NIEUWSBRIEF
Beste Villa Zapakara vrienden,
Wat er de afgelopen drie maanden gebeurde, vertellen wij graag in onze tweede
nieuwsbrief van 2014, want zoals je weet zijn er bij Villa Zapakara altijd nieuwe
ontwikkelingen. Aan alle kinderen doen wij nog even de oproep deze laatste weken
hard hun best te doen op school zodat wij jullie allemaal terug zien tijdens ons grote
vakantieprogramma dat dit jaar op 18 augustus begint. Met mooie rapporten
natuurlijk!

Terugblik
In januari ontvingen wij een delegatie van de
Chinese ambassade en luidden wij het jaar
van het Paard in. Ook leverden wij de eerste
tonnen voor het Moro Batra Bakru project af
voor distributie in groot Paramaribo. In maart
ontvingen wij minister Adhin en
introduceerde kindermuseum Villa Zapakara
een tweede tour programma,de zakentour,
voor kinderen vanaf 10 jaar.
April
*Op 9 april bracht een gezelschap van 19 basisschoolleerkrachten die als focus kunst
en cultuur educatie hebben, een bezoek aan Villa Zapakara. Het doel was dat de
leerkrachten een andere manier van informatieoverdracht konden ervaren. Eén
waarbij alle zintuigen van de kinderen geprikkeld wordt.
*Onze volgende tentoonstelling gaat over Brazilië. Nu de Chinatour al bijna een jaar
staat, zijn wij begonnen met de voorbereidingen, vooral met het bijeenkrijgen van de
financiën, voor deze nieuwe tentoonstelling. Deel van deze voorbereiding was een
presentatie bij de Rotary op 16 april. Met deze presentatie poogden wij een link te
vinden tussen kindermuseum Villa Zapakara en de vertegenwoordigers van de
verschillende bedrijven en organisaties. Dit om een win-win situatie te creëren
hetgeen investeren in onze nieuwe tentoonstellingen interessant maakt.
*Voor de vierde keer werd op 21 april de jaarlijkse paasbrunch van De Surinaamse
Bank gehouden voor hun medewerkers en diens gezinnen.
*Op 22 april begon ons paasvakantieprogramma. Het was elke dag druk en de kinderen
hebben onder andere bananen- en groene theekoekjes gebakken, veertje getrapt,
vingerpoppetjes gemaakt, de Chinatour gedaan en aan het eind van de dag voldaan
naar een film gekeken.

Mei
*Wrokoman dei viel dit jaar tijdens de paasvakantie.
De markt was minder druk bezocht dan voorgaande
jaren, maar dat maakte de koopwaar niet minder
interessant.
*Cirkel Group heeft toegezegd ook bij de komende
tentoonstelling MixMax Brasil te willen zorgen voor
het eten dat de kinderen maken en nuttigen tijdens
de tour.
*Dit jaar viert kindermuseum Villa Zapakara haar
vijfde verjaardag. Dat is voor ons aanleiding om na te
gaan hoe wij zaken anders of beter aan kunnen
pakken om ons voortbestaan veilig te stellen. In dit
kader stellen wij een onderzoek in om er achter te
komen waar kindermuseum Villa Zapakara haar
bestaansrecht aan ontleent en hebben wij onze missie en visie opnieuw geformuleerd.
*Vanaf het begin van deze maand zijn Anoushka Harkisoen en Ed Verveer
respectievelijk de nieuwe bedrijfsleider en supervisor van kindermuseum Villa
Zapakara.
Juni
*Op 9 en 10 juni had Villa Zapakara voor het eerst een pinkstervakantieprogramma en
het was druk bezocht.
*De heer Derrick Ferrier,Directeur van het Centrum voor Economisch en SociaalWetenschappelijk Onderzoek in Suriname (CESWO), heeft op uitnodiging het museum
bezocht en wil het team graag ondersteunen met het geven van informatie over de
stad Pernambuco in Brazilië waar onze volgende tentoonstelling over gaat.
* Op 13 juni vierde Villa Zapakara samen met Ernst Noorman, zaakgelastigde van de
Nederlandse Ambassade, zijn partner en de kinderen van de Bailal Rochmanschool

groot feest omdat het museum haar 50.000ste bezoeker ontving.

* Deze maand zijn 71 nieuwe
tonnen afgeleverd voor het
Moro Batra Bakru project in
samenwerking met Suwama.
Joey Roberts maakte de
groene, blauwe en oranje
flessen monsters. "Voor de
groene Batra Bakru's zijn de
flessen net als snoep. Deze
hebben zoveel gegeten dat zij
al een paar tanden zijn
kwijtgeraakt. De oranje Batra
Bakru's smullen zo erg, dat zij
er een blauwe tong van hebben gekregen. En de blauwe Batra Bakru's zijn helemaal
verliefd op de flessen. Zo erg dat hun ogen in hartjes veranderen iedere keer als zij
flessen zien."
Ernesto Saldi maakte de BatraBots. Robots worden vervaardigd voor het gemak van de
mensheid. Daarom dacht deze artiest: "Waarom geen “Batra Bots” die zorgen voor
een schoon milieu?" Ken Doorson maakte de petraket. De raketten heeft hij
ontworpen voor een dubbele functie: stimuleren en ambiëren. Het lijkt hem prachtig
zo een raket op een schoolplein te hebben die kinderen er elke dag er aan herinnert
ambitieus te zijn en verantwoord om te gaan met hun afval.
*Dertig jongeren van het vierde leerjaar van negen basisscholen krijgen van 15
augustus 2013 tot en met 15 augustus 2015 met „Stuka prisiri‟ de kans zich te
ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. Dat heeft deze groep op 14 juni ook bij
Villa Zapakara gedaan tijdens de Chinatour. Stuka prisiri is een educatief-recreatief
programma van Quota international of Suriname en de Rotary Club Paramaribo
Residence dat nu al voor de derde keer uitgevoerd wordt door Stichting Projekten
Christelijk Onderwijs Suriname (SPCOS)
In het verschiet:
*KLM event 16 augustus
* Het Moro Batra Bakru project wordt voortgezet in de districten Paramaribo en
Wanica.
*Grote vakantieprogramma Villa Zapakara. Vanaf volgende week staat het programma
op onze site http://www.villazapakara.com/. Check ook onze facebookpagina
www.facebook.com/pages/Villa-Zapakara/136895776341488?ref=ts&fref=ts en de
krantenberichten voor details hierover.

