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SAMENVATTING
Indemaandnovemberendecembervan1978isbijdekinderen
vantweeinternaten(AenB)inhetdistrictMarowijne (Suriname)
gedurende éénweekdevoedselopname nagegaan.Tevensisde
voedingstoestandvandezekinderenbepaald.Deopnameaan
nutriëntenisberekend envergelekenmetdenormenvanFAO/WHO.
Voorhetbepalenvandevoedingstoestand zijndevolgende
parameters gehanteerd,omdatmetdezeparametersvormenvan
ProteinEnergyMalnutritionenijzerdeficienties zijnte
signaleren:
1.antropometrischonderzoek:gewicht,lengte,bovenarmomtrek,
triceps ensubscapulaire huidplooi
2.urineonderzoek:deureum-.-stikstof/creatinineverhouding
3.kwalitatief faecesonderzoek:worminfestaties
4.bloedonderzoek:haemoglobine,haematocriet,serumalbumine
entotaalserumeiwit.
Uitde gegevensvandevoedselopname ininternaatAblijkt
eencalorie-eninminderemateeeneiwittekort.Eenduidelijke
bevestigingvoordezeconstateringwerdniet inhetantropometrisch onderzoekgevonden,m.u.v.eenonvoldoende spierontwikkelingvandebovenarmbij28%vandekinderenenbij
16%vandekinderenuitinternaatAeenlengtebeneden90%
vandenormtenopzichtevanhunleeftijd.IninternaatB
blijktuit zoweldevoedselopname alsde voedingstoestand
datdeenergie endeeiwitopname goedis.
Dethiamine-enriboflavine-opname isevenalsdevitamine
A-opname laag.DevitamineA-opnameopinternaatAenBis
resp.50en13%vandenorm.Deriboflavine-opname isop
internaatAenBresp.38en24-%;bijeendergelijkeopname
zijnmanifestedeficientieverschijnselen teverwachten.De
thiamine-opname isrondde60%.Decalcium-opname op internaat
A is55%vandenorm,voorinternaatBisdit47%.Decalciumopname zalechterietshogerliggen,doordatextracalcium
afkomstiguitbottenengratenzalzijnopgenomen.
DevitamineC-opname isininternaatAresp.Bredelijk.De
nicotinezuur-opnameisinbeide internatenruimvoldoende.
De ijzeropname ininternaatA enBisresp.45en61%vande
norm.Eenonderzoeknaarklinischmanifestedeficiëntieverschijnselenheeftnietplaatsgevonden.Bijresp.44%en24-%
vandekinderenininternaatAenBwerdeenanaemiegeconstateerd.IninternaatAenBvertoondenresp.100%en75%
vandekinderenworminfestaties.
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1.Inleiding
1.1.Aanleidingtothetonderzoek
DoordeUniversiteitvanSurinamewordtinsamenwerkingmet
deLandbouwhogeschool teWageningen,Nederland,indeperiode
vanmaart 1977-december1980eenonderzoekuitgevoerd in
hetkustgebiedvanSuriname.Hetonderzoekheeftalsdoel
eeninzichtteverkrijgen indevoedingssituatie van5t/m 8
jarigeschoolkinderen.Inditonderzoekwordendekinderen
steekproefgewijs opgenomen,waardoorookkindereninhet
onderzoek zullenvallen,dieineenweeshuisofinternaat
verblijven.Devoedingvankindereninweeshuizenofinternatenverschiltdoorgaansvandevoedingvankinderendiein
gezinsverbandleven.
Hetaantalkinderenafkomstiguitweeshuizen/internatendat
in.hethoofdonderzoekvalt,zalechtertegering zijnomover
henalsgroepeenuitspraak tekunnendoen.Inditonderzoek
zaldanookaandevoedingssituatievanweeshuis-eninternaatskinderenextraaandachtwordenbesteed.Eensoortgelijk
onderzoekbijkindereninenkeleweeshuizeninParamaribo
iseerderuitgevoerddoorW.UithofenC.Cankrien (36).
Ditonderzoek staatinSuriname onderbegeleidingvanme,1.
drs.M.G.LieHonFongenmevr.ir.'M.Asmoredjo-Kirchmann.In
NederlandwordtditonderzoekbegeleiddoorProf. ÙT. J.G.A.J.
Hautvast,hoogleraarVakgroepHumaneVoeding,enmevr*W.A.
vanStaveren,M.Sc.,wetenschappelijk medewerksterVakgroep
HumaneVoedingvandeLandbouwhogeschool.
1.2.Doelvanhetonderzoek
Doelvanhetonderzoek isdevoedselopname endevoedingstoestandvanintwee internatenverblijvende kindereninde
leeftijd van6t/m 8jaartebeoordelenendesgewenst
veranderingenaantegevendie totVerbeteringvande
situatiekunnenleiden.
Hetonderzoek zaldevolgendeaspectenomvatten:
Metbetrekkingtotdevoedselopname:
-Dagpatroonvanhet internaat
-Bereiding endistributievandemaaltijden
- Samenstellingvandemaaltijden
-i'Nutrientenopname.
-Dewijzewaarophetinternaathaarvoedingsmiddelen
betrekt
Metbetrekkingtotdevoedingstoestand:
-Antropometrie
-Bloedonderzoek,
- Urineonderzoek
- Ontlastingonderzóek
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1.3.Organisatie vanhetonderzoek
Develdwerkzaamheden zijnverrichtvan14-11-1978t/m
20-11-1978envan29-11-1978t/m 5-12-1978.Mej.H.Drijver
heeftinhetkadervanhaarpraktijktijdbijdeveldwerkzaamhedengeparticipeerd. Inditverslagheeft zijeendeelvan
debeschrijvingvandeinternaten (hoofdstuk 3)voorhaar
rekeninggenomen,metnamedeonderdelen "dekinderen","het
