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1.AANLEIDING TOTHETONDERZOEK
DoordeUniversiteit vanSurinamewordtindeperiode
juni1978-augustus1979insamenwerking metdeLandbouwhogeschoolteWageningen,Nederland,eenonderzoek ingesteld
naardevoedingssituatie van5t/m 8-jarigeschoolkinderen.
Eendoolvandokinderenuithetkustgobiod vanSurinameis
inditonderzoekstoekproofsgewijsopgenomen.Indozesteakproofzijnookkinderendioinintornatonenwoeshuizonverblijvenvortogenwoordigd.Ditaantalzaluvonwoltakloin
zijnomovorhonalsgroepoonuitspraak tokunnendoon.
Dazugroupkindoronvardiontnadoroaandacht,omdatuit
vorigoondurzoukongoblokonisdatdovoeding induintornaton/uiobshuizonniutaltijd optimaalwas (15,35)onomdat'
vorwachtwordtdatdozukindoron oonandorvoedingspatroon
hobbundankindorondioniutinuuninstollingvorblijvun.
Hotondorzook naardovooding inwaoshuizunonintornaton
stond inSurinamoondurbugolaiding vandrs.M.G.LioHonFong
onir.PUAsmorodjo-Kirchmann,projuctloidingvanprojuct
LH/Sur03,uninNodorlandvanprof.dr.3.G.A.3.Hautvast,
hoogluraarvakgroep HumanaUoudingonW.A.vanStavuron,M.Sc,,
watonschappolijkmuduworksturvakgroup Humanol/oudingvando
LandbouwHogaschool.
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2.DOEL VANHETONDERZOEK
Hetdool vanhutonderzoek isinzichttovorkrijgonindo
voodin gssituat iuvankinderen indewoeshuizon/intornatonin
Paramaribo.Di tzalworden gedaandooroonboschrijvingtu
gaven vans
a)1. hutdagp atroonvanduvooding inhuttuhuis (onoon
algemono boschrijving vanhotvoedingspatroon),
2. düboroi ding ondistributievandomaaltijdon,
3. dosamen stolling vandemaaltijdon,
4. dovoodi ngsujaarduvandumaaltijden,
5. dowijzo ujoaropdoinstelling haarvoedingsmiddelen
botrokt,
b)1. duvoodi ngs-/guzondheidstoustand vandekinderenvan
5 t/m8
jaarontevensoonconfrontatieweer tegaven
vando zoguguv onsmetbestaande 'normen'opdezegebieden,
ujaardaaraanbu velingünkunnenworden gedaanombestaande
tekort onon/of gebreken tevoorkomen.Omtotgoedoadviezen
tukun nunkorriG nisachtergrondinformatie onontbeerlijk.
Indit verslag ligtdunadruk opdepunten o3,o4onbl,aangoziun dorost erendeonderwerpenuitgebroiderendiepgaander
zullun luordon beschreven inhetvorslag vanC.Cnnkrion(lit,
5,in buwerkin g).

