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Stichting Care4shareSuriname
Inmiddels hebben we vele studenten ondersteund
om hun droom waar te maken: het volgen van een
vervolgstudie die zonder hulp van de stichting
vrijwel onmogelijk zou zijn geweest. Met dank aan
Stg. Het RC Maagdenhuis die ons sponsort.
Sinds de waardevermindering van de Surinaamse
Dollar is de stichting genoodzaakt om studenten
die in 2017 zouden starten met hun studie op een
wachtlijst te plaatsen. De studenten die reeds
gestart zijn met hun studie steunen we nog wél tot
aan het afstuderen…ondanks de zware financiële
situatie waar ook de stichting zich in bevindt.

Sindsdien hoeft hij minder te verzuimen van school
(om geld te verdienen). In augustus 2016 heeft hij
zijn studie succesvol afgerond en sindsdien werkt hij.
Als aan hem gevraagd wordt hoe hij de
ondersteuning van de stichting heeft ervaren,
antwoordt hij: “Het gaf me de juiste push om te
presteren..ik wil beter worden, me ontwikkelen”.

Op onze wachtlijst staan er 5 studenten voor de
Adek en 2 voor de Imeao. De kosten voor
ondersteuning zijn in totaal circa Srd 9200 (± €
1500).
Care4shareWorkforce
Door de huidige situatie lukt het afgestudeerden
niet altijd om aan het werk komen. Het bestuur
heeft besloten om een nieuw project te starten,
genaamd Care4shareWorkforce. Onze studenten
krijgen een sollicitatietraining aangeboden om hun
positie op de arbeidsmarkt te vergroten. Tevens
worden ze bewust gemaakt om de juiste keuze in
hun leven te maken op het gebied van werk.
Kent u een (particulier) initiatief of heeft u advies
hoe we aan meer inkomsten kunnen komen om de
jeugd van Suriname te ondersteunen in hun
bijdrage aan maatschappij? Laat het ons weten!

De stichting biedt hulp aan elk kind ongeacht
afkomst, nationaliteit of religie
Studenten 2016-2017
Op dit moment zijn er 10 studenten die we mogen
ondersteunen: vijf van de ADEKus (Universiteit),
twee van de IMEAO (economie/administratie) en
drie van de NATIN (NatuurTechnisch).
Student in Beeld
Remie Anakaba is in 2010 gestart op de NATIN,
richting landmeetkunde. In 2014 is hij op advies van
zijn decaan in contact gebracht met onze stichting.
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In mei start Remie met het afbetalen van zijn studie.
Sponsoren 2017
4Morgen
Als u uw inkopen doet via 4Morgen en u kiest als
goede doel voor Care4shareSuriname, dan
ondersteunt u onze projecten in Suriname zonder
dat het u extra geld kost. Meer hierover leest u op
de website www.4morgen.org
Care4sharesponsorgroep:
Geeft u aan de collectanten van de
Care4sharesponsorgroep, dan komt uw bijdrage ten
goede aan onze projecten in Suriname!
Stichting Het RC Maagdenhuis
Stichting het RC Maagdenhuis sponsort ons project
Care4shareStudiefonds voor het jaar 2016-2017.
Meer informatie?
Op www.care4sharesuriname.nl vindt u naast
algemene informatie ook de nieuwsbrieven en
jaarverslagen van de afgelopen jaren. Op onze
facebook-pagina care4sharesuriname vindt u het
laatste nieuws over onze studenten…en meer!
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