
Contact

In de 21e eeuw heeft ieder kind recht op onder meer 
goed onderwijs en schoon drinkwater. Daarnaast 
moeten kinderen de mogelijkheid krijgen zich als kind te 
kunnen ontwikkelen in een voor hun veilige omgeving. 
Kinderen moeten gestimuleerd worden om naast hun 
schoolwerk ook aan sport en muziek te doen, waardoor 
ze op een ontspannen manier met elkaar in aanraking 
komen en elkaar op meerdere vlakken versterken.
Ook u kunt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van het kind. U kunt uw fi nanciële bijdrage storten op 
de ABN-AMRO bank, rekeningnummer 893.650.420.

Wilt u meer weten over de stichting dan kunt u contact 
opnemen met de voorzitter K.H. Huyck (Nederland, 
telefoon 010 - 419 18 16) en coördinator H. Codrington 
(Suriname, telefoon 00597 - 40 10 86).

Correspondentieadres: 
Pegasusweg 114a, 3067 KX Rotterdam
website: www.ow-vangenderen.nl
e-mail: info@ow-vangenderen.nl
ABN-AMRO bank rekeningnr. 893 650 420
o.v.v. Olton Willem van Genderen Stichting
Kamer van koophandel nr. 24434295
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scholen-internaten-verzorgingshuizen

Adoptiescholen
Middels het doen van schenkingen heeft 
de Olton Willem van Genderen stichting 
onderstaaande scholen geadopteerd:

• Fred Murray-school in Moengo
• Theresia-school in Moegno
• O.S. Wonoredjoschool (Moengo)
• Leonard Leitzelschool (Pelgrimkondré)

Donaties aan internaten
Olton Willem van Genderen verbleef als kind in 
het Saron internaat. Zelf sprak hij altijd vol lof 
over deze tijd: “Het heeft mij gevormd. Ik ben 
een Saron kind.” Saron is een school annex 
internaat en kindertehuis waar o.a. wezen en 
minderbedeelde kinderen wonen.

• Saron internaat/stg-kinderhuis Saron der 
EBGS (Paramaribo)

• Mozes internaat (Albina)

Donaties aan scholen 
Wegens een groot tekort en een ‘innige’ 
behoefte aan materiaal heeft de Olton Willem 
van Genderen stichting na intensief overleg 
een keuze gemaakt voor onderstaande 
scholen.

• St. Theresiaschool (Moengo)
• O.S. Wonoredjoschool (Moengo)
• Fred Murrayschool EBG. (Moengo)
• Leonard Leitzelschool (Pelgrimkondré)
• O.S. Ma-Retraiteschool (Paramaribo)
• St. Carolusschool (Boxtel)

Blije kinderen dansend rondom het schoolmeubilair. Dankbare gezichten van de schooljeugd.



Aktiviteiten in Suriname

De stichting heeft adoptiescholen 
voorzien van schoolbenodigdheden, 
computers en meubilair. Ook andere 
scholen en internaten zijn geholpen met 
o.a. fietsen, huishoudelijke apparaten en 
boeken. 
Daarnaast zijn verzorgingshuizen 
voorzien van hulpmiddelen ter 
bevordering van de zelfstandigheid en de 
leefomgeving van ouderen.

Actie vanuit Nederland.

Schoolmeubilair voor het Mozes internaat 
(Albina).

Harold Huyck (voorzitter) van de stichting in 
Nederland, overhandigt goederen aan dominee 
Sussenbach, directeur van het Mozes internaat 
(Albina).

Leerlingen van de Fred Murrayschool.

Harold Codrington (coördinator) van de OWvG-stg. Suriname 
overhandigt meubilair aan de Saron school.

Da Djendé 

Olton Willem van Genderen 

Da Djendé, zo werd Olton Willem van Genderen 
genoemd door de bewoners van het Surinaamse 
binnenland. Van Genderen kreeg deze naam van  
granmans (kapiteins/opperhoofden) omdat hi j  in 
de jaren zeventig veel werk heeft verricht ten gunste 
van het binnenland en de bewoners. Sommige delen 
van het binnenland werden o.a. voorzien van schoon 
drinkwater en lichtaggregaten. De betekenis van Da 
Djendé is mooie man en ‘redder in nood’. 
Olton Willem van Genderen werd op 17 oktober 
1921 in Suriname (Albina) geboren en overleed op  
9 november 1990 in Paramaribo.

Doelstellingen 

De Olton Willem van Genderen Stichting staat 
voor goed onderwijs en wil het welzijn van sociaal 
zwakkeren in Suriname bevorderen. De stichting 
voert materiële en immateriële hulpprojecten uit 
voor scholen, jongeren, ouderen en alleenstaande 
vrouwen.


