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Aan : de Rotary Club
en CWHM Klaverdijk
Betreft: indiening eindverslag met foto’s

Geachte heer Klaverdijk en leden van de Rotary Club ,
Wij willen u en de “ Rotary Club” heel hartelijk bedanken voor het feit dat jullie dit projekt hebben
willen goedkeuren en financieren. Wij zijn blij en verrast met de door u gestelde hulp aan ons
kinderhuis. Zoals u zult weten uit de media of langs andere kanalen , weet u dat het erg gesteld is
met de economie in Surianme. Vandaar dat de bad – en tioletruimten door gebrek aan middelen
heeft dit haast 25 jaren lang op zich moeten wachten. Heel hartelijk bedankt leden van de “ Rotary
Club namens de stichting “Open Poort, Olga Clarck Kinderhuis”, begeleiders, direktie en mede
namens de jongens en de meisjes die heel enthousiast zijn met hun nieuwe bad – en
tioletruimten.We danken u ook voor het geduld dat u met ons heeft gehad t.a.v. de uiteindelijke
oplevering van dit projekt met een korte financieel verslag.
We hebben er de behoefte aan enkele opmerkingen te maken.
Ten eerste hadden we de goedkeuring van dit projekt niet zo snel verwacht. Het was een verrassing
voor ons. De begroting is €7’777,50 en wij hebben van u via overmaking € 5000 ontvangen, dwz.
dat wij €2.777,50 tekort hebben ontvangen voor het realiseren van het project. Onze eigen inbreng
is de arbeidsloon en transsport kosten.Wij hebben geprobeerd zo zuinig mogelijk en verstandig
mogelijk met het geld om te gaan.We hadden niet gedacht dat het zoveel tijd en inspanning zou
vergen. Verder hebben we aan het projekt gewerkt met twee minimale betaalde arbeidskrachten en
het werk is voor het grootste deel door ons zelf gedaan,d.w.z. staf, personeel, begeleiders, vrienden
en de opgeschoten pupillen (jongens) waar inzetbaar. Ook moest t.a.v. de hulp vanuit het tehuis
zelf, een goed balans bewaard worden tussen de dagelijkse verplichtingen. Een tegenvaller was dat
binnen de periode dat we bezig waren zijn de prijzen voor bouwmatrialen ongeveer 25% stegen op
bepaalde items.
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Over het geheel genomen is de leefbaarheid en de veiligheid van het tehuis er stukken op vooruit
gegaan en dat het aanblik van het gebouw en de bad- en tioletruimten ten goede heeft veranderd .
Wij zijn tevreden over het resultaat. De bad- en tioletruimten steekt nu opvallend af , is heel erg
mooi . Dit wordt ook beaamd door anderen die het tehuis bezoeken.

De volgende zaken zijn gerealiseerd in 8 weken .
1.
2.
3.
4.

De wanden en de vloer van zowel de bad – en tioletruimten zijn helemaal betegeld
latten , balken zijn vernieuwd,geverfd met houtmenie en met carbuleum .
afvoersysteem is compleet vervangen door pvc pijpen van 1 ½ duim naar 3 duim
het storten van de vloer en het metsellen en pleisteren van de regenstenen

Het financieelverslag in SRD en €
Koers : 4,63 voor € 1
Het financieel verslag brengt ons op een totale uitgave van SRD 24.413 ( € 5.272,80 ) en een totaal
van ontvangen geld ten bedrage van SRD 23.150 ( € 5000 )
Er blijft een saldo over van SRD 0,00
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Tenslotten spreken we nogmaals onze erkentelijkheid uit aan Dhr. Klaverdijk en Dhr. Liem die
het contact tot stand heeft gebracht . Mede dankzij u zijn onze kinderen gegarandeerd voor hun
veiligheid en hygiene waardoor het tehuis uit het achterstallig onderhoud geraakt is en kan met
goed en regelmatig onderhoud voor de komende jaren de vruchten van deze inspanning geplukt
worden. Hartelijk dank mede namens de overige bestuursleden, het dagelijks beheer en de
kinderen van het kinderhuis.

Met vriendelijke groeten,

Gilliano Eli

Voorzitter – stichting “ Open Poort”
Olga Clarck Kinderhuis
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