Jaarverslag20lT
Tafelspeech bij Sarinah op Valentijnsdag 2018

In 2007 zijnwe gestafl meÍ hetyerschepen von containerc. In denbeginnewas hetbestwel spannend.
Een conÍainer kan immers bij zwaar weervan 't schip vallen en voor eeuwig op de zeebodem
achterblíjven. Dal is ons niel overkomen. Een kapotte hoofdmntor en een wilde s takíng zijn gg;wel ten
deel gevallen. Yele j aren zijn Vgin staat geweest om tien conÍaíners te verschepen. Dat tt'as een forse
kostenposÍ. Maar aan heÍ geld, de vrijwilligers, de opslagruimten, de logistiek en de fijne
bestuursleden heeft het ons nooiï onÍbroken. ln 201 5 hebben we het einddoel bereikt. De klus hebben

ylgeklaard. Het nDment vqn ermee síoppenwas daar.
bedrag van € 2 0.000 van

Op de valreep krcgenwe echternog een

de Personeelsverenigingyan de Gemeente Rotterdarn. Nu ook dat geld is

ingezet voor zes halve containers is het over en uit. [ggaan stoppen. Heí is uniek geweest. Itrat zin er
op de aardbol toch een hoop mensen die zich inzettenvoor de medemens. In dit geval het Surinaamse
kind. Ma han en ziel hebben y9911;ingezet en zijn er v)innend uitgekomen. Alle reden omvandaag
het glas Íe heffen en het stokje over te dragen in anderejongere handen.

Adieu en Adjosi

Dezefoto is op 8 september2017 gemaakt. Op de eerste dagvan het inladenvan de 80" containerte Rotterdam.
Van de eerste tot de laatsÍe en81" containerzijn er steeds voldoende helpende handen getif,est. Niets dan lof
voor devrijwilligers. Een duidelíjke mixvan zeer goedwillende mensen.

HET BESTUUR
ln 2017 telt het bestuurvijf personen.
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VERGADERINGEN
Het bestuur heefr in 2017 in totaal d rie keer vergaderd te \,\€ten op '19 april, '11 september en op 27
november. Op de Valentijnschool in Bospolder-Tussend ijken hebben we meestal mogen veÍgadefen,,

De vergadeing bij de visboer. Wim van Hoey Smih is nog onder eg.
DE

\RIJWLLIGERS

Zonder besfuur en zonder vrijwilligers is het een kansloze missie. Nimmer heefr Cees een telefoonrorde
moeten plegen uitangstdat erte vreinig spieöallen aanwezig zouden zijn bij het inladen van de
containers. Het zijn gisteren, vandaag en morgen stuk voorsfuk kanjers. Neem bijvoorbeeld Joop
Bakkeren die beroemd \Àierd vanwege hetfuitdat hij steeds zijp centimetertje tevoorschijn bverde.
Steeds paste het doosje rleer in het open plekje. Beresterk en onvermoeibaar was hij. (lnmiddels is hij
met Wil verhuisd naar Almere), Dat is geuoon een aderlating, Wij, vrijwilligers en bestuur kunnen met
opgeheven hoofd het sfijdtoneel verlatren. De klus is méérdan geklaard.
DE OPSLAG
SHPS mag voorlopig nog gebruik blijven maken van een gedeelte van de opslag op de Breelleg 13.
T,VERKREIS 2017 NAAR SURINAME

Aad Stuivenberg en Cees Verschoor

zlnin

2017 niet naar Suriname geweest,

.

VERSCHEEPTE CONTAINERS
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Op vriidag 28 enzaterdag 29
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€4.181,53

container
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Onze zusterstichting, de Stichting voorde Scholen van Suriname te Paramaribo, heeft deze containers
voortvarend afgewikkeld. Grote dank aan het bestuurvan StSS,

Op zaterdag 16

201

7

is de 81" container vol. Met de diekleur en wat rugzakjes aan een toun$e.

DE BRUIDSCHAT
Het oude bestuur heeft op 27 januari 2016 het resterende bedrag oiergedragen aan het nieuwe
bestuur, Het huidige bestuur heefr dal geld inmiddels opgemaakt.
Het financieel jaarvemlag SHPS 20'17 geeft dienaangaande duidelijkheid.

DE SPONSORS

Slager Automaterialen sponsortSHPS nog steeds metde bestelauto, Wij hoeven in 2017 slechb diesel
te tanken. De rest wordt gesponsord, Per 1 januari 2018 betaalt Cees Verschoor de d iesel.

COMMUNICATIE NAAR BUITEN

Alle basisscholen in Rotterdam zijn in kennis gesteld van hetophouden te bestaan van SHPS.
ONTBINDEN VAN SHPS
Op 9 mei2006 verschenen bij notaris Smalte Nieur,rcrkerk aan den lJsselde heren Verschoor, Bovens

en Van der Kooij. De verschenen personen verklaarden een stichting op te nchten. Jarenlang heefr de
stichting de naam Stichting Schoolhulpproject Suriname ged ragen. Nuhetdoel bereiktisende kas leeg
zal het bestuur de stichting in 2018 onbinden. De artikel '12 en 11 van de statuten zijn van toepassing.

FIMNCIEN
Het financieeljaarverslag zal in het eerste half aar van 2018 verschijnen en aan

d it

verslag \,wrden

toegevoegd.

ÏOT SLOT
Nu de doelstslling plus is gerealiseerd, gaan r,'e in 2018 overtot het onÍbinden van SHPS. Het goede
gevoel zal zich blijvend nestelen in onze koppies. De navelstreng tussen SU en NED zal bli.jven
bestaan,.
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