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Nieuwsbrief, juli 2019

Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname kleurt het leven in met de 
kleuren van de dag. Soms rustig, soms uitbundig maar altijd dankbaar 
dat we de met HIV/AIDS geïnfecteerde kinderen in Suriname kunnen 
helpen.

Rugtassenproject krijgt mooie start, maar nu moeten we doorpakken�
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat u voor slechts € 15, = een schoolgaand kind aan een 
nieuwe, met schoolspullen gevulde rugzak kunt helpen. Velen hebben al gereageerd, meerdere 
sponsoren, kwamen heel royaal over de brug, maar we kunnen nog veel meer hulp gebruiken. 
(NL10INGB0670372757 t.n.v. St. Kleurrijk Leven voor Suriname)
Gun de schoolgaande kinderen in onze tehuizen een mooie start van het nieuwe schooljaar! 

K r aam zor g  hu lpm idde len�
Eerstelijns verloskundige Monique Klerkx uit Oosterhout ziet dat alle zwangere vrouwen van 
hun zorgverzekeraar een kraampakket krijgen, echter in de regio bevalt 75% van de vrouwen 
niet thuis, er moeten er dus veel restanten van die kraampakketten zijn. Op onze vraag, vorig 
jaar, zamelt zij in haar verloskundigenpraktijk deze restanten in en sturen wij die op naar 
kinderarts Rika Morpurgo van ‘s Lands Hospitaal in Paramaribo. 









�
R otar y  Ooste r hout�
Monique Klerkx heeft haar privé-project ook nog eens in een project call onder de aandacht 
gebracht van de Commissie International van Rotary Oosterhout met als fantastisch resultaat 
dat de Rotary onze stichting heeft omarmd. In de regio Breda vinden jaarlijks circa 3500 
bevallingen plaats. Circa 2800 kraampakketten worden slechts ten dele gebruikt. Ook deze 
restanten komen naar ons toe. Vanzelfsprekend is de beoogde opbrengst afhankelijk van 
medewerking van kersverse ouders en verloskundigenpraktijken. Het is van belang dat aan dit 
project een goede wervingscampagne via flyers, pers en social media gekoppeld wordt. Vele 
Rotarians hebben hun medewerking toegezegd, denk hierbij aan faciliteiten als opslag en 
transport. Het resultaat tot nu toe is overweldigend. Bijvangst: Binnen Rotary Club Oosterhout 
zijn meerdere leden en/of partners werkzaam in de gezondheidszorg. Dit zou kunnen 
betekenen dat er wellicht meer producten in aanmerking komen voor donatie aan de Stichting 
Kleurrijk Leven voor Suriname.

Medische hulpmiddelen�
Een grote, gerenommeerde leverancier in Nederland van o.a. medische thuiszorg (ziekenhuis 
verplaatste zorg) en geneesmiddelen heeft de afgelopen maanden ervoor gezorgd dat de 
kinderen in onze opvangtehuizen met grote regelmaat medische voeding hebben ontvangen. 
Daarnaast heeft ziekenhuis ‘s Lands Hospitaal te Paramaribo afgelopen periode diverse 
wondzorghulpmiddelen van dit bedrijf via ons gekregen. Ook voor de komende tijd mogen 
zowel het ziekenhuis als de kindertehuizen in Suriname op de genereuze instelling van deze 
organisatie rekenen. 
Graag houden wij u via deze nieuwsbrief, facebook en website op de hoogte van onze 
activiteiten.
Wij wensen u een mooie zomerperiode toe!
Krista en Paul Monteiro
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