JAARVERSLAG 2018
| Inleiding |
Voor u ligt het eerste jaarverslag van SNF|SuriNedFoundation.
Sinds 2013 zijn we actief betrokken bij de gezondheidszorg in Suriname en in 2016 werd SNF
opgericht. Inmiddels is met veel relevante partijen kennis gemaakt en in toenemende mate aansluiting
gezocht bij de Surinaamse partners om samen te werken aan optimaliseren van de gezondheidszorg
in het mooie Suriname.
In het verslagjaar waren bouwen aan relaties, BLS*|AED trainingen en Opleiding Stomaverpleegkundigen de speerpunten. Daarin verliep niet alles zoals wij bedacht en gepland hadden; de minder
mooie ervaringen zijn veelal goede leerervaringen geweest en versterken ons om het in de toekomst
anders/beter te doen.
We zijn blij te merken dat we in Suriname meer bekendheid en toenemend vertrouwen hebben
opgebouwd waardoor constructief samengewerkt kan worden. In Nederland is ook meer bekendheid
gekomen en hebben we inmiddels een aantal nieuwe sponsors gekregen. Daar zijn we erg blij mee
want SNF is volledig van giften afhankelijk om haar doelen te kunnen realiseren.
Met genoegen bieden we u dit jaarverslag aan waarin we u deelgenoot maken van ontwikkelingen en
activiteiten van SNF die mede dankzij onze sponsors en partners tot stand zijn gekomen.
Gran tangi!
* Basic Life Support

Riëtte Oudenaarden | voorzitter

VVS | Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Suriname
| Maart 2018 |
SNF is een stichting die zich voornamelijk richt
op verpleegkundigen en verzorgenden. Daarom
een ontmoeting van SNF met VVS, de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden
in SU. Het bezoek is een vervolg op een eerdere
kennismaking in 2017.
Gezamenlijk doel is een verpleegkundige/
verzorgende beroepsgroep die optimaal tot haar
professionele recht komt, opdat patiënten de
best mogelijke zorg ontvangen. We bespreken
plannen en wensen van VVS en mogelijkheden
die SNF heeft of kan creëren om zorgprofessionals te faciliteren voor het verlenen van
optimale patiëntenzorg.
Belangrijk aandachtspunt is de beroepshouding
en de positie van de zorgprofessionals.
Daarnaast is behoefte aan bij- en nascholing en
wil de VVS zich verder ontwikkelen als kenniscentrum voor verpleegkundige en verzorgenden.

| November 2018 |
De VVS heeft een nieuw bestuur met de heer
Guno Welzijn als voorzitter. Het VVS bestuur
verzoekt aan SNF om op gebied van bij- en
nascholing samen te werken. Guno Welzijn
heeft eerder met SNF trainers gewerkt op
gebied van acute zorg training en kent de
expertise van SNF. Met veel plezier bevestigen
we de intentie voor samenwerking door het
ondertekenen van een Intentieverklaring.

Wilfred Oudenaarden, Guno Welzijn, Riëtte Oudenaarden, Giovanna Tevreden

Er zijn nog geen concrete plannen hoe dit vorm
gaat krijgen. VVS wil graag met SNF in contact
blijven om mogelijke samenwerking te verkennen.

Het nieuws van de samenwerking VVS en SNF
krijgt in de Surinaamse media royaal aandacht in
de krant en digitale media.
klik hier voor link naar artikel

Solange Wiebers, Riëtte Oudenaarden, Guno Welzijn, Liefda Somo

Klik hier voor artikel en visie nieuw bestuur VVS

Stomazorg Suriname
| Maart 2018 |
De wens voor een stomaverpleegkundige is al bij
ons eerste bezoek in aan Suriname (2013) geuit
door een chirurg e.a. Na onderzoek en
gesprekken met belangrijke partijen is gekozen
om de opleiding onder te brengen bij het
Diakonessenhuis, toegankelijk voor
verpleegkundigen van alle andere ziekenhuizen
en zorgorganisaties. De Projectgroep StomaSU
(sinds 2017) komt bijeen voor het
onderwijskundig deel en voortgang van het plan
van aanpak met informatie en ervaringen van
november 2017. Er zijn toen klinische lessen
gegeven over stomazorg door Marry Broere en
Mariëlle Danens, stomaverpleegkundigen uit het
Groene Hart Ziekenhuis. Hierdoor is meer kennis
verkregen over kennisniveau en leerstijlen.

| November 2018 |
In de voortgaande
ontwikkeling naar de
Opleiding
Stomaverpleegkundige worden
theorie- en
praktijklessen over
stomazorg gegeven
en vervolgafspraken
gemaakt. Welland
Nederland heeft hiervoor royaal oefenmateriaal
beschikbaar gesteld
Om de Keten Stomazorg verder te ontwikkelen
spreken we met de minister, de inspecteur van
VGZ, zorgverzekering SZF, artsen, Orchant en
Stichting Stomazorg Suriname. Relevante partijen
worden bezocht en afspraken mee gemaakt om
toe te werken naar optimale stomazorg.
Didi-sja Braafheid, Coen Baeten, Mariëlle
Danens, Hortance Dragtenstein, Eelco Homminga
en Caroline
Viereck leveren
belangrijke

Marry geeft les in stomazorg.

bijdragen
hieraan.