3.METHODIEK
Dogogevonsvoordebeschrijving vanduweeshuizen (en
donodigoachtergrondinformatie)wordenvorkragendoor
observatie indeweeshuizen ongusprokkon.metpersoneel,
bestuur vandostichtingen diedoweeshuizonbuhuronen
ambtonarunvanhutministerie vanSociale ZaktenteParamaribo,
Voordobepaling vandevoedingswaarde vandomaaltijdenverdienthetdoorgaansdevoorkeur omhetnutriöntongeholtevan
dovoedingsmiddolun langschemischewog tobepalen.Wegens
praktischuredenenwasdezemuthodouchternietinditonderzoekuittavoeren.Hierom werd teruggovollenopmethodenmet
gobruikmoting vanvoedingsmiddelentabellen.Erblekuntwee
muthoden torbeschikking testaans
lomethodes Vande 'grotepot'zoalsdieboreidwordt,kande
totalehooveolheid nutriënten berekend worden dooralle
voedingsmiddoluntonoterunentuwugen.Hiornawordtulka
portio (ofoonsteekproef vanporties)gewogenendeleeftijd
vanhetkind datduzeportiekrijgt,gonotoerd.Doordezu
mothodu ishetzowelmogelijk omtebeoordelen ofiedere
loeftijdscatogorio (verdoold overdobeidesaxen)voldoende
nutriënten krijgt,alsweldateruonbeeldwordtverkregen
overdogroepalsgeheel.Tegelijkertijd isdovoriatioin
portiogroatte (onnutriënten)bekend.Eonnodeolvendeze
methodoisdatvoel (zonietallo)portiesgowogonmoutun
wordonwattijdrovend is,endotduleeftijden vandekinderon
bekend moetenzijn.
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2omethodes Hetaantalkinderenperleeftijdsklassomoot
bokünd zijn« Wordtditaantalvermenigvuldigd motdoaanbevolenhoovoelhodondievoorhunleeftijdsklassegelden,
danverkrijgtmenopdezewijzedohoeveelheid nutriënten
dieminimaalindo 'grotepot'aanwezig mootenzijn.Iser
indo 'grotopot'minderaanwezig danisurduszekersprake
vaneontekortvoordezokinderenalsgroep. Iservoldoende
indegrotepotaanwezig,danvaltorgeenuitspraak tedoen,
maar is,mitsdeverdeling vandoprotiesgoed is,dekans
grootdotergeentekortis.Hetvoordoelvandezemethode
isdatnietalleportiesgewogenhoeven teworden.Hiertegenovorstaatdoteralleeneengroapscijforvoordugroepals
gehoolkanworden berekend.Demuthodoisechtervueleenvoudigur (enwordtdoorduFAO/WHOgehanteerd bijhut
borokenenvandenationalenutriöntunbohoeftevanuunland)
(7).
Omdatdolumethodetetijdrovond isenteveel inbreukmaakt
opdegewonegang vanzakeninhetweeshuis,werd besloten
omde2emethodB tehanteren.Naastdezoinformatiewerd
doormiddelvaneenkorte,mondelingeanamnese bijenkele
kindurennagogaanwatzijnaastdoverstrakkingen inhet
weushuisnoghaddangegeten.
Voordobepaling vandovoedingswaardoisuitgegaanvan
do 'FoodComposition Tables'vando"CaribbeanFoodand
Nutrition Institute"(C.F.N.I.)(9).l/oortypischSurinaamsu
voudingsmiddolundieniutindotabolvandoC.F.N.I.staan,
word uitgegaanvando 'SurinaamsuVoodingsmiddelontabel'
(b.v.tojorblad,boulanger)(31)on,indien nodig,vande
'Nederlandsel/oedingsmiddolentabel'(17)(b.v.tomatonpureo,
chocola).Dovoorkeur isgugovonaandetabelvandoC.F.N.I.
Omdatdezoookgobruiktwordtinhothoofdonderzoek,ende
gugovensuitbeideondurzookenvergelijkbaarmoetenzijn.
EontwoodoredonisdatdeSurinaamseVoodingsmiddolontobol
haargoguvensvooroonzuorgrootdoulheeftafgeleid uitde
'FoodComposition tableforuseinLotin-Amorica'vandu
I.N-.C.A.P.-l.c.N.N.D.uit1961 (32)onondaro internationale
tobellon (waaronder doNederlandsevoodingsmiddelontobel),
waarbijvarondersteld magwordendotna1961volegegevens
doormodurnoremeettechnieken aanaanpassing onderhevig zijn
gewoost.IndienechterdegogovensindoSurinoamsoVoedingsmiddoluntpbelwarengebaseerd opoigonchemischeanalyses
werd hieraande.voorkeur gegevenbovendievandeC.F.N.I.
Allevoedingsmiddelenwerdenalsrauw, schoongemaakt produkt
ofalskant"enklaar produkt (brood,belege.d.)gewogen.
Ookwerden.detoebereidespijzengewagenenovergebleven
spijzengewogenenovergeblevenspijzennademaaltijd teruggewogenom'eventuelerestentekunnenherleidentothet
rauweschoongemaakte produkt.Somsmoesthiorvanevenweloen
schatting wórdengemaakt (b.v.alserergvoelwaterwas
toegevoegd).Defoutdiehiermee gemaaktword heeftovenwol
geeninvloud opdogemiddelde consumptie pordag,(borekend
overdegeholoperiode),omdatrestantonvandueerstedag
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altijd dütujuüdodagopgemaaktwerden;wolzaldadagvariantie
hiordoor beïnvloed zijn. Doordezemethodewerd hetmogelijk
eenvergelijkingtemakentussenwatdekinderenalsgroep
werkelijk gegetenhebbenenwatzijopgrond vandevoorhun
leeftijd engeslachtaanbevolen hoeveelheid aanvoedingsstoffenennutriënten zoudenbehorenteeten.Devoedingswaardewerd bepaald voor:1.energie,2.eiwitten,vettenen
koolhydraten,3.Retinol (vit.A),4.Thiamine (vit.Bi),
5.Ascorbinozuur (vit.C),6.Calcium,7.IDzer,
8.Riboflavine (vit.B2)en9.Niacine.Deberekendewaardon
wordenvorgolekonmotdenormenvandeFAO/WHO 1974 (22).Uan
deanderenutriëntenwasinSurinamegeentekortteverwachten.
Omdatorbijdoaanbevolonhoeveelheden (onorgio,eiwitten
o.a.)geenondor3Choid gemaaktwordtvoordopopulatienaar
uthnischoafkomst,klimaato.d. (7),kaneropgrond vandu
omrekening vanvoedingsmiddeleninnutriënten (aandohandvan
duvoedingsmiddülentabul)alloengeenuitspraakgodaanworden
ofeenbepaaldo nutriënt involdoendemateaanwezig isinhet
voedselpakket voor iederkindafzonderlijk.
Bovendienword dovoedingswaarde vandomaaltijden overeen
korteporiode bepaald (6dagen).Omtekunnen beoordeion ofde
samenstolling vanhutvoedselpakketadekwaatis,diendeer
tevensoendiagnose vandelichamelijke gostoldhuid plaatste
vindon,om tebekijken ofhiertekortenindovoeding naar
vorenkomen (o.a.22,34).Devanvoeding afhankelijke gezondheidstoestand vangroopenofvanindividuen kanalleendan
vollodig wordenbuoordoeld indiendohuidiguvoudsolconsumptio
endievanhetvurledun,incombinatie methetverloop vanhet
lichaamsgewicht,klinischoverschijnselen endeconcentratie
vannutriënten ofmetabolieteninbloed ofurinezijnvastgesteld (17).Omdatditondorzook doeluitmaaktvanhetonderzoek naardovoodingssituatie van5t/m 8-jarigeschoolkinderen
indokuststrook vanSurinameenomdathotineenlaterstadium
dubedoeling isomdevoudingstoostand vankindoreningroepsvurbnnd tevergelijkenmotdievankinderonuithethoofdonderzoek,worden inditondurzoukdezulfdoparametersvoor
hutbepalen vandevoedingstoestand gehanteerd. (Dezeparameters
werden danook inbuidoondorzoukonopdezelfdeuniformewijze
gemetononverwerkt,métdezelfde instrumenten ondoordezelfde
ondorzookersuitgevoerd omdeinter-onderzookersfoutte
elimineren.)HotwasteverwochtundotinSuriname (enookin
dekindertehuizen onweeshuizen)extreme vormenvaneenslechte
voedingstoestand nietvoorkomen.Dekeuzevandeinditenhet
hoofdonderzoekgebruikte paramuterswasdanookgebaseerdop
detevorwachten marginale vormenvanslechte voodingstoestand
enijzor-defidentic.
Deondorzochtoparameterswaren;
a)antropomotrisch onderzoek;gewicht,lengte,bovonarmomtrok,
dotriceps-ensubscapulaire huidplooi.Dezelaatste2
bopalingunwerden induplouitgevoerd;
b)urino-onderzoek;deureumstikstof/croatinineverhoudingf
c)kwalitatief faecesonderzoek;opworminfestaties;
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d)bloodondorzook;haamoglobino-onhaomatocriutwaardo,
sorumrotinolapiogol,serumalbuminu-ontotaalplasmaoiwitwaardo.(DoHt-onHb-bapalingword induplouitgovoord«);
o)kortlichamolijkondurzook:opurnstiguvormunvanslochto
voodingstoustand onv/anspucifiokodoficiöntios.
Domotingunwerdonindoochtondurunvorrichtdoorhatzalfdo
ondurzookstuamdatookoporationoolwasinhuthoofdondarzook.
Doordatditondurzook oentronsvursaalkaraktordraagtwas
hotniptmagolijkomdolongto-ongowichtstoanamovando
kinduronovuroonlangduriguporioduoptomuton» (Dozo
gogovonsvuaronookniutopduwuoshuizonboschikboar.)
Alhcowololgomoonvurwachtword dotdothiamino-voorziuning
inSurinomosub-optimaal is,washutompractischorodonun
piotmogolijkomdozobupalinguittovoorun (hiurvooris
^4-uursurinu nodig).Bovondienwordtopdozowijzoslochts
damoostrocontoopnomugomotun,waardoordozobopaling
,J
>oinigtotniotszoggund isovurdugomiddoldothiominu-voor2
ioning oplangorotermijn.Hiorkamtnogbijdatdokonnis
botroffondothiamino-waardanbijkindorunbopurktisundat
dozuthiaminobopaling niotdogowonstoinformatiooplavort
voordothiaminostatusvanhotlichaam(28).
Aar,daThPP-tdstontstaattogonwoordigstoudsmoortwijful
omtrontdobotrouwbaarhoid vandozotost,bovandiunisook
dozomothodovrijbuwurkulijkunontbruuktinSurinamedu
hxorvoorbunodigdoapparatuur«
D isl<u