beheerenpersoneel',"'hetdagpatroon"en"dealgemenehygiëne'J
Enigewekenvoordathetonderzoek zouplaatsvindenisaande
leidingvandedesbetreffende internatenommedewerkingverzocht.Deinternaten zullennietbijnaamgenoemdworden,
maaraangegevenwordenmetde lettersAenB.Ininternaat
AenBwerdvanrespectievelijk ca.7.00 -14.30uurenvan
ca.6.30 -19.00uurhetonderzoekuitgevoerd.Deonderzoekers
brachtenzelfhunmaaltijdenmeeofnuttigdendezeergens
anders.
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2.Methodiek
2.1.Algemeen
Voorhetverkrijgenvaninformatie overdenutriëntenopname
is'vanelkinternaat gedurende eenweekdevoedselopname
nagegaan.Verderisbijenkelekindereneenkorteanamnese
afgenomenomzodoendeeenindrukteverkrijgenoverde
consumptie tussendemaaltijden.in.
Informatie overdevoedingstoestandisopééndagverzameld
metuitzonderingvanhetverzamelenvanontlastingmonsters..
Dezewerdenindeloopvandeweekverzameld engeconserveerd.
Devoorhetgevenvaneventueleadviezenen/of aanbevelingen
noodzakelijke achtergrondinformatie,isverkregendoorhet
voerenvangesprekkenmetdeleidingenvandeinternaten.
2.2.Voedselopname
Voorhetberekenenvandenutriëntenopname zijnmetbetrekking
totditonderzoektweemethodenbeschikbaar.
Eerstemethode;Hierbijwordtdevoedselopnameperindividu
nagegaan.Deportiesvanelk individuwordenafzonderlijk
gewogeneneventuele restantenwordenteruggewogen.Devoedselopnamewordtdanbeoordeeld aandehandvande aanbevolen
hoeveelheden.
Tweedemethode;Devoedselopname vandegehelegroepwordt
nagegaandoormiddelvanweging.Eventuele restenwordenna
demaaltijd teruggewogen.Devoedselopnamevandegehele
groepwordtdanvergelekenmetdeaanbevolenhoeveelheden
vandeFAO/WHO (7,26),waarbijdeaanbevolenhoeveelheden
perleeftijdpersexevoorallekinderenwordengesommeerd
engedeelddoorhetaantalkinderen.Metdezemethodewordt
dedagelijkse opnamevanhet "gemiddelde"intemaatskind
berekend.
Zowelaandeeerste alsaandetweedemethode zijnvoorennadelenverbonden.Deeerstemethodeheeftalsnadeel
datdeze zeertijdrovend is,eengrote inbreuk gemaakt
ophetnormaledagpatroonvanhetinternaat enookvanhet
individu.Eenvoordeelvandezemethode isdatgegevens
m.b.t.deindividuele opnamebekendworden.
Detweedemethodeheeftalsnadeeldat individuele
verschillen innutriëntenopnamenietachterhaald kunnen
worden,Hierwordtimmersdedagelijkse opnamevoorhet
"gemiddelde"internaatskind berekend.
Hetvoordeelvandezemethode isdatnietalleporties
afzonderlijkgewogenbehoeventeworden.Dezemethodewordt
ookdoorPAO/WHO (26)gehanteerdbijhetopstellenvande
nationalenutriëntenbehoefte vaneenland.Inditonderzoek
isgekozenvoordetweedemethode.
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Devolgendevoedingsstoffenzijninhetonderzoekberekend:
1.energie
2.eiwitten
3.koolhydratenenvetten
4.retinol(vit.A)
5.thiamine (vit.BI)
6.riboflavine (vit.B2)
7.niaeine
8.as^orbinczuur(vit...C)
"3. calcium
ÏO.ijzer.
Hetnutriëntengehaltevandemaaltijdenisberekendm.b.v.
de"FoodCompositionTables"vanhetC.F.N.I.(CaribbeanFood
andNutritionInstitute)(9).Dezetabelwordtnl.ook
gehanteerd'inhethoofdonderzoek.VoortypischSurinaamse•voedingsmiddelen,zoalsenkelegrcoïrbensoorten(tajerblad,
oker,antroewa,bitawiwiri)enbojo (een-koekwaarin.cassavet_.
krenten.,rozijnenencocosisverwerkt)isgebruikgemaakt'
vandeSurinaamseVoedingsmiddelentabel.(35).Hetnutriënten-«.,,
gehaltevantomatenpureeisberekendm.b.v.deNederlandse
Voedingsmiddelentabel (22).DeSurinaamsevoedingsmiddelentabel
..teveftdemeesteanalysesovergenomenuitde"FoodComposition
Tablesforusein.Latin-America"(I.N.C.A.P.-I.C.N.N.B.1961)
enanderebuitenlandsetabellen.EnkeletypischSurinaamse
»voedingsmiddelenzijnophetCl.V.O.,T.N.O.Zeist,geanalyseer«',
enindeSurinaamseVoedingsmiddelentabelopgenomen*De
_analysed
jfershebbenbetrekkingophetrauwe-schoongemaakte•.
productofophetbereideproduct (brood,beleg,visinblik).
Deopnameaandeverschillendenutriëntenwordtvergeleken
metdebehoefte,#<zoalsdezeisaangegevendoorFAO/WHO(7,26)...
.Vananderenutriëntenzijngeenanalysecijfersbekend.Opgrondvandevoedselopnamealleenkangeenuitspraak
gedaanworder.ofeenbepaaldevoedingsstofinonvoldoende,
mateaanwezigisinhetvoedselpakket-voorelkkindafzonderlijk.Eenberekeningvandevoedselopnamegedurende.7dagen
geeftslechtseenbeeldoverdiedagen.Fluctuatiesinopname,
b.v.tengevolgevanverschilinaanbodenaankoopvanvoedingsmiddelen,kunnennietwordengeregistreerd.Devandevoeding
afhankelijkegezondheidstoestandvangroepenofindividuen
kanalleendanvolledigbeoordeeldworden,indiendehuidige
