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Op 15 februari zijn wij (Karin, Karin, Myrthe, Femke en Karlijn) voor 7 weken afgereisd naar 

Suriname. Voor onze opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening hebben wij een 

afstudeeronderzoek gedaan in het kindertehuis Stichting Mijnzorg. 

Via Krista en Paul Monteiro zijn wij terecht gekomen bij dit bijzondere weeshuis. 

Het doel van ons project was een te bijdrage leveren aan het creëren van een 

ontwikkelingsgericht opvoedklimaat waarin de begeleiding van Stichting Mijnzorg op een 

adequate manier om kon gaan met het probleemgedrag van de kinderen.  

Het uiteindelijke product is een praktisch boekje geworden voor de begeleidsters waarin zij 

uitleg en tips krijgen om een ontwikkelingsgericht opvoedklimaat in het weeshuis te kunnen 

creëren.  

 

Tijdens ons project zijn we heel vaak in het kindertehuis geweest en hebben we van dichtbij 

gezien hoe de kinderen daar leven. In het tehuis wonen 34 kinderen in de leeftijd van 0-20 jaar 

(met een uitzondering van een meisje van 29). Alle kinderen zijn HIV geïnfecteerd en/of hebben 

AIDS. Wij zijn alle vijf geconfronteerd met heftige verhalen over deze bijzondere en lieve 

kinderen en zijn daarom ook ontzettend blij dat wij iets voor hen konden doen. 

Naast het project hebben wij dankzij het geld van Homico een leuk dagje weg voor alle kinderen 

en begeleidsters van het kindertehuis kunnen verzorgen.  

Op zaterdag 15 maart zijn we daarom met heel het tehuis naar Colakreek gegaan. Dit is een soort 

natuurpark waar de kinderen lekker kunnen zwemmen en spelen. 

Het was prachtig om de kinderen en de begeleidsters deze dag te zien genieten van dit uitje. Het 

is voor deze kinderen niet zo vanzelfsprekend om bijvoorbeeld naar een zwembad te gaan, dus 

dit was voor hen extra speciaal. Ze konden weer even lekker onbezorgd kind zijn, iets wat voor 

hen ook niet altijd vanzelfsprekend is.  

Na het gezellige dagje hadden we nog wat geld over. Hier hebben we speelgoed van gekocht voor 

alle kinderen in het tehuis. De laatste dag hebben we dit aan de kinderen gegeven en ze waren 

hier ontzettend blij mee. 

 

Wij willen stichting Homico ontzettend bedanken voor het sponsoren van deze activiteit en de 

cadeaus. De kinderen en de begeleidsters waren heel erg blij hiermee en hebben genoten van het 

dagje weg.  

 
Hieronder nog een aantal foto’s van het gezellige dagje weg en de cadeaus.  

 



  
 

 



 

 
 

 

  



 

 

 

 

 