33ioomtrontdointurpr'otatiovangogovons
Bijdointurprotatiovandogogovonsvandovoodingswaorduvandomaaltijdunondonormonvooraonbovolunhouvuolnodondiontmunorvoor tuujakunomaandozogogovonsuunal
togrotoobsolutowaardo tootokonnon.Hautvast (11)zogt
nioroyor: 'Dohodondoagsowutunschoppolijkukonnisovordu
? 9 fp 1J gowonstoopnomingvancaloriön (onorgio)onvoodingsstoffonvoorvurschillondobovolkingscatogoriönisnogstuuda
boporkt'.
a
a
Donormonvoordoaonbovolunhouvuulhodunzijnbijna
anomaal zodanig vastgostold datzijdugozondhuid instand
houdonvan 36%vanoopgrooppursonunindobowustobovalkingscotogoriu,arvanuitgeandudatindobohooftoaanondoru
voodingsstoffun onnutriöntunvollodigvoorzionwordt.(Eun
uitzondoring hiorop isdooanbuvalingvooronurgio.Hiurbij
bodraagthutbovongonoomduparcuntago50.)Indozunormonzit
dontuvonsnogoonz.g.voilighoidsmorgoingubouwd.Hautvast
vurvolgtmot:'Ermoutvooropgopostwordonomaanduzoaanbovolingonoonaltodogmotischou/oordotootokonnon,omdat
orvaak tooboslotonwordtopgrond vanboporktuwutonschoppolijkoinformatio onniuuwustudiuakunnundorhalvogomokkolijk
oanloiding govontothutvoststollonvanandorooanbovulingon.
HotzalUniotvorbozondoturinsommiguguvollunzulfagoaprokonwordtvan 'sciontificguesswork•'.(il)
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Medehierdoor kunnenerindediverse landeneanmerkelijkeverschillen bestaan indenormenvooraanbevolen
hoeveelheden,zelfsinlandendieineenzelfde geografisch
ofcultureelgebied liggen.Zoisbijhetsamenstellenvan
dezenormenineenaantallandenrekening gehoudonmotdo
voedingsgewoonten vandebevolking (6),waardoordavostgestoldonormhoger komttüliggundoneigenlijknoodzokulijk
is.Hierdoor zijntcbollonvooroonbovolonhoovoolhudonook
niotzondermooroverdraagbaar vanhuteneophetandereland.
Bovondionisurnogmaarzeerwoinig bekend ovordewenselijkheid vanverschillen indezenormen tussenlanden indo
gomotigdüzonosonlandonindutropun.Zulfsophotgebied
vandoaonbovolonhoovoulhuid caloriën (energie)bostaotur
hiorgooneenduidighuid over (o.a. l), waardoor doFAO/WHO
boslotunhouftomvoor landen indutroponongematigdezonus
dozolfdeoonbevoling tedoen.
Bijgebruikvanvorschillondesoortunvoedingsmiddelentabellonkunnongroteverschillen inonolysocijfursnaarvoren
treden,zovarieert bv.hetijzorgehalto vanvorgoslepenrijst
1,3mg/100gram (Sur.voed.tabel)via0.8mg/100gr(C.F.N.I.)
tot0.4 mg/100gram (Ned.vood.tobol).Eenaantalvoedingsstoffenonnutriëntenworden indodrievoedingsmiddelontabellon
uitoenlopond gepresenteerd.ZogeeftdoNederlandsevoedingsmiddelontabelvoordekoolhydratenalloenhotgehalteaan
vorteorbarekoolhydraten weer,endeSur.voedingsmiddelentobolendefood composition tabloshotguhaltoaantotaal
koolhydraten.Ookdepresentatie vanhotvitaminoAenhet
carteengeholtowordtverschillend woergugeven:doSurinaamse
voodingsmiddoluntabolgeeftdoVit.Awaardeinmg,waarbij
bijdeomrokeningvanB-cartogeeninV/it.Adeomrekeningsfactor£isgebruikt (lmgB-cortogoon—^^mgVit.A ) .De
Nederlandsevoodingsmiddelentobelvormeldtzowelhetgehalte
aanl/it.AenB-corotoonenindofood composition tablesvan
doC,F,N#I.ishetUit,Aencaroteungeholteomgerekend in
rotinolequivalonten,waarbijhetB-caroteonl/6 vonde
rotinolwaardovanhetvit.Aheeft.Dooroldozeverschillende
benaderingswijzenunuitgangspunten worden indovoedingswaarde-bepaling extra (kleinere)foutengoïntroducoord,naast
do (grotere)foutondieinherontzijnaanhutgebruikvan
voedingsmiddulentabollen (zoalsseizocnschommelingendiehet
nutriöntengehaltebeïnvloeden,rasverschillon tussendegewassen, (vnl.macro-nutriënten),bodemgesteldheid (vnl. micronutriënten),interacties o.d.). Bijdevoedingswaordobepaling
indeboidoweeshuizen iszowulvoorduomzetting vanrotinol
invit.Aalsvoorhetgehaltoaanonverteerbare koolhydraten
eencorrectieaangebracht,
'Wannoormondesomunstolling vanoenrantsoenaande
hand vantabollenhuuftvastgesteld konmongerustrekening
houdenmotdomogelijkheid vaneonfoutvan10$,eninoen
aantalgovallunzaldezefoutzolfd groter kunnonzijn'(34).
Ditlaatstezalzekerdoorhutontbrekenvonanalysedjfurs
vanSurinaamsegewassen,inditonderzoek hetgevalzijn
DENHARTOG etal.(10)vindenafwijkingen van10-15$nog
tolerabel.DAVIDSON etal.(6)gevenvoordefoutdiegemaakt
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kan worden bij eiwitten: in h-etalgemeen kleiner dan 1%,
irga