voedselconsumptieendieinhetverledenincombinatiemet
delichamelijkegroei,klinischeverschijnselen.enconcentratie
vannutriëntenenmetabolieteninbloedofurine,zijn
vastgesteld (4-,22,26)..
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2.3.Voedingstoestand
Aangezienditonderzoekdeeluitmaaktvanhetonderzoek
naardevoedingssituatie van5t/m8 jarigeschoolkinderen
inhetkustgebiedvanSuriname enhetdebedoeling isom
devoedingstoestand vankindereningroepsverband te
vergelijkenmetdievankinderenuithethoofdonderzoek,
zullendezelfdeparametersvoorhetbepalenvandevoedingstoestandwordenopgenomen (dezeparameters zijnzowelinhet
hoofdonderzoek alsinditonderzoekbepaalddoordezelfde
personen,zodatde inter-waarnemersfoutbeperktwordt).
Dekeuzevandeparameters isondermeergebaseerd opde
marginalevormenvanProteinEnergyMalnutrition enijzerdeficientie.
Deonderzochteparameters zijn:
1.antropómetrischonderzoek:gewicht,lengte,bovenarmomtrek,
triceps-ensubscapulairehuidplooi (dezelaatste twee
metingen zijnindulpobepaald;
2.urine onderzoek:deureumstikstof/creatinineverhouding
3.kwalitatief faecesanderzoek:worminfestaties.
4.bloedonderzoek:.haemoglobine (evt.haemogl'obine-electroforesi
indien E'ô 4.r.7-5m Mol/l)haematocriet,serumalbumine
entotaalserumeiwit (alleninduplo)..
Hetonderzoekvan-dekinderenheeft indeochtendurenplaats
gevonden.
2.4.Gebruikte.,apparatuurentechnieken
2.4.1.Vóedselopname
Voorhetbepalenvanhetgewichtvandevoedingsmiddelenis
gebruikgemaaktvan:
- eennauwkeurigbalansweegschaal,merkBrecknell,tot120
kg,aflezing totop50g.
-•••
2.4.2.Voedingstöestand
:.
Antropómetrischonderzoek:
- gewicht:eenpersonenbasculeaflezingtotop100g.
nauwkeurig
- lengte:eenmicrotoise,aflezingtotop0,1 cmnauwkeurig
-bovenarmomtrek: eenflexibele stalenband,aflezingtot
op0,1 cmnauwkeurig
-huidplooien:eenhuidplooimeter,merkJohnBuil,aflezing
totop0,2cmnauwkeurig.
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Urineonderzoekt
-ureum:volgensontwerp 2410vanhetNederlandse normalisatie
instituut
- creatinine:volgensdemethodevanPierce.Beidebepalingen
wordenverrichtophetM.W.I. (Medisch Wetenschappelijk
Instituut)teParamaribo.
Faecesonderzoek:
-willekeurige faecesmonsters zijnvolgensdeMerthiolate
IodineFormaldehyde methode geconserveerd.Hetmicroscopisch
onderzoekopdarmparasietenisophetCELOSuitgevoerd.
Bloedonderzoek;
-haemoglobinegehalte volgensdeHb-cyanidemethode (ontleend
aanNEN2407),verrichtophetM.W.I.
-haematocrietwaarde:dezebepalingisopdeplaatsvanhet
onderzoeknadebloedafnameverricht,waarbijhetbloed
gedurende4minutenisgecentrifugeerd bijeentoerental
van11500-15000perminuutineenmicrohaematocrietcentrifuge
-Hbelectroforese:verrichtophetM.'<ï.I.
- serum-albumineentotaal-eiwit:volgensdemethodenvan
PierceophetM.W.I.
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3.Beschrijvingvande internaten
3.1.InternaatA
Het internaat endeernaast gelegenlagere schoolliggenca.
4 kmverwijderd vanhetdichtsbijzijnde stadje.Paramaribo
ligtopeenafstandvanca*100kmenisbereikbaarovereen
goedberijdbarewegentweeveren.Het internaatbeschikt
overeenzendradio enkanzodoende snelhulpkrijgenvanhet
dichtsbijzijnde stadje.Hier zijneenziekenhuis,markten
zelfbedieningszaken aanwezig.Dekinderenwarenallenboslandcreolen.Demeestekwamenuitomliggendedorpjesennederzettingenwaarvaakgeenscholenaanwezigzijn.Hetinternaat
wordtbeheerddoordemissiediesteunkrijgtvandekerken
deoverheid enkanzodoendevrijwelkosteloosonderdak verlenen
aandezekinderen.Deouders/verzorgers zijnvaakofwerkzaam
inde industriealsongeschoolde krachtofzemoeten zienrond
tekomenvandeopbrengstvankostgrondjes (landbouw),jacht
envisserij.
Hetinternaatkanplaatsbiedenaan100kinderen,maarwordt
doorgaansnietmaximaalbezet,omdatmennietgenoegfondsen
heeftomzoveelkinderenteonderhouden.Ookzijnerveel
aanvragenvanuitParamaribo omkinderenoptenemen.Deouders
(moeders)vandezekinderenhebbennogeenbandmethetdistrict
enbehorentotdelagere sociaal-economische klasse.Hetinternaatheeftechterhetbesluitgenomenomdezekinderenniet
aantenemenvanwegedehogerekosten (bijv.vervoervanen
naarParamaribo tijdensdevrijeweekenden,diedoo»het
internaatopgebrachtmoetenworden.
3.1.1.Dekinderen
Inhetinternaatwoonden80kinderenteweten43jongensen
37meisjesmetleeftijdenvariërendvan6tot17jaar.In
tabel1wordtdeleeftijdsverdelingvandekinderen,ingedeeld
naarsexe,weergegeven
T^.b^l1.AantalkinderenininternaatA,ingedeeldnaar
geslacht.
Leefijdinjarenjongens•
meisjes

