
Project 2016-2017:  

Sanitair project Goejaba 

Doopsgezinde Gemeente Dordrecht en Omstreken 



Doel 

 Diaconaal project en inspiratiebron voor de eigen 

gemeente 

 We kozen voor het sanitair project Goejaba 

aangedragen door Willemien Luytjes 

 En legden ons vast voor € 1000,--,  

 Een werkgroep bestaande uit Willemien Luytjes, 

Ineke Roodhuijzen en Wim Westerhof 

organiseerde de activiteiten. 

 DG Wereldwerk droeg € 1000,-- bij. 

 



Lezing van Jolan Gaaikema 

Op 26 mei 2016 kwam Jolan Gaaikema ons vertellen over 

haar werk in Suriname en de plannen voor Goejaba. 

Dansers van balletschool De Singel luisterden de avond 

op. 

 



Overleg in Paramaribo 

. 

 

Stichting Lumazy zorgt voor de planning en de uitvoering 

van het project in Goejaba. Voor het geld dat we bijeen 

brengen worden de materialen aangeschaft. 



Start in Goejaba 

 

 

Dankzij een mooie gift van een van onze leden en geld van 

Wereldwerk werd het werk al in augustus 2016 gestart. 



Goejaba 

 

 



Dopers Concert  

Op 5 oktober 2016  



Surinaamse maaltijd 5 oktober 2016 



Stamppot gemaakt door Christien 



Workshop gedichten maken 

17 februari  verzorgd door Christien Duhoux-Rueb 



Bezoek aan het TRIS-museum 

4 maart 2017 gecombineerd met Surinaamse 

maaltijd 



Fase 2 

 De toiletten werden nu ook 

voorzien van wastafels. 



Surinaamse sprookjes 

Op 6 april las Nienke Westerhof Surinaamse 

sprookjes voor en vertelde Hans Ziekenoppasser 

over de Jodensavanne. 



Afsluiting project 

Op 2 juli 2017 sloten we ons project af in de dienst 

en zongen we met de hele gemeente het 

Surinaamse liedje Ala presi. 



Opbrengst 

 Dan was er nog de veiling, donaties van leden 
en collectes. 

 De DG Dordrecht bracht in totaal € 2.617,41 
bijeen 

 Daarbij komt de verdubbeling door DG 
Wereldwerk van € 1.000,00 

 Totaal € 3.617,41 

 Er is al € 1.550,-- overgemaakt naar Suriname 

 Voor de volgende fase in Suriname, die in juli 
2017 plaats vindt, is nog beschikbaar: 
 € 2.117,41 