mey
Op grond von hat boTunstaando zal oon volgons dazu mathodo
vCrkroSon resultaat ven 85-90/o van do norm nog m o t hoovun
ïo boïokCnun dat or sprake is van oon niot optimaal voodingsmiddolonpakkot.
3.2, Gobruiktu opporotuur on tuchniakun
Voor do guwichtsbopaling van do vaudingsmiddulun ward
gobruik gumackt van:
»,,„. n +..,4._n
- oon koukonbalans, mork Soohnlo, tot 5 kg, aflozing tot op
- porsonunbolans, mark Bracknull, tot 120 kg, afluzing tot
op 50 gr.
Voor hut antropomotrisch ondurzouk:
- goujicht mut oun porsonon basculo waagschaal, aflozing tot
- longto mot aan (Lomoris) rnicrotoiso, aflozing tot op 0.1 cm,
- bovonarmomtrok mot oon fluxibulo stalun band, afluzing tot
op 0.1 cm,
, _, n ,, „,„„
- huidplooien: mut uon huidplooimutur, murk 3ohn Buil, nauwkourig tot op 0.02 cm.
Voor hut urino-ondurzook: naar uruumstikstof/cruatinino
volgons do muthodu van Borthulot (bupoling v u r n c h t op nut
Modisch Wutunschappulijk Instituut to Paramaribo),
Voor hut faucusondurzook: willukuurigu faucusmonsturs
ujurdun volgons da Mothiolatu Iodino Formaldohydu mutn.oao
guconsorvourd un op hut Colos microscopisch ondorzoent.

haamatocriutwaardo. Duza bupaling word tui
waarbij gudurundu 4 minuton gocuntrifiguurd word bij uun
tourontal van 11.500-15.000 r.p.m.
- surura rotinol. Duzu bupoling zou op hot MWI vorricht vuordon.
- sorum albuminu on totaal-uiwit: muthodo volgons Spiurs (MWI).
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4.RESULTATEN ENDISCUSSIE
4.1« Algomoen
Hetveldwerk ward verricht indewekenvan20/6t/m
26/6/78en11/7t/m 17/7/78doorW.R.Uithof enC.Cankrien,
studente HuishoudwetanschappenvandeLandbouwhogeschoolte
Wageningen,Nederland. (C.Cankrienheeftzichvoornamelijk
beziggehouden metdepuntenal,a2una5uithoofdstuk2.
Voorgedetailleerde informatie omtrentdezepuntenwordtnaar
ditverslag verwezen (lit.5),)
Omorganisatorische redenen moesthetonderzoek zichbeperkentotduweeshuizen/inturnatendieinParamariboguvestigd zijn.Eenveruistewastevensdatereenredelijk
aantalkinderen (d.w.z.7ofmeor)indebewusteleeftijdsklasse ingehuisvestwarun. InParamaribo bloken3wueshuizun/
internatenaandezevoorwaarde tevoldoen.Wegensorganisatorischeredenen bleefditonderzoek beperkt tottweewoeshuizen.*
Inweeshuis Bwerd hetverloop vanhetonderzoek enigszins
bemoeilijktdoordatergeen lijstbeschikbaar wasmetdenamen
enleeftijden vandeinwonendekinderen.
4»2« Beschrijving vandeweeshuizen
4.2.1.Achtergrondinformatie
Vandeca.30instellingen inParamaribo diezichten
doelgesteld hebbenzorg tedragenvoor een (kortereoflangdurige)opvang vankinderen,wordener3.beheerd doordeoverheid;ééninternaat voordistrictskinderen indeleeftijdsklasse van6-18 jaarentweelandsopvoedingsgestichten voor
deopvang vankindorendiehierdoordeKinderbescherminggeplaatst zijn (29).Alleandereinternaten,weeshuizen,crbches
entehuizen zijninparticulierehandenonuitparticulier
initiatiefontstaan.
Debeide inditonderzoek opgenomenwoeshuizenwordenbehoord door opreligieuze basisgeorganiseerde gumuenton.Deze
ontvangen vandeoverheid Sf.0,63 (Nfl.0,75)porkindper
dag,eenvolkomen ontoereikend bedrag omdekinderen voldoende
tekunnenvoeden,kledenenonderdak tebieden (primaire
levensbehoeften),waardooraandesocundairelevensbehoeften
helemaalgeenaandacht kanworden besteod.Beideweeshuizon
zijnvorder voorhuninkomstenvoorhetgrootsto gedoelteaangewozen opschenkingen enhetgeen opgehaald wordt bijde
collectes tijdensdokerkdiensten.Heteneweeshuis beschikt

Ophetmomentvanrapportering waseon vervolgonderzoek
bijinternaton/weeshuizonindedistricten invollegang.
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hiordoorwolovorruimoro financiblomiddolon,bijhut
andoroLüshuis isduzosituatiouvunwoloor.stuksluchtor.
üCsondanksmoutonbuidowoushuizon 'pinaron'omdokindoron
SolSSonduhuïsv/asting,kleding onvoeding tageven.Ondanks
hotfoitdatmonoveronvoldoendemiddolon beschiktwerd
o W situatie inoenvandoweeshuizen nogverergerd doordat
ur (naarvarnomon)rogalmatigv/oodsolontvreemdword(gedurendedoondorzoukswoekgobeurdoditeenmaal;.
Inbo^Seweeshuizenvormtdubehoefteaanenigszinsgekwalificeerd personeeloungrootprobleem.
Inbuidewoushuizon»onon«uoinxg 'achtü'wezen.Hot