Mariëlle tekent opleidingsboekje.

Acute zorg
| Maart 2018 |

| November 2018 |

Wilfred en Rick hebben een groep verpleegkundigen van het St Vincentius Ziekenhuis opgeleid tot
BLS|AED instructeur. Wekelijks organiseren zij
reanimatietraining. Deelnemers komen van diverse
verpleegafdelingen maar bv ook laboranten en
schoonmaakpersoneel nemen deel aan de
training.

Acute zorg krijgt aandacht door het updaten van
kennis en vaardigheden bij de BLS|AED trainers.
Ook worden diverse scholingen gegeven aan
verpleegkundigen van de verschillende
ziekenhuizen op gebied van acute hulpverlening
zoals lessen met betrekking tot het acuut zieke
kind en cardiologie.

SNF zorgt ervoor dat de instructeurs up-to-date
zijn en verzorgt daarvoor 2x per jaar bij- en
nascholing.

Op verzoek van MAF Suriname wordt een
dagdeel scenariotrainingen georganiseerd. Doel
van de training is om de samenwerking van de
verschillende ketenpartners acute zorg te
optimaliseren. Zo wordt er getraind om een
patiënt die met het vliegtuig uit het binnenland
komt over te tillen en informatie over te dragen
aan de medewerkers van de ambulance. Aan de
trainingen wordt deelgenomen door medewerkers
van MAF, Medische Zending, medische dienst
van het leger, ambulancedienst Diakonessenhuis
en St Vincentius. Er zijn scenario’s geoefend
waaraan verschillende ketenpartners deel hebben
genomen met als doel de samenwerking in de
acute hulpverlening te optimaliseren.

Na afloop van training.
vlnr Reshmi, Daniëlle,
Rick, Gilbert en Wilfred

Inmiddels zijn meerdere mensen met succes
gereanimeerd dankzij deelnemers die de training
hebben gevolgd én adequaat hebben gehandeld.
Eén verpleegkundige die de training gevolgd heeft
moest kort daarna zelfs haar vader reanimeren.
Omdat ze geleerd had hoe het moest kon ze snel
en adequaat handelen en is de vader restloos
hersteld en weer aan het werk.

Wie één leven redt, redt een hele wereld.
Joods gezegde

Beeldverslag

Overig

Financiën

| UTSN |

| Sponsors |

In september 2018 werd een Projectaanvraag
Twinningfaciliteit ingediend bij UTSN samen met
het Diakonessenhuis. Onderwerp was het
Optimaliseren van Stomazorg in Suriname. De
projectaanvraag kwam succesvol door de eerste
ronde maar werd in de tweede ronde alsnog
afgewezen.

In het jaar 2018 ontving SNF financieel support
van particulieren en bedrijven. Ondergenoemde
bedrijven namen de kosten voor een ticket of een
deel daarvan voor hun rekening.

| Bestuurswisseling |
Gerard van den Berg geeft aan het te druk te
hebben om penningmeester van SNF te blijven. In
april wordt Cees Oosterom gekozen tot nieuwe
penningmeester. Cees heeft veel bestuurlijke
ervaring en is een waardevolle toevoeging voor
het SNF bestuur.

Colofon

ARVOO Imaging Products
Metaalwerk Arie Belo
Mol Sloopwerken
Rietveld Aandrijfassen
RvR Betonpompverhuur
Welland Nederland sponsorde naast ticketkosten
ook kennis en materialen op het gebied van
stomazorg.
NaZomerMarkt Linschoten was dit jaar onze
grootste sponsor. Van de opbrengst van de NZM
ontving SNF het prachtige bedrag van € 3750,00.
Mede dankzij onze sponsors konden wij in 2018
een bijdrage leveren aan het optimaliseren van
gezondheidszorg in Suriname. We zijn allen daar
zeer erkentelijk voor.
De jaarrekening 2018
vindt u op onze website.

De Jongstraat 3 | 3461 HT Linschoten
info@surined-foundation.com
www.surinedfoundation.nl

