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Paramaribo, 6 december 2019 
 
Aan : Allen die NAKS een warm hart toedragen   
Betreft : Campagne: WAN DUSUN FU SETI NAKS KON!! 
   EENMALIGE BIJDRAGE VOOR NAKS BOUWFONDS 
 
Beste, 
 
Zoals bekend verkeert ons land reeds geruime tijd in een economische crisis.  
Hoewel onze organisatie NAKS ook te lijden heeft van deze crisis hebben wij ons de laatste jaren niet 
onbetuigd gelaten en hebben wij NAKS actief uitgedragen. Al onze afdelingen, werkgroepen en 
commissies hebben een geweldige bijdrage geleverd om ervoor te zorgen dat NAKS bijna elke week iets 
positiefs en vernieuwends te melden had via de media. Er zijn vrienden die elke maand een vast bedrag 
doneren waardoor wij belangrijke overheadkosten kunnen dekken. Dat sterkt ons en bezorgt ons een 
goede naam in de samenleving, als de grootste en oudste culturele organisatie. Dit proces zullen wij met 
vereende kracht voortzetten. 
 
Maar het blijft een feit dat wij ook getroffen worden door de crisis. We merken dat het meest aan het feit 
dat we slecht in staat zijn onze gebouwen en terreinen te onderhouden. Dit heeft te maken met een 
gebrek aan voldoende vaste inkomsten.  
 
Via een lening zijn wij enkele jaren geleden, ondanks alles in staat geweest een gedeelte van het complex, 
waaronder de conferentiezaal en het kantorencomplex te renoveren en een dak te plaatsen boven de 
ruïne van de schouwburg. Op die manier hebben wij middels het verhuren van enkele ruimten inkomsten 
kunnen werven. Voorheen was dat voldoende maar door de crisis zijn de inkomsten drastisch in waarde 
gedaald terwijl de nutskosten flink zijn gestegen. En toch moeten wij in staat zijn om enkele delen van ons 
gebouwencomplex te renoveren en/of nieuwe acties ondernemen. 
 
Een van onze korte termijn plannen is om een gedeelte van het oude schouwburggebouw om te bouwen 
tot een multifunctioneel centrum (fase 1), dat onder meer verhuurd kan worden zodat we verhoogde 
vaste inkomsten zullen hebben. Een tweede project is het bouwen van een expositiehal voor het houden 
van expo’s voor scholieren over Surinaamse iconen. Wij hebben uw hulp daarbij nodig. Een deel van de 
benodigde middelen zullen wij moeten lenen maar het leenbedrag mag niet te hoog zijn, anders zullen 
we niet in staat zijn om de maandelijkse aflossing te garanderen. 

Vandaar deze actie: Wan dusun fu seti NAKS kon!! 
Wat houdt de actie in? De eerste stap, namelijk het opzetten van een stalen dakconstructie t.b.v. het 
gehele ex-schouwburgcomplex kost ruim 191.000 SRD. De expo hal kost ruim 170.000 SRD. Van dit 
bedrag hebben wij middels donaties al 85.000 SRD ontvangen. Wij verwachten nog een donatie van 
150.000 via een donor te ontvangen. Totaal gaat het dus om een bedrag van 126.000 SRD. Als we 
minimaal 75 tot 100 welwillende vrienden binnen en buiten Suriname bereid vinden om een bedrag 
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van elk 1000 SRD aan ons te doneren, dan zijn wij verantwoordelijk voor het inbrengen van een bedrag 
tussen 26.000 en 51000  SRD, middels eigen NAKS fundraisingacties en een lening. 
  
U kunt ook behoren tot deze groep van bijzondere eenmalige donateurs. Ook al behoort u reeds tot de 
groep van de Club 100. Onze hoop is dat u positief reageert op deze oproep zodat wij in staat zijn om nog 
meer te realiseren dan tot nog toe het geval is. Hier zijn enkele opties om NAKS te helpen: 

 U kunt zelf het bedrag van 1000 SRD opbrengen of u kunt een collecte houden onder vrienden, 
kennissen, familieleden of collega’s om deze 1000 SRD bijeenbrengen; 

 U mag het bedrag ineens storten of spreiden over enkele maanden. Zolang wij de toezegging maar 
hebben en op u kunnen rekenen; 

 U mag ook meer dan 1000 SRD schenken, alleen of met uw netwerk contacten samen. Wij weten 
zeker dat enkelen onder u dit besluit zullen nemen. 

 
Wat krijgt u ervoor terug? Voornamelijk de satisfactie dat u bijdraagt aan het verder versterken van een 
organisatie: 

 die haar bestaansrecht heeft bewezen; 

 die het nationaal cultureel erfgoed helpt uitdragen, vastleggen en behouden; 

 die voldoende houvast biedt aan jongeren om hun bijdrage te leveren en hun identiteit middels 
de cultuur te ontwikkelen en versterken.  

 
Wij willen graag in januari 2020 met de bouwactiviteiten beginnen en zijn per oktober 2019 gestart met 
het inzamelen van de gelden.  
Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen (gedetailleerde begrotingen, tekeningen)? Wilt u een 
kijkje nemen bij NAKS? Heeft u andere frisse ideeën om ons te ondersteunen bij deze campagne? Maak 
dan z.s.m. contact met ons: per mail via: powastap@gmail.com, cc cultorgnaks@yahoo.com, per app via 
8626804, of via NAKS, 499033. 
Mogen wij binnenkort contact met u maken om te vernemen of uw beslissing in het voordeel dit 
belangrijke project van NAKS is uitgevallen?  Indien u besluit om geld over te maken, wilt u dan svp uw 
naam en contactinfo vermelden zodat wij daarna met u kunnen communiceren over uw donatie?  U mag  
ons ook mailen en een kopie van uw overmaking sturen via: stichting-naks-nederland@live.nl  en 
cultorgnaks@yahoo.com. 
 
 
Grantangi!! Bigi odi!! namens het bestuur van NAKS, 

 
Siegmien Staphorst (Voorzitter) 
NAKS website: http://nakssuriname.com; NAKS Facebook: https://www.facebook.com/nakssurinam 

 

Uw bijdrage mag gestort worden op rekeningnr NL23INGB0006042318 van de Stichting NAKS Nederland 

bij de ING Bank, onder vermelding van “Bouwfonds NAKS (+uw naam en contactnummer)” 