üonbostuurslid vanoenvandostichtingen, 'datwijdo
kindoronopnemen zodrawuhutideehebbendatwijhunhior
moorkunnenbiedendanwatzijroodshobbon,d.w.z.voldoondt
aton,kludingononderdak'.
4.2,2,1.Personaol
WueshuisAhadoonwoosvodur,oanwoosmoodur,oon
wochtoruntwouhulponvoordukeukenondowasindienst.
OPoonvanduhulpunna,woondenallepersoneelsleden m net
weeshuis.
Deweesmoeder hield zichbezigmethettoezichtopae
kinderen (evenalsdetueeavader),enmetdevoeding enae
voedselbereiding.Deweesvader droeg verderzorgvoornet
inkopenvanhetvoedselendealgeholegangvanzaken,ue
administratie word verzorgd dooroenadministrateur dieaan
donabijgelegen schoolisvorbondon.

Eonvandoweeshuizenkrijgtookregelmatig aanvragenbinnen
waarinvolwassen vrouwenomonderdak verzoeken.Dozevrouwen
zijnmoestaldoorhunmonopstraatguzot,naeersttozijn
mishandeld.Ditverzoekmoetechtersteedswordengeweigerd
omdatinhotvorledongebleken isdatdoochtgunotondozo
vrouwonkomonopzookonwaarnahoftigeruzie,gevolgddoor
mishandeling hiurvantovaakhotgevolgwas.Opvangcontra
voorvrouwenopgeheim odrussonzijninSurinamedringend
goujonst.

,

-14InwooshuiaBwaronoenweusmoodor(\janbljna70jaarloon wachteren
uunhulpwerkzaam*.Dowachter onduhulpwoonden inhotweeshuis,duwoosmoodor inoonnaasthatweeshuis gulogonpand.
Doweesmoodorwasmotdualgeheleloiding bolast,hieldtoo;zichtopdokindoren, UJOSbolastmotdovoodsolbcroidingon
dood dowas.Hierbijword zijguholpondoordahulp»Do
ujochtorhiuld zichvoornamolijkmotschoonmoakwerkzaamhudon
bozig.
Inboidowooshuizonmaaktendowoosmoudors,wuosvaderon
hulponworkdagun van13uuroflongur,7dagonporweek,mut
uJüinigvakantiodagonpor jaar (alszijdioal hobbon),Sluchts
indomiddaguronmasurvoorhununiguvriju tijd,maarook
danujordonzijrogolmatiggustoord doordokindoron,Alleenin
duschoolvakanties,alsuruunaantalkindoronuithutwoeshuisvertrokken zijn,zijnerminderwerkzaamheden.
Ondanksdolanguujorkdcgunlaghutsalarisvanduporsonuolsludunnogruim ondorduarmoudogrunsvan3f.300,-por
maand,houwolkostuninwoning gratiszijn(36).
InwooshuisAkwam rogolmatig uonartsopbozookomdu
ziukokinderen tubehondolen,hotandoruwooshuiswashiurtoo
aangowezonopdugouvornomontsgonuo3huervanhotrassort.Boido
uiuoshuizunbuschiktunoveruonkaartvanminvormogon,waardoor
zijvoor dukindurunrochthobbonopgratismudischohulp.
Tochmarenhiermeeniutalloproblomunopgulost,aanguzion
hiurdoor b.v.niotuvuntuulureiskosten betaald werden.Eun
grootaantalkindoronwasbijv.niotgevaccineerd tijdenshet
schoolimmunisatieprogrammaendeweusmoudurwistniuthouzij
zo'ngrotugroepkinduren naarhetBuroau OpenbareGezondheidszorg (3.O.G.-min.vanVolksgezondheid)moustbrengenomdozo
kostelozemedischehulpalsnog tuverkrijgen.
Geenvanboiduweeshuizenbeschiktooversocialeof
psychologischobegeleiding voordokindoron,hetgeen juistvoor
duzekinderen,dieafkomstig zijnuitzo.slechtesocialeomstandigheden zobijzonder^belangrijk is**.
*Gedurenctehatonderzoek waserooknogsengeestelijk
gehandicapt© vrouw indienst,die;halverwegedeweekwaarin
hetonderzoek plaatsvond,wegging.
**Tentijdevanditonderzoek vondergelijktijdig eenonderzoo'
vanhetministerievanSocialeZakenplaatsomnatogaanhoo
indozoproblomatiokvoorzienkonworden.
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Eon oxpurimont in eonvan db
u/ooshuizonom hiorvoor du luorkrachton von do school in tu
schakülun ismislukt door hot gobrok aon mudaworking von de
bouiustolourkrochton.
4.2.2.2.Do_kindurun
Inweeshuis Awoonden 74kinderen en 5voor kost en
iniuoning betalende meisjes, Inweeshuis Bwoonden 39 kinderen.
Voor de leeftijdsopbouw van de kinderen zie Tabel 1.
J.Qbel1. Leoftijdsverdeling van de in do beide weeshuizen
wanendo kinderen, verdoold ovor do beide saxon
WeeshuisA
leeftijd

3 jr
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
'14

0
0
2
2
1
7
5
5
6
4
2
3
37

0
1
0
2
3
6
3
2
7
4
5
9
42=79

WeeshuisB
leeftijd

l

3 jr
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
^14

0
0
5
2
1
3
4
3
1
0
0
0
19

2
0
2
4
6
2
2
2
0
0
0
0
20=39
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inbeideweeshuizonword inruimomotoduhulpvon(voornamolijk oudere)kinderen ingeschakeld bijdediverseworkzaamhodon:zijhielpenmetafwasenwas,maaktenheterf
schoon,hielpenelkaarkledonenbaden,hieldenzelfde
slaapzalenschoon,etc.Deoudoromeisjeshiulpenookmetdo
boroiding vandemaaltijden mee;hetwerkword zoverlicht
ondomeisjesloerdonkoken.
4,2.3. HsgshuisA
4.2.3.1.DaggatroonwoeshuisA(maandag t/m vrijdag)
6,00uur
;opstaan,baden,boddenopmaken
7.00 uur
:ontbijt
8.00-12.30uur:school
9.30 uur
10,30uur
13.00uur
14.00uur
_+16.00uur
17.00uur
17.15uur
1B.30uur
20.00uur