6
7
8
9
10
11

1
7
3
6
5*)
9

12
13
14
15
16
Totaal

4
3
4
1_
43-

3
6
5
6
3
6

4
3
1

37
•ilium m*h^***m

*)Tentijdevanhetonderzoekwarentweejongenswegens ziekte
afwezig,âzodatderesultatene.d.berekend zijnopgrond
van78kinderen.
••
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DekinderenvaninternaatAgaaneenspermaand eenweekend
naarhuisenverderindeschoolvacanties.Demeisjeshebben
hunvaste takenwatbetrefthetschoonmaken,broodsmeren,rijst
lezenenafwassen,terwijlde jongensandere takenhebben
zoalshet schooi.maken,werkenindetuinenhetoppompenvan
water.Deoudere»•meisjeshebbenvaaknogeentaakinhetnaast
het internaat gelegenzusterhuisteverrichten.Op zaterdag
wordenerveelschoonmaakwerkzaamhedenverrichtdoorde
kinderen.
3.1.2.Beheerenpersoneel
Hetinternaatwordt geleiddooreenzustereneenfrater,die
zelfookindemeisjes-resp.jongensafdelingwonen.De zuster
ishethoofdvanhethuishouden,terwijldefraterbelast
ismetdeadministratie endetechnischewerkzaamheden.De
zusterendefratergebruikendemaaltijdenendetussenmaaltijden
inhetnaasthet internaat gelegenzusterhuis,xietveidsre
personeelsbestand bestaatuiteenkookvrouw,driewerksters
eneentuinman.Dekookvrouwkomt 'sochtendsomca.8.00 uur
envertrekt tegenhalftwaalf,nadathetmiddagetenis
opgeschept.Dewerksters zorgenvoordewas (hoofddoeken,
slopenenhanddoeken)endeschoonmaakwerkzaamheden inhet
algemeen.Dewerksterswerken zesochtendenindeweek.Eén
vanhenwerkt 'smiddagsookomo.a.verstelwerk tedoen.De
kookvrouw eneenvandewerksterskokenomdebeurtopzondag.
Detuinmanverzorgtdegroententuin.Inhetinternaat isde
officiële leidingvanca. 'smiddagséénuurtotdevolgende
ochtend achtuurbelastmethettoezichtopdekinderen.In
hetinternaatkomthetgeregeldvoordat 'snachtsdehulp
vande zusteroffraterwordtingeroepen.Alleen gedurende
hetvrijeweekend eenspermaandendeschoolvacanties zijn
de zusterendefraternietmetde zorgvandekinderen
belast.Zegaaneensindedrie jaarmetverlofnaarNederland.
3.1.3.Dagpatroonvanhet internaat
kinderen:opstaan,baden,harenkammen,brood
Ca. 0 5 . • 30
uitdelenopborden
zuster:theewateropzettenentoespijsuitdelen
opborden
07-.00
kinderen
enzuster:theeuitdelen
07..15
ochtendmaaltijd
07..30
afwassenen schoonmaakwerkzaamheden
08, .00
aanvangschool,aanvangkokendoorkookvrouw
10..30
11.00:schoolpauze
1 1 . .30
etenvandemiddagmaaltijd wordtopgescheptop
borden
ineetzaal (doorkookvrouwenwerksters)
13.00
einde
school,
middagmaaltijd
13.30
afwassen
en
schoonmaakwerkzaamheden
14.00
kinderen:brood smerenvooravondeten,rijstlezen,
spelen,indetuinwerken
zuster:theezettenvooravondmaaltijd
16.00-eventuele restantenvanontbijtenmiddageten
wordenuitgedeeld,badeninderivier
17.OO-broodwordtuitgedeeld opbordenindeeetzaal
18.30-avondmaaltijd
18.45-schoonmaakwerkzaamheden enafwassen,jonge kinderen
naarbed,ouderekinderengaanhuiswerkmaken
19.45-ouderekinderennaarbed
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3.1.4.Samenstellingvandemaaltijden
Deochtendmaaltijd (7*15uur)bestonduiteenpuntbrood
(+120gr.)ofeengedeeltehiervan.Ditwas afhankelijk
vinde leeftijd endeeetlustvanhetkind.Hetbroodwas
dunbesmeerdmetgevitaminiseerde margarine.Alsbelegwas
erelkedagietsanders (kaas,pindakaas,worst,sardines)
enop zondag,waserei.Eeneigenkeuskondendekinderen
watbetrefthetbelegnietmaken.Bijhetontbijtwerd thee
metsuikergedronken.Alsdekinderenhetbelegnietlustten
ofnietwildeneten,dankonden zedatlatenblijkendoor
hetbordondersteboven tezetten;danatenzediemaaltijd
niet.Hoewelhet internaataandeschool grensde,werder
indepauzevandeschoolgeenetenofdrinkenverstrekt.
Demiddagmaaltijd (13.00uur)waseenwarmemaaltijd bestaande
uitvergeslepenrijstmettoespijs.De toespijsbestond in
deonderzoeksperiode uitvlees,(gezoutenvarkensstaart, gezouten
rundvlees)ofvis (sardines intomatensaus)engroente
(antroewa,boulanger,kouseband,oker).Op zondagwerder
kip (backandneck)gegeten.Meestalwaseréénsoortgroente.
Bijdewarmemaaltijdwerdwatergedronken.Indienervoedingsmiddelenvandeochtend-enmiddagmaaltijd overgebleven,dan
werdendeze aandeliefhebbers tegenvieruuruitgedeeld.
Deavondmaaltijd bestonduiteenpuntbrood (ofeengedeelte
hiervan),dunbesmeerd metgevitaminiseerde margarine.Er
wasgeenbeleg.Bijdezebroodmaaltijd werd theemetsuiker,chocoladedrank oflimonade gedronken.Delimonadewerd gemaakt
doorhetaanlengenvanIjmonadepoeder (17gr.op15liter)
metwaterenhettoevoegenvansuiker.De chocoladedrank
werdklaargemaaktmetcacao,suikerenwatçr.Tussende
maaltijdendoorwerd erpractischnietsdoordekinderen
gegeten.Eenuitzonderinghieropvormdendelaatstedagen
nahet vrijeweekend.Vaakkwamendekinderendanterug
ophetinternaatmetkwak*)datalssnoep genuttigdwerd.
Op zaterdagenzondagkregendekinderenrond tienuur
'sochtends tweebiscuits.Somsbaktedezustereenbojo.
*Kwakwordtgemaaktvanbittere cassave
Degiftigebestanddelenvandebitterecassavewordenverwijderd
doordewortelsteschillen,teraspenenuittepersenineen
matapi (eensoortlangemanchetvanvlechtwerk).Vervolgens
wordthetboveneenvuurofenigeurenaandeluchtdanwel
inde zongedroogd,daarna ineenvijzelfijngestampt en
gezeefd.Vervolgenswordtdefijngestampteperskoekonder
voortdurend omroerenopeenheteplaat gestrooid,zodatmen
afzonderlijkbrokjescassaveverkrijgt.
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3.1.5.Bereidingvandemaaltijden
