
         Appelscha 12-1-2022 
 
Uitgekeerde schenkingen aan Matoekoe en Mariahoeve 2021 na telefonisch overleg en 
goedkeuring van alle drie bestuursleden en vastgelegd in de notulen van de 
bestuursvergaderingenvan het CFS. 
 
 Bedrag  Waarvoor     Organisatie  Goedgekeurd  

1. € 1000,-- Reparatie motor pupillen bus  Mariahoeve 25-01-2021 
2. €   500,-- Nieuwe laptop t.b.v. de administratie Matoekoe 27-01-2021 
3. €   500,-- Muziekinstrumenten en schoolspullen Matoekoe 19-03-2021 
4. € 2500,-- Lening t.b.v. exploitatie sept.2021 Matoekoe 23-06-2021 
5. € 2500,-- Lening t.b.v. exploitatie okt. 2021 Matoekoe 23-06-2021 
6. € 1750,-- Bijdrage renovatie woonhuis  Matoekoe 20-10-2021 
7. €   250,-- Bijdrage Kerstviering   Mariahoeve 20-12-2021  
8. €   500,-- Bijdrage Kerstviering   Matoekoe 20-12-2021 

Totaal € 9500,-- 
 
Kort verslag relatie CFS en Organisaties in Suriname 2021 voor bestuursverslag 2021. 
 
De contacten hebben i.v.m. Corona net als het jaar 2020 uiteraard alleen via telefoon, mail en 
WhatsApp plaatsgevonden. 
We zijn steeds op de hoogte gehouden van de het reilen en zeilen van De Mariahoeve en Matoekoe. 
De onderlinge relatie is heel erg goed, alleen jammer dat dit op dit moment nog steeds aan één 
persoon (Voorzitter) gekoppeld is. Er is contact met Nesta van de Mariahoeve en Roseanne 
(voorzitter) en Urwin (directeur) van Matoekoe. 
De algehele situatie in Suriname is niet alleen door Corona, maar ook economisch/financieel nog 
steeds heel erg slecht. Aangevraagde budgetten worden niet of heel weinig uitgekeerd aan 
zorginstellingen. 
Het CFS heeft in 2021 een paar keer ondersteund bij zowel de Mariahoeve als Matoekoe.  
In totaal voor € 9500,--. 
Het lijkt erop dat Matoekoe na de slechte financiële situatie van 2019/2020 een goede doorstart aan 
het maken is. Er zijn veel Surinaamse bedrijven die een bijdrage hebben geleverd aan deze doorstart.  
We zijn als bestuur van het CFS na Corona erg welkom om weer mee te werken aan de verdere 
ondersteuning en opbouw. 
 
Korte Financiële stand van zaken en inkomsten / uitgaven 2021 van het CFS. 
Van donateurs is ontvangen in 2021      €   7.730,00 
Totale uitgaven in 2021        € 12.282,90 
Het banksaldo was per 01-01-2021       € 93.818,23 
Het banksaldo was per 31-12-2021       € 89.265,33 
Er waren schenkingen aan Mariahoeve en Matoekoe    €   4.500,00 
Er was een lening voor exploitatie aan Matoekoe     €   5.000,00 
Nieuwe totaal uitstaande lening bij Matoekoe, zonder rente en aflossing € 62.400,00 
Kosten bestuur         €       456,75 
Rente en bankkosten        €       386,38 
Ontwerp en drukkosten (Tai Ati NR: 11 & 12)     €       411,40 
Portokosten (Tai Ati NR: 11 & 12)      €    1.190,48 
Diverse kosten         €        337,91 
 
 
Grietzen Kunnen 
Voorzitter CFS 


