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Per ingang van 4 september 2015 heeft er een
bestuurswijziging plaatsgevonden. De nieuwe
penningmeester is Ramesh Chandrikasing, de
nieuwe secretaris is Berry van den Dam.
Ramesh, een geboren Surinamer en oudscheikunde-leraar zegt: “Ik heb het altijd
belangrijk gevonden dat mijn studenten met
hun studievragen terecht konden bij mij.
Zelfs na schooltijd.

Studenten 2015-2016
Het komend schooljaar zijn er 6 studenten die in
hun laatste schooljaar zitten. In deze en in de
komende nieuwsbrieven wordt er telkens een
student(e) uitgelicht.
In deze nieuwsbrief introduceren we Anushka
Bhagwandien. Zij heeft zich in 2011 aangemeld
als student voor de Anton de Kom Universiteit te
Paramaribo. Na een succesvolle studie met
prachtige cijfers is zij in augustus 2015
afgestudeerd als Bachelor of Science in
Bedrijfskunde.

Als penningmeester kan ik studenten blijven
ondersteunen die daar behoefte aan hebben”.
Berry, geboren in India en opgegroeid in
Nederland zegt: “mijn opgedane kennis,
inzicht en vaardigheden in Nederland wil ik
graag inzetten voor de ontwikkeling van
opgroeiende kinderen en jongeren in
Suriname..

..want de kans die ik heb gekregen, verdient
een ander kind ook!”
Fantastische start voor 2016
Op 7 januari 2015 heeft er een gesprek
plaatsgevonden tussen met Stichting Het RC
Maagdenhuis n.a.v. een verzoek tot sponsoring.
Voor de duur van 3 jaar hebben zij een gift
verstrekt van €5000,- waarbij de stichting voor
alle studenten die nu in het traject zitten de
studie kan waarborgen. Wij willen RC Het
Maagdenhuis dan ook hartelijk danken voor
deze gulle bijdrage!
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Anushka:“Het geheim om je doel te bereiken
bestaat slechts uit 1 woord: DOORZETTEN!”
Anushka is inmiddels op zoek naar een baan en
ondersteunt op dit moment het project
Care4shareHome, dat een betaalbaar
bejaardentehuis in Suriname wil realiseren.
Hiervoor heeft ze het businessplan zelfstandig
geschreven.
Meer informatie?
Op www.care4sharesuriname.nl vindt u naast
algemene informatie over de stichting ook de
nieuwsbrieven en jaarverslagen van de
afgelopen jaren. Op onze Facebookpagina
care4sharesuriname leest u het laatste nieuws.
Doneren
Mocht u een financiële bijdrage willen leveren
dan is dat uiteraard zeer welkom. Dit kan via het
donatieformulier op de website of middels een
overschrijving via één van deze banken:
Rabobank NL: NL47 RABO 0147253357
Hakrinbank Suriname: 20.935.9842
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