Om zesuur"begondezustermethetopzettenvanhettheewater
voorhetontbijt.Dehoeveelheid suikerentheewasreedsde
vorigedagindevliegenkast klaargezet.Hetbelegwerd
afhankelijkvandesoortofindevliegenkast (pindakaas)of
indekoelkastbewaard (kaas,worst)totdevolgende ochtend.
Omachtuurbegondekookvrouwmethetafmetenvandehoeveelheidrijstenhetwassendaarvan.Daarnamaakte zede groenten
schoonenwastedeze (inregenwater).Somswasdegroenteal
doordekinderen 'sochtends schoongemaakt,voordatdekookvrouwkwam.Zout,olie,ketjap,bouillonblokjes e.d. verstrekte
de zusterdagelijksaandekookvrouw inafgepastehoeveelheden.
Nahetwassenvande groentewerdhetvlees gewassenenin
stukjesgesneden.Derijstwerdinaluminiumpannengekookt.
DegroentewerdopSurinaamsewijzebereid.Eerstdeolie
goedverhittenendandekruidenenvervolgensdegroente
toevoegen,omscheppen zodatdeolie goedverdeeld is,endan
de groentekorte tijdsmoren,aldannietondertoevoeging
vaneenkleinehoeveelheid water.Hétvleeswerdgebakkenin
olie.Deoliewerd goedverhitendanwerdendekruidenenhet
vleesen soms degroentetoegevoegd.Demaaltijdwasmeestal
omhalftwaalfklaar.Nademiddagmaaltijd werdendebroodjes
voordeavondmaaltijd endeochtendmaaltijd gesmeerd doorde
zustereneenaantalmeisjes.Doordewerksterwerddande
thee,limonade ofchocolavoorhetavondetengemaakt.
3.1.6.Distributie vandemaaltijden
De jongensenmeisjesateningescheiden (aparte)eetzalen.
Indeeetzaalvande jongensenmeisjeshaddefraterresp.
de zusterdeleiding.Dedistributie vanhetbroodvoorhet
ontbijtendeavondmaaltijd vondplaats indeeetzalenzelf,
voordaterwerd gegeten.Hetbrood deeldendemeisjesuit.
De zusterdeeldehetbelegendedrankenuit (m.u.v.water).
Dewarmemaaltijdwerdmeteennadatdezegaarwas (+11.30uur)
doordekookvrouwmetbehulpvaneenvandewerkstersopde
bordeninde eetzaalopgeschept.Wasernoggroente envlees
over,danwerddit samenineengrote schaalgedaanengemengd
met rijst.Deze schaalwerddanafgedektmeteendoekinde
eetzaalgezet,diegescreend was.Dekorstdie inde rijstpan
achterbleefwerdm.b.v.waterlosgeweekteninde schaalvan
degemengde rijstgedaan,zodatdekinderenditookeventueel
kondeneten.Warendekinderenbijnaklaarmeteten«nwaser
nogeenmengselvanrijst,vleesengroenteover,danvroeg
de zusterofdefraterwie ernogmeerwildehebben.Bijde
wa
^ ? e maaltijdwerdwatergedronken.Voorennaelkemaaltijd
werd eengebeduitgesproken.Nahettweedegebed verzamelde
hetoudstemeisje (ofdeoudste jongen)allebordenenbracht
dezenaarderuimteachterindeeetzaalwaarwerdafgewassen.
Gedurendedemaaltijdenwerd erpractischnietgesproken.De
kinderenatendewarmemaaltijd meteenlepel.Hetbrood
metdehanden.Opvallend wasdatdemeestekinderendepuntjes
vandebroodjesnietopaten,mogelijkt.g.v.hetideedat
hiermee orenwarenschoongemaakt..Debotteninhetvleeswerden
zovermogelijkgeconsumeerd.Depuntjesvanhetbroodwerden
samenmetdeandereetensrestenverzameld ineenafvalblik.
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3.1.7» Hygiënemetbetrekking totde maaltijden
Indekeukenwas eenstenentegelvloer,diepractischelke
middagnahet gereedkomenvandewarmemaaltijd werd schoongemaakt.Dekeukenbeschikte overeenstainless steelaanrecht.
Depannen,lepels enmessen,diebijhetbereiden vandemaaltijdenwarengebruikt,werdendoorde meisjesnade maaltijd
buitenbijdekraanmet zeep gewassen enweerophunplaats
teruggezet of gelegd.Dekinderenmochten alleen inde keuken
komenals zedaarvoor toestemming vahde zusterhadden.Waren
allewerkzaamheden indekeukenklaarnaelkemaaltijd dan
werdde keukendeurdoorde zuster op slotgedaan.Alsdewarme
maaltijd wasopgeschept inde eetzaal,duurdehetnogliuur
voordat erbegonnenwerd met eten.Depanmet gemengde rijst
stond afgedekt ondereendoek.Dekans opvliegen etc.was
klein,omdatde eetzalen gescreend waren.Na elke maaltijd
dedende meisjes ende jongens (gescheiden)de afwasindaarvoor speciaal ingerichte ruimtes achterinde eetzalen.De
eventuele etensresten die opdebordenachterbleven,werden
verzameld enineenapart afvalblik gedaan.De resten (samen
metdebroodresten)warenvoordekippenvandeburenvanhet
internaat.De tafels indeeetzalenwerdennaelke maaltijd
schoongeveegd doordekinderen enalsditklaarwas veegden
zedevloeraan. C O K hierdeedde zusternahet beëindigen
vandewerkzaamhedendedeuropslot.
Rijst engroentenwerden ineenspeciaaldaarvoor ingerichte
ruimte opgeslagen.Anderevoedingsmiddelen zoalsbrood,boter,
vleesetc.werden ineenandere ruimte opgeslagenwaarzich
ookde(petroleum)koelkast bevond.Alleende zuster enevt.
de.werksterbetradendeze ruimte.De zustermaakte elke week
dekoelkast schoon.Devliegenkast stond met zijnpoten in
schaaltjeswater,zodatergeenmieren-inkondenkomen.Het
waterhiervanwerd elkeweekververst (tegelijkmethet
schoonmakenvandeprovisiekamer).
3,1.8.Algemenehygiëne
•
\Onderhoud!terreinenslaapzalen ï
Het terreinwerd door'"dekinderenbijtoerbeurt onderhouden,
evenalsde slaapzalen.De grotere schoonmaakwerkzaamhèden.van^
de slaapzalenwerdendoordewerksters ende zusterverricht.1
Vuilwerd ceircraalverzameld ineen ton,die regelmatig
geledigd werd.Hetvuilniswerd op een stortplaats vervanhet
internaatverbrand (+75machterhet internaat).
Watervoorziening
•Drinkwater:alsdrinkwaterwerd regenwater gebruikt dat in
reservoirswerd opgeslagen.Deze reservoirs stondenopde
"binnenplaats"vanhet internaat.

