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“Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking”

Colofon

De Stichting
De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse GEhandicapten ZOrg. Surgezo is een Nederlandse
Christelijke stichting opgericht om het huis "In de Ruimte" in Suriname te ondersteunen. Daarom is
stichting Surgezo in 1986 opgericht. De stichting heeft in de eerste plaats als doel: het werven van
gelden en materiële giften ten behoeve van in de Ruimte voor personen en projecten aldaar.
Daarnaast geeft stichting Surgezo ook voorlichting over het doel en het werk van "In de Ruimte",
onder andere door het verspreiden van nieuwsbrieven.
Daarom kent Stichting Surgezo de volgende doelen:
- Het geven van voorlichting over het doel en het werk van het huis In de Ruimte, te Wanica –
Suriname, door onder andere het verspreiden van nieuwsbrieven;
- Het geven van voorlichting en het verlenen van bemiddeling aan kandidaten in Nederland die in
het tehuis van In de Ruimte willen gaan werken;
- Het beheren en vervolgens voor gemeld doel aanwenden van gelden, die aan de stichting worden
beschikbaar gesteld ten behoeve van In de Ruimte, nieuwe projecten en personen die in het
tehuis werkzaam zijn;
- Het verlenen van praktische hulp in Nederland ten behoeve van In de Ruimte en de personen die
in het tehuis werkzaam zijn;
- Alle andere wettige middelen, die met het in achtneming van de grondslag van de stichting tot het
bereiken van het gestelde doel toegepast zouden kunnen worden.

Postadres
Stichting Surgezo
Abeelstraat 140
3329 AG Dordrecht
Nederland
surgezo@stinderuimte.nl
www.stinderuimte.nl

Bestuur
Mevr. J.H. Verhagen, voorzitter
Dhr. J.E.A. Waleson, secretaris
Mevr. A. Berrevoets, penningmeester
Mevr. R. Huibers, lid
Mevr. R. Claver, lid
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1. Actueel inhoudelijk verslag 2021

1.1.

Algemene doelstelling

De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse GEhandicapten ZOrg. Surgezo is een Nederlandse
stichting opgericht om het huis "In de Ruimte" in Suriname te ondersteunen. De stichting behartigt de
belangen van Stichting “In de Ruimte” vanuit Nederland. De stichting heeft in de eerste plaats als doel:
het werven van gelden en giften ten behoeve van in de Ruimte voor personen en projecten aldaar.
Daarnaast geeft stichting Surgezo ook voorlichting over het doel en het werk van "In de Ruimte", onder
andere door het verspreiden van nieuwsbrieven.

1.2
Activiteiten 2021
De activiteiten van Stichting Surgezo worden hieronder puntsgewijs toegelicht:
Er is twee keer een vergadering geweest van het bestuur. Dat was op 11 maart en 8 september.
Er is drie maal per jaar een digitale nieuwsbrief gestuurd naar alle donateurs. In elke nieuwsbrief
stond standaard een stukje over het reilen en zeilen bij Stichting In de Ruimte. Daarnaast werd
er informatie gegevens namens het bestuur. Om kosten te besparen wordt deze nieuwsbrief
per mail verstuurd. De nieuwsbrieven zijn mei 2021, november 2021 en december 2021
verstuurd.
Er wordt tweemaal per jaar post verstuurd naar donateurs die een bewoner sponsoren.
Halverwege het jaar en aan het einde van het jaar krijgen de sponsoren een persoonlijke groet
van hun 'IDR bewoner'. Aan het einde van het jaar krijgen alle sponsoren een eindejaarsgroet
per post toegestuurd.
In 2021 heeft Surgezo in samenwerking met stichting In de Ruimte voorlichting gegeven via
sociale media. Iedere één tot twee weken wordt er een bericht geplaatst op FaceBook en
Instagram.
Surgezo organiseert normaliter iedere twee jaar een ‘donateursbijeenkomst’. Dit is een
bijeenkomst waarbij informatie wordt gegeven over het werk in Suriname. Het is een
informatieve en gezellige bijeenkomst waarbij mensen ook vragen kunnen stellen. De volgende
bijeenkomst staat gepland in 2022 als de corona situatie dit toelaat.
Door de wereldwijde corona-situatie gaan de activiteiten anders dan gepland. Indien de situatie
het toelaat zullen er conform de geldende regels bijeenkomsten en overleggen gepland worden.
Ook de jaarlijkse reis van bestuurslid mevr. R. Huibers in 2021 is daarom niet doorgegaan.
Normaliter zou zij voor een periode van 5 maanden bij In de Ruimte in Suriname komen. Zij
biedt dan een aantal bewoners dagbesteding aan en onderneemt diverse activiteiten met
bewoners. De reis maakt zij altijd op eigen kosten.
In het jaar 2021 is er ongeveer 19,5 m3, hoofdzakelijk incontinentiemateriaal, vanuit Nederland
naar In de Ruimte gestuurd. Dit materiaal is door vrijwilligers in Nederland verzameld en
bestuursleden hebben zorggedragen voor verzending.

1.3
Beloningsbeleid 2021
Alle werkzaamheden voor de stichting worden door de bestuursleden, en overige vrijwilligers pro deo
uitgevoerd. De stichting heeft geen betaalde krachten in dienst.
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2.

Referenties en beschermvrouw

Referenties
- Mevrouw Judith Verhagen, voorzitter Stichting Surgezo, email: surgezo@stinderuimte.nl
- Mevrouw Anita Berrevoets, penningmeester Stichting
Surgezo, e-mail: surgezo@stinderuimte.nl,
- Ook kunnen de leden van het bestuur van Stichting ‘In de
Ruimte’ worden benaderd, e-mail: info@stinderuimte.nl.

Beschermvrouw
Mevr. Gloria Lie Kwie Sjoe is de beschermvrouw van stichting In de Ruimte.
De band tussen haar en de stichting bestaat al tientallen jaren. Mevr. Lie Kwie Sjoe is directeur van
Stichting Weid mijn lammeren Suriname. Deze stichting is op 7 juli 1997 opgericht. Weid mijn lammeren
richt zich in de eerste plaats op het verzorgen van kinderwerkerstrainingen en het ondersteunen van
kinderevangelisatieacties van kerken en gemeenten. Naast kinderwerk wordt er tevens gedaan aan
Dagopvang, Kinderpastoraat, Huiswerkbegeleiding en praktisch Hulpverlening.
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