut Haukes en de directeur van LVV, 

Djoemadie Kasanmoesdiran. Met de ondersteuning van Rotary Suriname zal veel 

meer gedaan worden met betrekking tot duurzaam beheer van het 
cultuurtuinbos. Beheren, behouden, rehabiliteren en ëxploiteren van het 

cultuurtuinbos zal naast recreatie, ook bijdragen aan educatie voor de toekomst! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_kolonies
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BESPREKING MET NIEUWE KBF PARTNERS STINAPA, STICHTING 

DIERENTUIN EN BUREAU CCPR OP 11 JULI 2018 IN DE DIERENTUIN  

   

Op 11 juli 2018 rond 10.30 uur werd een aanvang gemaakt met het 

kennismakingsgesprek tussen STINAPA, de Paramaribo ZOO en Stichting KBF. 

Het doel van het gesprek was om na te gaan wat de mogelijkheden allemaal zijn 

voor een samenwerking tussen STINAPA, de Paramaribo ZOO en Stichting KBF. 

KBF gaf aan dat zij als organistatie het stuk terein dat haar is toegewezen dit 

jaar niet in gereedheid kan brengen voor een educatief evenement, vandaar dat 

er gebruik zal worden gemaakt van de Paramaribo ZOO als locatie. KBF wil 

tijdens het evenement een link maken met het terrein dat haar is toegewezen 

middels een educatieve tocht door het hele park. STINAPA werd erbij betrokken 

vanwege het voorstel dat de kinderen tijdens de educatieve speurtocht ook de 

Botanische tuin kunnen bezichtigen. Er werd voorgesteld om een educatieve 

tocht te houden als één van de activiteiten van Stichting Kinderboekenfestival. 

De heer Oemar Jimidar gaf aan dat de Botanische tuin een face lift krijgt. 

STINAPA is bezig met een traject waarbij de bomen worden geïdentificeerd en 

naamborden krijgen. De trim- en looppaden worden in orde gemaakt en er wordt 

ook gekeken naar de mogelijkheid om toilettengroepen op te zetten.  

Voor STINAPA is het belangrijk te weten wanneer de activiteiten van Stichting 

Kinderboekenfestival precies gehouden worden, zodat alles gereed gemaakt kan 

worden voor de educatieve tocht. STINAPA maakt duidelijk dat de educatieve 

tocht een van de hoofdactiviteiten van het Kinderboekenfestival kan worden. 

Het is van beland dat de gemeenschap weet van de samenwerking en activiteiten 

die op komst zijn. Stichting Kinderboekenfestival plant de volgende activiteiten: 

- Een activiteit waarbij kinderen zelf lezen; 

- Een activiteit waarbij kinderen communiceren over een geschreven tekst; 

- Een activiteit waarbij kinderen iets produceren over hetgeen ze gelezen of 

gezien hebben; 

- Een milieuactiviteit waarbij de kinderen gerichte praktische tips meekrijgen; 

- Een algemene activiteit bestemd voor de massa. 

KBF zal metingen doen om een beeld te krijgen van het bewust zijn bij kinderen 

op dit moment zodat er data is om in de toekomt een vergelijkingen te kunnen 

maken en de impact van de activiteiten van KBF duidelijk in beeld gebracht 

kunnen worden. 
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Stichting Kinderboekenfestival maakt handboek voor Energie-educatie  
 

Het Kindereducatiecentrum van Stichting Kinderboekenfestival heeft in oktober 

2018 met een zelf ontworpen Energiespel geparticipeerd in de eerste 

Energiebeurs in Suriname, georganiseerd door de N.V. Energiebedrijven 

Suriname, de EBS. Het Energiespel was een opstapje naar de uitvoering van het 

project ‘Productie Handboek Energie Efficiëntie en Hernieuwbare Energie’ 

bestemd voor leerkrachten van basisscholen en VOJ-scholen. 

De ondertekening van het contract voor de uitvoering van dit project, dat 

gefinancierd wordt door de IDB, vond plaats in juli 2018.  

Sindsdien is het voorbereidingswerk aangevangen en zijn er diverse gesprekken 

met stakeholders gevoerd. De mascotte van het Energieproject van Stichting 

Kinderboekenfestival is Wattie! Zodra Wattie ergens opduikt, is Stichting 

Kinderboekenfestival actief op het gebied van energie-educatie.  

