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Eerste zending medische hulpmiddelen in Suriname aangekomen
In het eerder gepubliceerd nieuwsbericht van de maand december hebben wij aangekondigd dat Stichting Nooit Alleen door uw geweldige steun in de vorm van donaties
en giften de eerste container heeft verscheept naar Suriname. Wij willen u niet onthouden hoe dit zich verder heeft ontwikkeld.
Onze voorzitter Mw. Claudia Castelen is speciaal naar Suriname afgereisd, om ervoor
te zorgen dat alle gedoneerde materialen op de juiste plek terecht komen.

SNA heeft als belangrijkste doelstelling: Strijd tegen kanker in Suriname.
Dit doen wij door:
-Voorlichting, om de taboesfeer rondom kanker te doorbreken.
-Behandeling tegen kanker mogelijk maken.
-Waar nodig het helpen bekostigen van medische behandeling.
-Het leed enigszins te verzachten door medische hulpmiddelen beschikbaar te stellen.
De doelgroep waarop Stichting Nooit Alleen zich richt zijn voornamelijk sociaal zwakkeren in Suriname die niet of nauwelijks in staat zijn om een medische behandeling
tegen kanker te bekostigen.

Hier volgt het verslag van onze voorzitter;

De eerste twee weken
De eerste twee weken van mijn verblijf
heb ik vier ziekenhuizen in Paramaribo
en verschillende instanties bezocht. In de
ziekenhuizen heb ik specialisten en verpleegkundigen gesproken en rondleidingen gehad op de afdeling oncologie.
Andere bezochte instanties zijn:
Staatsziekenfonds (SZF)
MRI en de Bestralingscentrum. Beide zijn
gevestigd op het terrein van het Academisch ziekenhuis (AZ).
Door deze vele gesprekken en rondleidingen heb ik nu een duidelijk beeld over de
gang van zaken en de behandelingsmogelijkheden van kanker in Suriname.

Tijdens dit bezoek is vooral gekeken naar
wat de stichting (SNA) in de strijd tegen
kanker voor Suriname kan betekenen.
Naast het bezoeken van ziekenhuizen en
instanties ben ik ook druk bezig geweest
om de nodige papieren in orde te maken,
zodat de container ingeklaard kon worden. Daarnaast bezocht ik patiënten die
dringend medische hulpmiddelen nodig
hadden zoals een rolstoel, rollator, looprek, of stomazakken.
Tijdens het bezoek aan de patiënten was
het snel duidelijk hoe groot de nood is,
waardoor ik al snel overtuigd was dat de
hulpmiddelen bij de juiste mensen en op
de juiste plaats terecht zullen komen.

Aankomst van de Container
Om kosten te besparen werden de goederen op de haven vanuit de container
overgeladen op een grote vrachtwagen. De inhoud van de container werd
vervoerd naar een grote loods bij mijn
ouderlijke woning aan de Tout-Lui-Faut
kanaal, waarna de informatie brochures
over kanker door de grote groep vrijwilligers werden gesorteerd voor de verschillende ziekenhuizen, instanties en organisaties.
De medische hulpmiddelen werden eerst
keurig door de vrijwilligers Dhr. A. Nanda

en Dhr. C. Edelsteen nagekeken.
Het was indrukwekkend om te zien hoe
familieleden, buren, vrienden en kennissen bereidwillig waren om kosteloos hun
medewerking te verlenen.
De verscheepkosten van de container en
het vervoeren van de goederen vanuit
de haven naar de opslag zijn gesponsord
door lokale ondernemers. De afhandelingskosten zijn door het verschepingsbedrijf gesponsord.

Donaties namens SNA
Omdat niet alleen goede gezondheidszorg, maar ook voorlichting en tijdige
ontdekking een belangrijke sleutel zijn in
de strijd tegen kanker heb ik namens SNA
alle vier ziekenhuizen in Paramaribo, één
streekziekenhuis in het district Nickerie,
de medische posten in het district Moengo
en Albina en verschillende organisaties
in Suriname voorzien van informatie en
voorlichtingsbrochures over kanker die

beschikbaar zijn gesteld door het www.
KWF.nl. Dit zodat patiënten en hun omgeving meer te weten kunnen komen over
kanker en de behandelingsmogelijkheden, waardoor ze zich ook beter kunnen
voorbereiden op de behandeling. Naast
de brochures zijn er ook folderhouders
gedoneerd aan de ziekenhuizen, zodat de
brochures keurig komen te staan.

De overhandiging van de informatie brochures en folderhouder aan de hoofdverpleegkundige van de afdeling oncologie
van het Academisch Ziekenhuis (AZ).
Deze folderhouder kreeg gelijk een mooie
plaats op de gang van de afdeling Oncologie.