Bad-,was-enafwaswater:hetwatervoorhetbaden,wassen
etc.werduitderivier,die enkelehonderdenmeters achter
hetinternaat stroomt,opgepompteninreservoirsopgeslagen.
Hetwaterwerd stroomopwaarts vande afvoervanhet riool
gepompt.Dekinderenbaadden 'sochtends inhetinternaat,
maar 'savondsgavenzeerdevoorkeuraaninderivier
(+200machterhetinternaat)ofindekreek tebaden.
Dêwasdieuit schoolkleren,speelklerenenmiddagkleren,
bestond,werdineenspeciaaldaarvooringerichteruimte
gedaan.Dewerksterswasteneensindeweekdehoofddoeken
('s nachtsgedragendoordemeisjes),theedoeken,handdoeken
etc.Voordezewittewasbeschiktehet internaatovereen
stookhokmeteenwasketel.
Sanitaire voorzieningen
Ophetinternaatwarendouchesenwasbakkenaanwezig.Als
toiletfaciliteitendiendenwaterclosettenmetseptictanks.
Ophetmomentvanhetonderzoekechterwarenermoeilijkheden
metdeseptictanks.Deafvoervande septictanksmondde
uiteindelijkviaeengeslotenriooluitineengegraven
gootdiedroogstond.
Dieren
Ophetterreinvanhetinternaatwarengeenzoogdieren
aanwezig.
3.1.9.Inkoopvan levensmiddelen
Deinkoopvandelevensmiddelenwerddoorde zustergeregeld^,
Elkeochtendwerd erversbroodafgeleverd voordeavondmaaltijdenhetontbijtvandevolgendedag,m.u.v.maandag.Op
diedagbezorgdemenhetbroodnl.ookvoorhetontbijtvan
maandagochtend.Ditbetekende datopmaandaghetbroodvoor
hetontbijtnoggesmeerd moestworden.Practischalleandere
levensmiddelenkochtmenbijdezelfde leverancier,diekorting
verschafte.Groentenkochtende zustersdie inhetnaasthet
internaatgelegenzusterhuiswoonden,eensperweekopde
markt.Somsechterkonmenookgroenteuiteigentuineten
(tajerblad,antroewa).
VanuitNederland kreeghet internaat somsschenkingen zoals
blikkenbruinebonenenbiscuits.DezeblikkenwarenoorspronkelijkbestemdvoorhetNederlandseleger.
3.1.10.Financiën
Hetinternaatkreegperkindpermaand eensubsidievande
overheid^vanS/1 5 , — .Deouderlijke bijdragevarieerdevan
nultot3/17,50permaand,afhankelijkvanhetberoep ende
inkomstenvandevader.Defraterbezochtnl.alleoudersvan
deophet internaatwonendekinderenenbeschikte zodoendeoverdenodige informatie omaandehanddaarvandebijdrage
te#-kunnenvaststellen.Verderkreeghetinternaat eenfinanciëlebijdragevandeMissieuitNederland.
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3.2.InternaatB
Het internaat ende lagere school zijngelegenineendorp
aandeoevervaneengrote rivier.Hetdorpisbereikbaar
overwater,waarbijhetdichtsbijzijnde stadje4-a6uren
varenisperrivierboot (2a3urenperkorjaalmetbuitenboordmotor).Tevens isereen aardwegdienaardeOost-West
verbindingsweg leidt.Deze zandwegismeestal slechtsmet
eenlandroverberijdbaar.De rivierbootkomttweemaal inde
weeklangs,éénkeervanenéénkeernaarParamaribo.De
bootmoet8â10urenvarenomvanuitParamaribo hetdorp
tebereikenenneemtallerlei goederenmeediebesteld zijn
voorhet internaat,bijv.groenten,vleeso.a.benodigdheden
Innoodgevallenmoetdebeheerdervanhetinternaat metde
schoolbootnaareendorpverderderivierop (+ i uurvaren),
waarmenovereenzendradiobeschikt,ofdoorvarennaarhet
dichtstbijzijnde stadje.Bijmankementenaandemotorvande
schoolbootmoetdezeechtervóórreparatienaarParamaribo
gezondenworden,watookhetgevalwastijdensdeonderzoekperiode.Eensindeweekkomtdegouvernementsartsmeteen
bootlangswaaraltijdplaatswordt gereserveerd vooreen
patiëntdieeventueelnaarhetziekenhuismoetwordenvervoerd.
Dekinderenwarenallenboslandcreolen.Demeestekomenuit
hetdorp zelfofuitomringende-dorpen,docherisookeen
aantaldatuitdestadkomt.Dezekinderenzijnafkomstig
uitdelagere sociaal-economische klasse enhunouderskunnen
hetmogelijkfinancieelnietopbrengenomhunkinderenin
destad telatenverblijven.Hetinternaatwordtbeheerd
doorde zendingengesubsidieerd doordeoverheid,zodat.
hetdekinderenvrijwelkosteloosonderdakkangeven.Het
internaatboodhetvorige jaarplaatsaanmeerkinderen,
dochdit jaarwarenerminderaanvragen.
3.2.1.Dekinderen
Het internaatwordtbewoonddoor55kinderenteweten17
meisjesen38jongensindeleeftijdvan6tot17jaar.
Intabel2wordtdeleeftijdsverdelingvandekinderen-,•*
ingedeeld naarsexe,weergegeven.
Tabel2.AantalkinderenininternaatB,ingedeeld naarsëxe.
jongens