De opdracht voor het schrijven van de handboeken omvat:  

2 handleidingen bestaande uit 22 pagina's, dubbelzijdig gedrukt met illustraties 

en teksten over het energie onderwerp plus kaft; alle pagina's in kleur;  

De handboeken moeten informatie en voorbeelden bevatten over:  

- energie efficientie in de dagelijkse omgeving van kinderen;  

- hernieuwbare energie in de dagelijkse omgeving van de doelgroep;  

De eerste fase van uitvoering van dit project bestaat uit een aantal veldbezoeken 

aan verschillende bedrijfsafdelingen, waaronder de Energie-opwekkingsafdeling, 

de Energie-transmissieafdeling, de Energie-distributieafdeling van de EBS.  
 

                                                                           
                                Veldbezoek aan de EBS Centrale aan de Saramaccastraat 

Tijdens het eerste oriëntatiebezoek op donderdag 3 januari 2019 werd door de 

heer Sital, superintendent Diesel Power Plant 2 van de EBS aan de 

Saramaccastraat, een uiteenzetting gegeven van alle activiteiten die deze EBS-

afdeling ontplooit om energie op te wekken en inzicht gegeven in de units, 

machines en apparatuur die hiervoor nodig zijn!  
Het was zeer interessant om te horen hoeveel werk de EBS moet verzetten om 

alle burgers in Suriname van energie te kunnen voorzien, wat de piektijden van 

energieverbruik zijn, hoe de energieleveranciers elkaar aanvullen en waarom het 

waterpeil van de waterkrachtcentrale te Brokopondo zo scherp in de gaten moet 

worden gehouden! De informatie over de betekenis van de Brokopondostuwdam, 

was bijzonder leerrijk! Het was een eye opener om te vernemen hoeveel EBS-ers 

in actie komen en hoe snel er oplossingen gezocht worden, wanneer er 

stroomstoringen zijn bijvoorbeeld door mastaanrijdingen. 
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Veldbezoeken in verband met het schrijven van Energiewerkboeken                                        

     
 

               
    

             
                                    Veldbezoek aan de EBS Centrale te Menckendam 
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Stichting KBF gaat samenwerking aan met CCPR 

De Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname en het Centrum voor 

Communicatie en Public Relation, CCPR, willen een duurzame samenwerking 

ontwikkelen op basis van wederzijds begrip, wederzijdse voordelen, 

gemeenschappelijke interesse en gedeelde doelen. CCPR zal Stichting KBF 

bijstaan als werkarm bij de ontwikkeling, financiering en uitvoering van 

projecten. De volgende belangrijke afspraken zijn vastgelegd in een 

samenwerkingsovereenkomst. CCPR zal als uitvoerend orgaan voor Stichting KBF 

worden aangesteld; Een team van Stichting KBF leden zal sturing geven aan de 

activiteiten die CCPR zal uitvoeren, waaronder het ontwikkelen van een 

communicatieplan en de implementatie daarvan afhankelijk, het werven van 

fondsen voor activiteiten, het schrijven van maandelijks rapportages, het 

verzorgen van presentaties, het contact onderhouden met KBF-stakeholders, het 

houden van tussentijdse evaluaties en het informeren van het KBF-bestuur over 

de voortgang van activiteiten; CCPR en KBF werken samen aan evenementen 

binnen Suriname en Internationaal. 

De samenwerkingsovereenkomst gaat in per 1 oktober 2018 voor de duur van 

één jaar en kan na een jaar eventueel met wederzijdse instemming worden 

gewijzigd en/ of verlengd. Stichting KBF en CCPR zullen elkaar de benodigde 

informatie, materialen en kennis leveren, teneinde de doelen van deze 

samenwerkingsovereenkomst te kunnen verwezenlijken. Ook zullen zij elkaar op 

de hoogte stellen van alle ontwikkelingen, obstakels en/ of vertragingen in de 

projectuitvoering, die gevolgen kunnen hebben voor de samenwerking.  

   
Samenwerking KBF met CCPR 
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SAMENVATTING MONITORING KBF ACTIVITEITEN 2018 
Januari 

Gesprek over operationalisering Leesapp met Jonathan Tobi en Robert Hahn; 

Rondzendmail naar KBF stakeholders ivm   

22 januari 2018 om 13.00 uur KBF-bestuursvergadering (met presentatie 

Kindereducatiecentrum door Brian Delprado); 

Schenking kinderboeken van Mechtelly Tjin A Sie ontvangen via heer Remie 
Felter;  

24 januari 2018 om half 11 Gesprek met Renate Cruden en Marketing afdeling 

over omzetting Financieringsovereenkomst tussen DSB en KBF. 