:lopauze,broed enmelkvoordokleinsto
kindoren
%2epauze,melkofstroop (limonadesiroop)voorallokindoren
:yoghurtverdeling
swarmemaaltijd
:fruitverdeling
:erfopruimen
;baden enomkleden
:warmemaaltijd
;bedtijd

4.2.3.2.Samenstelling_maaltijden
Bijdegemeente dieweeshuisAbeheert,behoorthatlactovegetarismetothungeloofsbelevenis,waardoor erhiergeen
vlees,visen (bevruchte)eierenwordtgegeten.Erbestaat
echter geenbezwaar tegendatdekinderendezeProduktenbuiten
hettehuisoton.
Hotontbijt bestond uitwittepuntbroodjes,besmeerdmet
(gevitamineerde)margarine onbeleg (kaas,pindakaas,jam,
advocaat)eneenkopwarmomelkwaaraancacaoenveelsuiker
wastoogevoogd.Elkedagwaseróónsoortbeleg,waardoorer
goonkeuzewas.Omdatdoschoolgronsdoaanhotweeshuiswas
hotmogelijk omdekinderen indepauzesietstootononte
drinken tegeven.Om9,30uurisditvoordokleinsten (tot
7 jaar)brood motbeleg onmelk (netalsbijhetontbijt)on
om10,30uurisditvoorallekinderenmolk ofstroop(limonade-'
siroop)eneventueeloenstukfruit.
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Naschooltijd moestenallokinderen oonbokoryoghurt
(vruchtenyoghurtcfgewonoyoghurt,somsvermongdmetmolk)
leegdrinken.Alsdokindoronweigerdenkraganzoalsstraf
goonwarmemaaltijd.Doordomoestekindoronworddoyoghurt
uchturwolopprijsgestold.
Dowarmemaoltijdonbestandenuit (witto,voruitgoslopon)rijstmottoospijs.Detoospijsbustonduittwee
soortengroenten (alsboulanger,tcjerblad,klaroen u.d.)
entonminstoêónpeulvrucht (bruinobonon,groeneerwten,
dhald.i.peulvruchten toteendikkobrijgekookt).Doverhouding rijst;peulvruchtsloogverdoornaarderijst.
Eonsperweakbestond dowarmemaaltijd uitrotimot
toospijs.Rotiisvanoorsprong oentypischhindoestaans
gerecht.Hetisoensoortpannokaok,gemaaktvanblom (bloem),
waterofmolkonmargarino,waaraanzout,sodaenbakpouder
zijn toegevoegd.Rotiwordtvaakgevuld motaardappolofgolo
Pesi (peulvrucht).Dotoospijswasdozolfdoalsbijdoandoro
warmemaaltijden.Indeloopvandemiddagkregendekinderen
n
°9 oenstukfruits sinaasappel,birambi,advocaatu.d.
Vlakvoorhetnaarbedgaankregenzijsomsnogeenglas
molk.Indowoukendszijndokindoronvrijvanschoolenwerd
Q
r overhetalgemeenwatlateropgestaanonooklaterontboton,waardoor detwoodebroodverstrekking aandekleinste
kinderen kwam tevervallen.Vaakwordendekinderendanuitgenodigd omnaardiversefestiviteitenalsverjaardagen,film,
theater e.d.togaan,alwaarzijmeestalruimgetraktoerd
bordenopsnoep ensomsholemoaltijdon (zieverderop indit
verslag).
4*2.3,3,Boreiding_vando__maaltijdon
Omstrooks6uur 'sochtendswordeenaanvang gemaakt
met
de
beroiding
vanhutontbijtdoordoweesmoeder diehior^XJ goassistoerdworddooroonaantalmoisjos.Demolkvoor
aucacaowasdanechterallang gekooktonword opeen (gas)
Pit
juwarm gohoudon.Rond 9uurwerdhotbrood voordopauzo
UQn
9,30 uurklaargemaakt.
Indoloopvandoochtend werd eenaanvang gemaaktmet
de
bereiding
vandeuerstewarmemaaltijd.Gepoogd werdom
do
spijzenzolaatmogelijk voordoaanvang vandemaaltijden
gaartehebbon.Dooroengebrekkigeplanning lukteditevenwelniotaltijd. - •
Demoeste groentenwaren 'smiddagsdedagvantevoren
doorhetkeukenpersoneel (en.dekinderen)schoongemaakten
feosnoden)bewaard indediepvries.Degroentenvoordaavondmaaltijd werdeni.h.a.dezelfdedag 'smiddagsklaargemaakt.
Dugroentenwerdenineenijzerenkareja (watjang)op
hotgasvuurgekookt,m.u.v.debruinebonendiuopoenhoutvuurklaargemaaktwerden.Degroentenwordenopde 'Surinaamse
manier'bereid:eerstindokarejadeoliegoed laten 'branden'
waarnadogroentenerbijgBdaanworden.Metdovlamhoog
wordendugroentenomgescheptzodathetvetgoedverdeeld
wordt.Hiernawordtdevlam laaggedraaid endogroentenmet
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dadekselopdopangaargesmoord onopsmaakafgomaaktmot
peper,ve-tsin,sodaofmassala (oensoortkorrie)(30).
Dorijstword,voorelkemaaltijd apart,inaluminiumpannon
gekookt.Restantenvandowarmemaaltijdenwerden indediepvriesbewaard enverwerkt indevolgendemaaltijd.
Hotfruitdatdekinduren kregenwasgood gewassenen/of
geschild.
4i2.3,4.Dedistributie_on_üetgewoonten
Dedistributie vandemaaltijden vond plaatsindeeetzaalwaardokindoren,do jongonsgescheiden vandomeisjes,
klaarzatonachterhunbordenondeweesmoedor,geassisteerd
doorporsoneolonkinderenmetdepannenrondging.Indiende
kinderenditwenstenkondenzijzowelrijstalstoespijs bijhalen.Doordezevorm vandistributiewarenderestenopde
bordennademaaltijd practisch nihil.Alleendeyoghurtwerd
indekeukenverdeeld.Alhoewellepelsbeschikbaarwarenaten
demeeste kinderenmetdehanden,hetgeen inSurinamenogvaak
wordtgedaan.('Het islokkerderzo'.) Nahetetenbracht
iedereenzelfzijnbord enbekernaardekeuken.Bijdewarme
maaltijd werd leidingwater gedronken.
Metde (warme)maaltijdenwerd pasbegonnenalsalle
kinderenhetetenopgeschept haddengekregenenereengemeenschappelijk gebodwasuitgesproken.Bijdobroodmaaltijd
soptenveulkinderenhunbrood indecacao.
Opmerkelijkwasdaterbijgeenonkolomaaltijd (motuitzondoring vandoroti-maaltijd]allo79kinderenaanwezigwaren.
Gemiddeldatenerongeveer 70kinderenpormaaltijd moe.De
afwezige kinderenverklaarden meestalgeontroktehebben,
sommigokregengeenetenbijwijzevanstrafmaatregel.Ofdeze
situatiomodoindohand gewerktwerddoorhottogeringe
aantalzitplaatsen,waardoor sommigenstaandemoesteneten,kon
nietachterhaaldworden.
4.2.3.5.Hygiöno_in_on_om_do_keuken
Devloerendowonden vandokeukonworonbetegelden
hierdoor eenvoudig schoon tehouden.Detafeloppervlokkenen
aanrechten warengocomonteerd (graniet).
Nahotontbijtwerd dokeukengeveegd.Naelkewarme
maaltijd worddokeukongrondig gedweild metkoudwaterzonder
schoonmaakmiddel.Indevloerzatendiverseafvoerputjes,
waardoor hetwater gemakkelijk konweglopen.
Deafwasgeschiedde onder koud stromend water metzeep,
schuurpoeder enstaalwol.
Detafelsenaanrechtenwerdengedurende deheledag
regelmatig afgenomen, somsmeteenschoonmaakmiddel.Ditkon
echter nietverhinderen datertochnogzeerveelvliegenin
dekeukenwaren.