meisjes

7

2

-

8

5
5

1.

Xeeftijd in
-

:

''.'• •

jaren

2

6

9
10
11
12
13
1415
16
Totaal

5
1

42
10

A•

5
3

1

_
—

•1
1

-

IS

17

3
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Demeestekinderenvanhetinternaatgaanalleentijdens
deschoolvacantiesnaarhuis.Ditkomtnietalleendoor
practischevervoersproblemen,maarmededoorhetfeitdat
hetinternaatdevervoerskostenvoormoetschieten,diede
ouders/verzorgersvaakniet teruggeven.Indiendekinderen
vrijvanschool zijn,wordenerallerleitakenuitgevoerd,
zoalswerkenopdekostgrondjes,schoonmakenvan schoollokalen
enkerkenboenenvanhetinternaat.Op zaterdagmorgen
wassendekinderenvóórhetontbijthuneigenklereninde
rivier.Nahetontbijtwordenanderewerkzaamhedenverricht.
3.2.2.Beheerenpersoneel
Hetinternaatwordtbeheerd dooreenbroeder,die tevens
detoespijsvoorhetontbijtverzorgd.Verderbestaathet
personeelsbestand uittweeonderwijzeressen,diepart-time
bijhetinternaatwerken,eenkookvrouweneenwasmeisje.
Deonderwijzeressenvande schoolgaaneenspermaandnaar
destadomhunsalaristeontvangen,tengevolgewaarvande
schoolgeslotenisendekinderenextrawerkzaamhedenverrichten.Debroederispractischalleenvrijgedurendede
schoolvacanties.Vaakverblijfthijdantochophetinternaatomdekerkdienstvoordebewonersvanhetdorpteverzorgen.Deofficiële leidingisvan 'smiddagséénuurtot
devolgende ochtend achtuurbelastmethettoezichtopde
kinderen.
3.2.3.Dagpatroonvanhet internaat
ca.05, 30
opstaan,baden
06.00
oudere jongensgaankoken
06. 30
schoonmaakwerkzaamhedendoorkinderen,
bijv.slaapzalen
distributievaneten
07. 15
ochtendmaaltijd
07. 4-5
08.00
afwassen,tijdens schooltijddoorhetwasmeisje,andersdoordekinderen;beginschool
10,00
kookvrouwbegintmetkoken
10,00 - 11.30 schoolpauze
12. 30
school gaatuit (jongerekinderen)
13..00
schoolgaatuit (ouderekinderen)
13. 15
opscheppenvanmiddagmaaltijd
13. 30
middagmaaltijd
14.00
afwassen,schoonmakenvaneetzaal,rijst
lezen
16.00
kookvrouwbegintmetkokenvanavondmaaltijd
17.00
baden
18. 30
avondmaaltijd
18.45
afwassen
20. 00
jongerekinderennaarbed,ouderegaan
evt.huiswerkmaken
22.00
ouderengaannaarbed.
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3.2.4-,Samenstellingvandemaaltijden
Hethoofdbestanddeelwas"bijalledriemaaltijdenrijst.
Wegensde geïsoleerdeliggingvanhet internaatwashet
nietmogelijkombrood tekopen.Ophetmomentvanhetonderzoekechterwerd eenbegingemaaktmethetmetselenvaneen
broodoven,zodatmenzelfbroodkanbakken.
Bijhetontbijtbestonddetoespijs indeonderzoekperiode
uitvis (sardines,gezoutenvis;ofvlees (gezoutenrundvlees,
gezoutenvarkenstaart).Somskregendekinderenechterhavermoutpapvoorhetontbijt,diebereid werd metwaterensuiker.
De toespijsvoorhetmiddagmaalbestonduitgroente (gr.oene
papaja,antroewa,oker,kool)envlees (gezoutenvarkenstaart,
gezoutenrundvlees)ofuitvleesénpeulvruchten (geleerwten).
Eenkeerwaseralsdessertfruit (sinaasappelen).Vaakwerd
ereencombinatievantweegroentenmetvlees indemiddagmaaltijdverwerkt.
Hetavondetenhadwederomalstoespijsvleesofvismetgroente
Doordegeïsoleerdeliggingwashet internaatvoordeaanvoer
vangroenteaangewezenopde rivierboot,die eensper.week
goederenafleverde.Hierdoorwashetmogelijkdatdehoeveelheid groenteonvoldoendewas,zodatdekinderen zelfgroenten
(bitawiwiri)moestengaanzoeken.Dedenzeditniet,dankreger
zealléénrijst.Dit isindeonderzoekperiode tweekeer-voorgekomen.Bijallemaaltijdenwerdwatergedronken.Derijst
dienademaaltijdoverbleef,werd.doordekinderen.enkele
urenlateralstussendoortjegegeten..Bleefdannogrijst
overdanwerddezeindevolgendemaaltijdverwerkt.Tussen
demaaltijdendoorwerdendoordekinderensomsvruchten
ofcassave gezochtengegeten.Alsdekinderenziek.waren
werd tevens speciaalvoorhensoep (uiteenpakje)bereid.
3.2.5.Bereidingvandemaaltijden
Om zesuurbegonnendeoudere jongensmethetkokenvan
de rijstvoordeochtendmaaltijd.Een jongensneedhet
vleesvoordewarmemaaltijd instukkenmeteenhouwer.De
toespijsvoordeochtendmaaltijd werd doordebroederin
zijneigenkeukenbereid,waarhijovereengasfornuis
beschikte.Ditwasalleenhetgevalalsdetoespijsbestond
uitsardinesofalshetontbijtbestonduithavermoutpap.
Alleanderevoedingsmiddelen (rijst,vlees,groente)kookte
menophout ineendaarvoor speciaal ingerichtkookhok
achterhet internaat.Omstreekstienuurbegondekookvrouw
methetwassenenhetopzettenvanderijstvoordemiddagmaaltijd.Daarnawerddegroente schoongemaaktengewassen.
Doordebroederwerdendagelijksdeingrediënten (bouillonblokjes,olie,uietc.)verstrekt,diedekookvrouwbijhet
bereidenvandemaaltijdennodighad.Degroenteofsomsde
combinatievangroentenwerdenopde gebruikelijkeSurinaamse
manierbereid (zieInternaat A ) . Hetvleeswerd gebakkenin
olie.Deoliewerdverhit,waarnakruidenenvleestoegevoegd
werden.Somswerdookdegroentehieraan toegevoegd.
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Alsdemaaltijd gaarwaswerdenrijst,vleesengroente
opgeschept inschalen.Deze schelen zetteneenpaaroudere
jongensdanindeeetzaalneerendektenzeafmeteendoek.
De rijstkorstwerd losgeweektmetwaterenwasbestemd voor
devarkensenkippenvanhet internaat.Tegenvieruurbegon
dekookvrouw methetwassenenopzettenvande rijstenhet
schoonmaken enwassenvandegroentevoordeavondmaaltijd.
Dooréénvandejongenswerdhetvleesweerinstukjesgesneden.Ookhierscheptemennahetgaarzijnvandemaaltijdderijst,vleesengroente inschalen,dieopdetafel
indeeetzaalondereendoekafgedektwerdenneergezet.
Tussendemaaltijdendoorwerd erdoordekinderenpractisch
nietsgegeten.Eenenkelekeerwarenrestenvandewarme