Overhandiging
van de informatie brochures en
folderhouder en
1 lichtkast aan de
Verpleegkundig
Directeur van het‘s
Lands Hospitaal
mevr. H. Samson.

Overhandiging
van de informatie
brochures en folderhouder aan de
verpleegkundige
directeur mevr. R.
Mangroe en mevr.
J.Graanoogst. van
het Diaconesse
ziekenhuis.

Overhandiging van de informatie
brochures en folderhouder aan
de hoofdverpleegkundigen afdeling oncologie van het St. Vincentius Ziekenhuis.

Ook heb ik een bezoek afgelegd aan de minister van Volksgezondheid
Drs. Michel Blokland en de minister van Sociale Zaken en Huisvesting
Drs. Alice Amafo M.A.

Drs. Michel Blokland

Drs. Alice Amafo .M.A

Voorlichting
In samenwerking met de Stichting marron-vrouwen netwerk zijn er informatie en
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in het marron dorp Santigrong gevestigd in
het district Wanica en in het district Moengo, omdat er uit de vele gesprekken met de
specialisten en verpleegkundigen is gebleken, dat vooral deze groep patiënten vaak
te laat een bezoek brengt aan de huisarts of specialist, waardoor de kans op genezing minimaal is. En als ze wel op tijd de diagnose kanker te horen krijgen dan blijft
meestal een vervolg bezoek uit.
De oorzaak daarvan kan zijn;
-De lange afstanden vanuit het binnenland naar de stad Paramaribo.
-Doordat ze niet in staat zijn om zelf de medische behandelingen te bekostigen.
-Of de mensen zoeken op een andere manier naar hun genezing.
Ook is gebleken dat er nog teveel mensen in Suriname aan kanker overlijden zonder
dat zij of hun naaste mensen het weten, omdat op de ziekte kanker nog een groot
taboe heerst.

Doelstelling van de voorlichtingsbijeenkomsten
-De ziekte kanker bespreekbaar maken,
om de taboesfeer rondom deze ziekte te
doorbreken.
-Een gezonde levensstijl aanmoedigen.
-En tegelijkertijd een luisterend oor zijn
voor de mensen.
Als boodschap hebben de mensen meegekregen dat een gezonde levensstijl de

kans op kanker verkleint. Dat het zeer
belangrijk is dat ze ook vooral goed naar
hun lichaam moeten luisteren en op tijd
een bezoek moeten brengen aan de huisarts of specialist. En dat ze goed moeten
beseffen dat hoe eerder de ziekte kanker
ontdekt wordt hoe groter de overlevingskans is.

Jongeren Sport en beweging
Omdat ook sport en beweging bijdragen aan een gezonde levensstijl heb ik tijdens
dit bezoek naast de informatie en voorlichtingsbijeenkomsten voor volwassenen, ook
aandacht besteed aan de jongeren in het dorp Santigrong en in het district Moengo.
Ook deze activiteiten zijn in samenwerking met de Stichting Marron-vrouwen netwerk
en de lokale bevolking georganiseerd.
Met deze groep jongeren hebben wij de volgende onderwerpen besproken;
-De gevolgen van roken en kanker.
-Sport en beweging.

Ze werden aangemoedigd om zoveel mogelijk te bewegen en te blijven sporten.
Na afloop kregen zij voetballen, voetbalkleding en voetbalschoenen overhandigd.
Deze overhandiging van de sportartikelen is mede mogelijk gemaakt door een
inzamelingsactie van het betaald voetbal
organisatie FC Den Bosch.
Met deze voetbal artikelen hebben wij de

voetbalvereniging FC Santigrong een grote impuls gegeven. De spelers zijn heel
erg dankbaar en enthousiast. Ook deze
vereniging beschikt niet over de adequate
sportaccommodatie en kampt nog met
een tekort aan voetbalschoenen, bidons,
tassen, voetballen, hesjes en kleine doeltjes.

Naast de kankerpatiënten heb ik namens SNA ook andere doelgroepen een helpende
hand kunnen bieden, omdat zij ook recht hebben op een menswaardig bestaan.
De volgende organisaties en personen hebben wij blij kunnen maken met jullie steun:

Huize Ashiana
Huize Ashiana (verzorgingshuis
voor senioren burgers) zijn 4
rollators en een toiletstoel gedoneerd.

Huize Betheljade
Huize Betheljade (een opvanghuis voor kinderen met meervoudige beperkingen)
zijn hebben twee rolstoelen gedoneerd.