-19AlshetetengaarwasbleefditInde (afgedekte)pan
totdetijdvanopdienenofu/erdovergescheptineenschaal
onmetoendookafgedekt (ookhetbrood).Alloetonsrestan
werdonnaafkoelenindediopvriosbowaard.
Zeervoelkinderen,maarookhotpersoneel,blekenhoofdluistehubbon« Eonkoorgebeurdohutontluizenzolfsinde
koukun.
Indokuukonwaszuurveelin-onuitloopvandekinderen.
Doyoghurtword indekeukenverdoold.Ookkwamendokindoren
indokuukenhunhanden (metzoop)umsson,voorunnodo
maaltijd.
Handdoukonunthuudojkunujurdunnietdagulijksdoor
schonevervangen.
Vlokochtordokuukonbevond zicheenkloinovuilverbrandingsplaots,waarvandorook nogaluonsdu/orsdoordo
keukuntrok.Bijdoingang vandokoukunstond eonopen,niut
Q
F tesluitunvuilnisvat,datrugulmatigdoordoloslopunda
hondenword leeggeplunderd.Buitanliopunvuulrottonon
muizen.
Sommigealuminiumpannunwarunzodanig guduuktdatzij
zaurmouilijkteruinigunwaren,waardoorvoudselreston
kondenachterblijven.