Updating KBF Website door informatievoorziening via Karel Donk  

Bijhouden en verwerking financiële administratie 
Februari 

1 februari 2018 18.00 uur KBF-bestuursvergadering (voorbereiding presentatie 

Kindereducatiecentrum); 

Gesprek met Diana Hijlaard-Chin i.v.m. wijziging rekeningen Kinderboekenfonds; 

9 februari 2018 om 18.00 uur Ontmoeting met Taalunie delegatie in Hotel 
Torarica; Ondersteuning is toegezegd voor project Kindereducatiecentrum; 

Gesprek over operationalisering Leesapp met Schrijversgroep en Sylvia Koemar; 

Verkoop 10 kinderboeken Patrick en Bello aan auteur, mevrouw Carla Rees;  

Levering Kinderboeken (nr. 2) op verzoek van mevrouw Lalbihari voor Prodimex 

Wanicastraat 
Gesprek met mevrouw Georgine Acton i.v.m. samenwerking op het gebied van 

educatie met Stichting Anne Frank 

Bijhouden en verwerking financiële administratie 

Maart 

7 maart van 09.00 tot 11.00 uur Voorleesactiviteit op de Dothschool 

Gesprek over ontwikkelingen Leesapp met Jonathan Tobi en Robert Hahn. 
Onderhandelingen met Brian Delprado over schoonmaakactiviteiten terrein 

Cultuurtuinlaan; 

15 maart 2018 om 18.00 uur KBF-bestuursvergadering (met presentatie 

Kindereducatiecentrum door Brian Delprado) Gasten Jaene Malm en Claus 

Eckelmann. 
Gesprek met Floris Eliazer, i.v.m. opstellen begrotongen 2017 en 2018; 

Correspondentie met Josephine de Man van de Anne Frank Stichting 

Verkoop 10 kinderboeken aan mevrouw Carla Rees (SRD 150,-) 

Updating KBF Website door informatievoorziening via Karel Donk 

Correctie en aanpassing projectdossie Kindereducatiecentrum 
Bijhouden en verwerking financiële administratie 

April  

Onderhandeling met directie Dierentuin ivm samenwerking KEC/ Stinapa 

Onderhandeling met CCPR ivm ondersteunende funktie 

Onderhandeling met Redd+ ivm milieuproject 

Mei 

Onderhandeling met Stichting Anne Frank ivm Tentoonstelling 

Informatebijeenkomst UTSN Twinning 

Bezoek Cultuurtuin ivm projectplan Kindereducatiecentrum 

Juni 

Boekverkoop Kinderboeken aan Prodimex 

Boekverkoop Kinderboeken aan Biblionef 

Boekverkoop Kinderboeken aan Faranaz Literair 
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Juli 

4 juli: Bespreking indiening IDB project voor het schrijven van 2 Handboeken 

over Energie efficiëntie en hernieuwbare energie (per mail ontvangen) 

Woensdag 11 juli 9.30 uur in de Paramaribo Zoo: 

Ontmoeting en kennismakingsgesprek met Melvin Hijnes van CCPR  

10.00 uur: Bespreking met Directeur Altenberg van de Paramaribo Zoo en 

Secretaris Jimmidar van Stinapa over samenwerking met KBF en CCPR als 

werkarm 

12 juli Aanvraag nieuwe DSB bankrekeningen en chequeboekes voor KBF 

(boekenfonds) in orde gekomen; 

19 juli 18.00 uur KBF bestuursvergadering  

24 juli Gesprek met Angela van der Kooye en Melvin Hijnes ivm schrijven 

samenwerkingsovereenkomsten tussen KBF en Dierentuin en Stinapa 

25 juli Betaling Wiren per cheque in orde gemaakt voor eerste schoonmaak KBF 

terrein Cultuurtuinlaan 

Betaling per cheque voor Karel Donk voor onderhoud KBF Website en voor Floris 

Eliazer voor intern KBF financieelverslag 2016 in orde gemaakt! 

Augustus 

13 augustus Contact met REDD+ ivm projectfinanciering 

16 augustus Contact met Georgine Acton ivm project Tentoonstelling van 

Stichting Anne Frank 

17 augustus Ontwikkeling vakantieproject ‘Een kwart uur in de natuur!’ 