Medische Centrum Moengo en Albina(RGD poli) zijn
4
2
3
1
1
1
2

kinderbeden 2voor de RGD poli te Moengo en 2 voor de RGD poli te Albina
rolstoelen
rollators
behandeltafel
personen weegschaal
pak latex handschoenen
set kindertafel, stoeltjes en verbandmiddelen

Mevr. Joyce
Aan mevrouw Joyce is er een looprek
gedoneerd.

Mevrouw Narain
Mevrouw Narain is een leprapatiënt. Zij
verblijft zelfstandig met haar zoon Rudi in
een woning die door de Esther Stichting
op Lelydorp speciaal voor deze doelgroep
is gebouwd. Aan deze mevrouw is er een
rollator gedoneerd. Hierdoor kan zij gemakkelijker bewegen in en rondom haar

woning. Mevrouw Narain kan donaties om
een nieuwe voetprothese te kopen heel
goed gebruiken!

Mevr. Narain
met haar
zoon Rudi

Mevr. Narain met vrijwilligster mevr.
Margo

Richano
Richano is 13 jaar en kan vanaf zijn zevende niet lopen. Richano heeft een rolstoel en
toiletstoel gedoneerd gekregen. Gelijk nadat hij de rolstoel in ontvangst heeft mogen
nemen is hij er zelf mee naar buiten gereden. Voorheen was het voor hem onmogelijk om zelfstandig naar buiten te gaan. Door deze donatie is hij weer in staat om zich
zelfstandig te verplaatsen, waardoor het leven aangenamer en gemakkelijker is voor
Richano en zijn familie.
Mevr. Margo, vrijwilliger,
voorzitter Mw. C. Castelen
en Richano

Mevr. Claudia en Richano

Roël
Roël heeft een lichamelijke beperking, maar is enkele jaren geleden door een ongeval invalide geraakt. Aan Roël is een rolstoel overhandigd waar hij en zijn familie zeer
blij mee zijn.
“dit is mijn gouden ketting” waren de dankbare woorden van Roël.

Vrijwilliger Clifton en
Roël

Roël en Claudia

Roël

Stoma materialen
Door de grote partij stoma materialen die SNA gedoneerd heeft gekregen is SNA nu
ook in de mogelijkheid om stoma patiënten in Suriname een helpende hand te bieden. Sociaal zwakkeren met een stoma kunnen dankzij jullie steun door de specialist
doorverwezen worden naar onze vrijwilligers in Suriname. Deze vrijwilligers zorgen
ervoor dat de patiënt in aanmerking komt voor 30 stuks stomazakken. Uiteraard zolang de voorraad strekt.

Mijn Ervaring
“ Het was een geweldige ervaring om
namens de Stichting Nooit Alleen naar
Suriname af te reizen om alles in goede
banen te leiden. Ik heb veel mensen leren kennen. Politici die hun steun hebben
toegezegd aan onze Stichting in welke
vorm dan ook.
Maar het allerbelangrijkste was het contact met onze doelgroep. Kankerpatiënten
die onze hulp ontzettend hard nodig hebben, en de andere kwetsbare doelgroepen
die ons aangeboden steun enorm waarderen.

Ook wil ik een speciaal woord van dank
aan het bestuur van de Stichting Marronvrouwen netwerk in Suriname richten;
in het bijzonder mevr. S. Bron. en dhr.
C. Waterberg voor de ondersteuning en
goede samenwerking in Suriname tijdens
deze missie.
Ik waardeer het enorm dat ik deze ervaring heb opgedaan en zal me blijven
inzetten in de strijd tegen kanker in Suriname”.

Ik ben iedereen in Nederland en Suriname ontzettend dankbaar voor de ondersteuning.

Woord van dank
Namens het bestuur willen wij alle sponsoren, donateurs, vrijwilligers in Nederland en
Suriname die op welke wijze dan ook hun medewerking en bijdrage hebben geleverd
aan dit mooi succes hartelijk dank zeggen.
Stichting Nooit Alleen laat zien dat er met weinig middelen grote stappen
gezet kunnen worden!
Helpt u ons ook mee in de strijd tegen kanker in Suriname?
Steun dan nu onze missie!
Door middel van:
-Het doneren van medische hulpmiddelen
-Wordt vriend van Stichting Nooit Alleen vanaf € 5,00 per maand
-Sponsor Stichting Nooit Alleen
U kunt ook een eenmalige bedrag over maken op bankrekening nr.: NL80RABO0151224137
t.n.v. Stichting Nooit Alleen.
Alvast bedankt!
Met Stichting Nooit Alleen, bent u Nooit Alleen, Samen staan we Sterk!