maaltijd overensomsvóidenzeeensinaasappel.Hadden
kinderencassave gevonden,danmochten zedeze zelfbakken
inhetkookhok enopeten.Deoudere meisjeskregen,omdat
zevoordebroederwerkzaamhedenverrichtten,afentoebrood,
ei,vleesofgroente.Bijalledriemaaltijdenwerdwater
gedronken.
3.2.6.Distributievandemaaltijden
De jongensendemeisjesatenindezelfde eetzaal,echter
welaanapartetafels.Dedistributievandemaaltijden
vond indeeetzaalzelfplaats.Deouderemeisjesschepten
de rijstop,terwijldebroederoféénvandeonderwijzeressen
de toespijsopschepte.Directnahetopscheppenvandemaaltijdbegonmenmetheteten.Voorennaelkemaaltijdwerd
eersteengebeduitgesproken.Deleidinggebruiktede
maaltijdenelders.Dekinderenkondenalszedatwilden
rijstbijkrijgenenalserwastoespijs.Afentoekregen
dekinderen eenhalve sinaasappelalsdessert.Had eenkind
geentrekdankonhet zijn/haarbordmetetenindevliegenkast (indekeukenvandebroeder)zettenenhetlatereten.
Nademaaltijdwerdenalleborden,lepelsenbekersverzameld.
De etensrestenpermaaltijd,dievnl.uitrijstbestonden
(+500gr.gare rijst)werdenopeenapartbordverzameld
enaandekippenofvarkensgegeven.Dekinderenatenallen
meteenlepel.Onderhetetenwerd erpractischnietgesproken.Opvallendwasdatdebottenvanhetvleesookhier
bijnavollediggeconsumeerdwerden.
3.2.7.Hygiënemetbetrekkingtotdemaaltijden
Inhetkookhokwaseencementenvloeraanwezig,eenhouten
tafeleneenwasbak.Depannenwerdenoptwee"spoorrails"
gezet,waaronder zichhethoutvuurbevond.Hetkookhok
beschikte overregenwater,waarinde groenteenderijst
gewassenengekooktwerden.Dehouwer,dievoorhet snijden
vanhetvleeswerd gebruikt,werdnagebruikmetwater
afgespoeld,evenalsde snijplank.Derijstwerdmeteen
houtenstokgeroerd.Afvalrestenvandegroente enderijstkorstwerdendirectnaardevarkensofkippengebracht.
Naasthetkookhokwaseenopslagruimte voorderijstaanwezig.Dekeukenvandebroederhad evenalsdeeetzaal
eentegelvloer.Verderstond erindezekeukeneenvliegenkasteneengasfornuis.Tevenswasereenstenenaanrecht.
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Naastdekeukenwasereenhokwaardegroente,het gezouten
vleesende gezoutenviswerd opgeslagenmetdeandere
benodigdhedenvoorhet internaatm.u.v.spijsolie enwasmiddelen.Dezewerdenineenandere ruimteopgeslagen.
Buitenstondvlaknaastdekeukendeureenonafgeslotenafvalton,diewerd geledigd alshijvolwas.Deze tontrokvliegen
aan.Deinhoudvandetonverbrandde menvlakachterhet
internaat!Ook inhetinternaatwarenvliegenaanwezig.
Indeeetzaaltwarenlangehoutentafelsaanwezig,waaraan
doordekinderen gegetenwerd.De tafelswarenbedektmet
plastic tafellakens.Detafelswerdennaelkemaaltijd schoongeveegd,evenalsdevloerenvande eetzaal endekeuken.Het
kookhokwerd elkedagaangeveegd.Eensperweekkregende
eetzaalendekeukeneengrote schoonmaakbeurt metwasmiddel.
Indienhetnodigwasgebeurdeditvaker._Indeeetzaalstond
eendiepvrieskist,diewerkteopelectriciteit.Dezekist
werd alleendoordebroedergebruiktvoorhetinvriezenvan
broodvoor zichzelf (n.b.:erwasalleenstroomvan 'savonds
zestot 'sochtends zesuur), 'sMiddagsen 'savondsdeden
demeisjesdeafwasinderivier, 'sOchtendswerdditdoor- •
hetwasmeisjegedaan.
3.2.8.Algemene'hygiëne
Onderhoud terreinenenslaapzalen
Het terreinrondomhetinternaatbestonduitzand,datbij
toerbeurtdoorde jongenswerd aangeharkt. De slaapzalen
moestendoordekinderen zelfschoongehoudenworden.Elke
ochtendwerden zeaangeveegd eneensperweek (meestalop
zaterdag)metwaterenzeep schoongeboend.
Watervoorziening
Drinkwater:hetwaterdatophetinternaat aanwezigwas,was,
regenwaterdatinreservoirswerdopgeslagen.
Bad-,was-enafwaswater:buitenenbinnenhetinternaatwaren
enkele kranenaanwezig,waarvandeafvoeropheterfuitkwam.
Dewasvrouwmaakteergebruikvanvoorhetvullenvandewasmachine.De kinderentaptenerwater,datbijdemaaltijden
werd gedronken.Dekinderenwastenzicherechternooit,
zebaaddenliever 'sochtendsen 'savondsinderivier.
Inderivierwerdookdeafwasendewas (opzaterdagdoor
dekinderen zelf)gedaan.Erstaateensterkestroom.
Sanitaire voorzieningen
De toiletfaciliteiten waarovermenbeschikte zijnputprivaten,dieca; 30meterachterhetinternaatliggen.
Dieren
Debroederzelfheeft eenvarkenenwatpluimvee.Hetvarken
bevond zichineenhoknaasthetinternaat.Ophet terrein
liepenkippenrond.Dezekippen zatenookregelmatig inde
vuiniston.Verderliepereenhondophetterrein,die
aandehoofdonderwijzervandeschoolbehoorde.Erwarenveel
vliegen.Tevenshad menlastvanrattenenmuskieten.
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3.2.9.Inkoopvande levensmiddelen
Debroederregeldedeinkoopvandelevensmiddelen.Rijst,
spijsolie,schoonmaakmiddelen e.d.besteldehijeensper
driemaandenviahethoofdkantoorinde stad.Ditkantoor
zorgdeertevensvoor,datereensperweekgroentemetde
rivierbootmeekwam (zonodigookandere spullen).Dedriemaandelijksebestellingen,waaronderookgezoutenvleesen
vis,deeddebroederaandehandvaneendoorhemzelf
opgesteldebestellijst.Sinaasappelswerdenterplaatse
gekocht.Indeperiodevanhet onderzoekbegonmenmet
hetbouwenvaneenbroodovenenhetbouwrijpmakenvan
kostgrondjes.
3.2.10.Financiën
Devoedingsmiddelen e.d.diedebroedereensperdrie maanden
bestelde,werdendoorhethoofdkantoorbetaald.Vanhet
hoofdkantoorkreegdebroederpermaand S/.600.,.—handgeld,
waarvanhijo.a.dekookvrouw,.hetwasmeisjeende"onderwijzeress«
(.voorhetwerkt.b.v.hetinternaat)moestbetalen.
Voordekinderenkreeghet internaat eensubsidievande
overheidvanS/.6,— permaandperkind.Debijdrage,die
deoudersleverdenvarieerdevannultotS/.3,50permaand.
Afentoewerdineenkerk inNederland eencollecte gehouden
voorhetinternaat.