21 augustus 9.30 uur Bespreking bij Vandana Ramlal en gedachtenwisseling ivm 

in te dienen vakantiefilmproject bij Nimos/ Redd+ 

10.00 uur REDD+ kantoor: Gedachtenwisseling met mevrouw Bihari en Nancy 

Pierau-Riedewald ivm indiening vakantieproject; 

29 augustus Op verzoek van REDD+ aanpassing van het vakantieproject tot 

laatste kwartaalproject 2018 

30 augustus: start werving projectteam, deskundigen, cameramensen en 

deelnemende kinderen 

Bestelling Surinaamse kinderboeken voor scholen binnenland door Christine 

Samsom 

September 

2 september: Update Website Stichting Kinderboekenfestival 

5 september: Ontwerpen Energiespel voor Energiebeurs 

10 september EBS: inhoudelijke instrukties ivm deelname KBF aan Energiebeurs 

September EBS onderhandeling met Chiquita ivm EBS Energiebeurs 

September: Ontwikkelen voorstel KBF vakantieproject 

voor Redd+ 

Correspondentie en telefonische onderhandelingen met Stichting Anne Frank  

Boekenleveringen aan Prodimex, Biblionef, Faranaz Literair, Christine Samsom 

Oktober 

2 Oktober: brainstorm met Redd+ Communication Officer Nancy Riedewald 

4 Oktober: brainstorm met milieudeskundige Haydi Berrenstein 

6 oktober Lalarookcomplex: Plaatselijke aanwijzing en instrukties voor 

deelnemers aan de Energiebeurs van de EBS 
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8 tot 11 oktober 10.00 - 21.00 uur Lalarookcomplex: Deelname KBF aan 

Energiebeurs met een zelf ontwikkeld Energie Educatiespel op een groot vel 

Dinsdag 16 oktober 10.00 u Redd+ kantoor: Ondertekening door KBF-voorzitter 

Proeve van een samenwerkingscontract tussen KBF en Redd+  

Zaterdag 20 oktober 10.00 - 13.00 u Lalarook: Deelname KBF aan het Jongeren 

Klimaat Seminar met geselecteerde kids ivm het milieufilmproject 

Maandag 22 oktober 9.00 - 10.00 u CCPR: Onderhandelingen met Angela van 

der Kooye en Melvin Hijnes over samenwerking en invulling VENDOR voor Redd+ 

10.00 - 10.30 u NBBM: 

Overleg met Voorzitter Proeve over uitvoering Redd+ en  EBS project en 

ondertekening contracten Haydi Berrenstein en CCPR 

12.00 uur Overleg en update verslaggeving aan Redd+  

13.00 uur Indiening documenten bij Redd+ kantoor: Vendor, uittreksel KBF 

inschrijving Stichtingen Register, aanvraagbrief eerste tranche ingediend bij 

Redd+. 

Zaterdag 27 oktober 8.00 - 12.00 u Cultuurtuin: Oriëntatiebezoek ivm 

filmproject 

30 Oktober: brieven naar instanties verzonden ivm oriëntatiebezoeken Peperpot 

Natuurpark Commewijne, Zanderij 1, Mangrove educatiecentrum Coronie, 

Vlinderpark Lelydorp. 

31 Oktober: verzoek per brief gericht aan de directeur en bij Conservation 

International in bruikleen opgehaald 20 verrekijkers 

November 

Dinsdag 13 november 9.00 -9.45 u CCPR: Bespreking en Ondertekening 

samenwerkingscontract CCPR en KBF 

Zaterdag 17 november 10.00 - 12.00 u Jeugdcentrum: Infobijeenkomst met 

kinderen, ouders en vrijwilligers dmv powerpointpresentatie en instrukties over 

het filmproject ‘Trots op ons bos’ 

Kritische bestudering filmscripts en correcties, aanpassingen, beperkingen 

aangebracht en verzonden naar Redd+ voor feedback en toestemming voor de 

filmopnamen. 

Logistieke en materiële voorbereidingen voor alle filmtrips: 

Zaterdag 24 november 7.00 – 14.00 uur Filmopnamen Cultuurtuin 

December 

Zaterdag 1 december 6.00 – 18.00 uur Filmopnamen Coronie 

Zaterdag 8 december 7.00 – 15.00 uur Filmopnamen Peperpot, Commewijne 

Zaterdag 15 december 7.00 – 15.00 uur Filmopnamen Zanderij 1 

Zaterdag 22 december 7.00 – 15.00 uur Filmopnamen Vlinderpark, Lelydorp 

23 december: Alle documentatie en informatie over KBF, KEC, Leesapp en Anne 

Franktentoonstelling verzonden naar CCPR;  

24 december: Kerstwenskaart ontwikkeld met grafische ondersteuning van 

Melvin Hijnes van CCPR en verzonden aan KBF stakeholders en relaties 

29 december: Gezamenlijke filmsessie ter evaluatie en correctie van de eerste 

films ‘Trots op ons bos’.  

 


