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Voorwoord 
Met genoegen presenteert de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname 

haar eerste Nieuwsbrief over de ontwikkelingen van het Kindereducatiecentrum!  
In maart 2010 kreeg de stichting ten behoeve van haar educatieve activiteiten 
een perceel groot 1,3 ha aan de Kanangalaan in de Cultuurtuin in grondhuur.  

Na 10 jaren heeft het plan van Stichting KBF om daar een educatief centrum 
voor kinderen op te zetten vaste vorm gekregen als Kindereducatiecentrum i.o.! 

In deze editie van de KEC Nieuwbrief krijgt u informatie over Fase 1 van het 
Kindereducatiecentrum en over de samenwerkingspartners met wie Stichting 

Kinderboekenfestival het Kindereducatiecentrum dit jaar nog hoopt te realiseren.  
De belangrijkste doelen van het Kindereducatiecentrum zijn permanente educatie 
en vorming van de jeugd middels educatieve en bewustwordingsactiviteiten met 

wisselende thema’s op het gebied van o.a. milieu- en natuur, gezonde leefstijl, 
cultuur, sociale en financiële educatie via exposities, storytelling en interactief 

(voor)lezen, films, discussies, creatieve denk- en doe-activiteiten.  
Wij kijken uit naar uw ondersteuning!  
 

 
Leden van de Werkgroep KINDEREDUCATIECENTRUM bij de installatie op 15 maart 2021 

 

KINDEREDUCATIECENTRUM FASE 1  
De Werkgroep KEC werd op 15 maart 2021 geïnstalleerd met als voornaamste 

taken het operationeel maken van het kindereducatiecentrum, voorstellen voor 
educatieve activiteiten doen, begrotingen opstellen.  

Onder leiding van Coördinator Imgracia Joemrati heeft de werkgroep zich eerst 
georiënteerd op het terrein en aan de hand daarvan een vier faseplan opgesteld.  
Fase I zal ongeveer twee maanden duren en omvat bewerking van het terrein: 

1. Voorbereidingen bouwrijp maken van het terrein; 

2. Veilig maken van het terrein: omheining plaatsen aan de voorkant, duikers 

plaatsen voor de entree, (camera)bewakingssysteem aanschaffen en plaatsen; 

3. Bos opruimen: Grof vuil verwijderen; Onderbos weghalen waar nodig; Plantjes 



selecteren, uitgraven en potten; Shredderen van de omgevallen bomen; Wied 

verwijderen; 

4. Terreinwerkzaamheden: Ontwatering binnen het terrein/regulering 

water/overstort; Egaliseren; Looppaden identificeren; Ophogen; 

5. Terrein inrichten: Plantjes plaatsen; Bamboe kortwieken en bomen waar nodig 

opschonen; Termieten verwijderen; Open plekken maken; Struikgewas ordenen; 

Looppaden verharden;  

De kosten voor fase 1 zijn momenteel geraamd op SRD  186.000,-.     
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Partners    

De belangrijkste partners met wie Stichting Kinderboekenfestival momenteel 
samenwerkt om het Kindereducatiecentrum te realiseren, zijn het ministerie van 

Ruimtelijke Ordening en Milieu, STINAPA, het ministerie van Landbouw, Veeteelt 
en Visserij, Ingenieursbureau SUNECON, Suriname Conservation Foundation, 
Rotary Suriname, de Paramaribo Zoo, DSB en familie Rijsdijk.   

De Werkgroep PR en Fondswerving beijvert zich voor het binnenhalen van 
fondsen voor het operationaliseren van dit project van de Nationale Stichting 

Kinderboekenfestival Suriname. Wij roepen partners die hierin kunnen bijdragen 
op contact te maken met de trekker Angela van der Kooye op het appnummer 
8119338. Onze dank is zeer groot!  
 

 
Architect en projectontwikkelaar Brian Delprado van de Werkgroep KEC 