4.2,3.6. Da_iQii2ßEwüa0-SlS-lfiSiS0§!Didd§i§Dw e r d d o o r d B weosivadergedaan
Hijduüdditochturzondurovurlugmutduwuusmoüdor,
daardoorornogaluonstuvoelwurd ingukocht.Hierdoorontstondenaropsommigedogunoen 'piek'indekeukon.Do
grountunwurdonafgenamunvonounvasteleverancierdiuduzu
verkocht
voorprijzundielogurwarendanopdomarkt.
UQ
9olijkswordunervorsomulkunyoghurtgobrocht.Duzu
Produktonwordundoorduovurhuidkosteloosvorstrukt.
Twuumaaldaags (om5un9uur 'sochtends)werd ervers
broo^gobrecht.
4.2.4.WeeshuisB
4.2.4.I.Dagpatroonweeshuis B(maandag t/m vrijdag)
6.00uursopstaan,baden,bedopmakenetc.
7.00 uur;ontbijtenvervolgensnaarschool
12,30uurs teruguitschool,omkleden
13.00uurs Iewarmemaaltijd
_+15.00uursfruitverdeling (indienaanwezig)
16.30uur:badenenomkleden
17,00uur:2ewarmemaaltijd
+_19,30uur:melk,softofstroopverdeling
+20.00uur:bedtijd.
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4.2,4.2.Sgfjsnstelling__maaltijden
Hetontbijtbestond uitwittepuntbroodjes,dunbesmeerd
met (gevitamineerde)margarineen (dun)beleg.Erwerdthee,
metweinigmelk (1liter v/oor+_50bekersthee)enveelsuiker
(+.19gramperbekervan20cc)gedronken.
~~ Sommigekinderenkregenbrood meenaarschool,anderen
niet,daarzijopschooletenzoudenkrijgen.Bijnavraagop
schoolbleekdatditalgeruimetijdafgeschaftu/as(om
overigensvrijonduidelijke redenen).Dekinderundiethuisbleven (ziekeonnogniet-schoolgaandekindoren)kregenom
10,00uurnogmaalsbrood metthee.
Dowarmemaaltijd bestond altijd uitrijstmottoespijs.
Dotoespijs bestond uitvleesofvisf oengroente eneenpeulvruchtensoort.Eensperweekwerd errotimettoespijsklaargemaakt.Inditweeshuiswerdendekinderenzeervaakdoor
buitenstaanders getracteerd (somszolfs3xperdag).Dezetractatieswarenzowelcompletemaaltijden (b.v.roti)alsook
grote zakkensnoepenfruit (ziehoofdstuk 5)ensomszelfs
geld.Bijdewarmemaaltijdenwerd (leiding-)water gedronken.
Indeloopvandomiddagwerd erfruituitgedeeld,echter
ookvaaksnoep ensoftvanoentractatie.Ookhotfruitwas
meostaloongoschonk,hetzijvanparticulieren,hetzijvandoor
depolitie inbeslag genomenfruit.
DG twoedewarmemaaltijd haddezelfdesamenstelling alsdie
vandoeersteomdaterinhetalgemeenmaar lxpordaggekookt
word.
'sAvondsvoorhetnaar bedgaankregendokindoronnog
oenglassoft (softdrink)ofstroop.
Inhetwaakendworder,alsertonminstoniutgotractoard
word,hetzelfdemenugegotonalsopdudoorduwuoksodagen.
4.2.4.3.§e£Biding_van_de_maaltijden
Debroodmaaltijdwerdmeestalbijdeweesmoeder indebijkeukenophetbalconvanhaarhuisklaargemaakt.Ookdetoespijswerdmeestalinhaarkeukenbereid.Zijbeschiktehiertoeovereengroot6-pitsgesfornuis.Indiendehoeveelheid
tebereidenvoedseltegrootwas,gebeurdeditookinde bijkeukonvanhetweeshuisophethoutvuur.Ditgeschiedde danop
doSurinaamsemanier ineengrotekareja.
Dogroantonwurdenovorhütalgomuun 'sochtendsschoongemaaktonvoorduguhuledag togulijkgekookt.Ditgoldook
voorderijst.Zodraderijstgaarwas,word zijvanuitde
kareja overgescheptineengroteemaille teilenmeteendoek
afgedekt.Inhetalgemeenwasderijstca.tweeuurvoorde
aanvang vandeIemaaltijd gaar.Bijdeavondmaaltijdwasdeze
nogwarm,degroentenenvleesofvisnietmeer.Dezewaren
i.h.a.ookdichter bijdeaanvangvandelamaaltijd gaardan
derijst.Degroentenwerden opsmaakafgemaaktmetve-tsin,
soda (weinig),peperen/ofmassala (eensoortkerrie).
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Hetschoonmaken enu/assenvangroentenenvleesgebeurdo
opdebinnenplaats vanhetweeshuis,onder eenafdak indo
oponlucht (doordohulponoonpaarniot-schoolgaande
kinderen),
Evontuolorostantonvandomaaltijdonuiordonnaafkoülun indokoolkast bowaard,ochtorniettussendoloon
2Q warmemaaltijd in.l/aakbluoferotonindoeetzaalstaan
voor hotgevalor 'savondsnogkindoron hongorzouden
krijgon.
Hotfruitdatdekinderon 'smiddagskrogontuasaltijd
geschild on/ofgewassen.
4.2,4.4.DudistributiQ_ün_(eet)gowoonton
Deverdeling vanhetetenvond plaatsindeeetzaal.
Eerstuierdenallebordendoordeweesmoederopgescheptenop
B
en bijtafalapartgezet.Pasnadatallebordenopgeschept
warenwerdendezeoverdekinderen verdeeld.Eeniederkreeg
°Pdezemaniereenevengroteportie.Bijhalenvanbrood,
rijstoftoespijswasaltijd mogelijk.Doordezemaniervan
distribueren bleeferregelmatig etenopdobordenachter.
Gemiddeld wasditongeveer 500gramgararijstpermaaltijd
vvooraiiQ kindoren tezamen).Detoespijsgingwelaltijd
°P> tenzij zijreedsvermengdwasmotderijst (b.v,dhal,
d«i,totmoosgekooktepeulvruchten).
Nademaaltijd brachtendekindorenzelf hunbordon
bokarnaardeafwastafol.
Motdewarmemaaltijd werd begonnen naoongebod.De
Jongenszatenapartvandomeisjes.
Allekinderenatenmetdehanden,alhoowollopelsbeschikbaarwaron.Demeestekindorensoptenhunbrood inde
theo.
Bijoenaangubodonmaatijdword ormuestalinplaats
an
^
i°idingwatûr
uonsoftdrink gedronken.Rogulmatigworden
d(
3kinderon 'smiddagstijdenstractatiesopzoveelsnoep
Qnfruitgetracteerd,datarvandeavondmaaltijd bijna
nietsmeergegetenwerd.Degrotehoeveelheden fruiten
snoepwilden bovendien nogweleensdiarrhéeveroorzaken.
4.2.4,5# H£3iënj_in_d^_k^u^e^s_en_e^tz^Bl
Devloervandeeetzaalwaseen 'mozaïekenvloer'met
dikkenadentussendetegeltjes.Hierblevennahetschoonmakenetensresten inachter,temeerdoordatdekinderen
regelmatig hunvisgratenonbottonopdegrond gooidenvoor
devrijin-enuitlopendehondon.
Detafelswerdennademaaltijd vaakvluchtigafgenomen,
meteenvochtigedoekzonderschoonmaakmiddel.Hierdoor
lioponerzoorveelmierenrond,dieafkwamenopdeotensroston.
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Dokindepanmettheazatensomsveelmieren:alvorens
dotheetedrinkenwerd dezedandooreenzeefgegoten.
Deafwaswerd onderdokoudujoterkrnongrondig metzeep
gedaan.Bordenenbekerswerdenineenafdruiprek tedrogen
gezet.
Indienhetetengaartuaswerd ditafgedekt motdoekenen
deksolsindoeetzaalgereedgezet.
Opheterfliepenveelrottenenmuizonrond.
Dekindorenwastenzowulhunhandenvoorolsnaheteten.

4.2.4,6,Qg_inkogg..van_£3§t_vgeçj§2lwerd doordeweesmooder
geregeld.
Degroentenwerdenafgenomen vaneenvasteleverancier
diedittegeneengereduceerde prijsdeed.l/oorvlees,vis
enkipwasmenaangewezen opdegewonemarkt.Fruitensnoep
warenmeestalschenkingen.
Elkedagwerd erversbrood afgeleverd.

5.BEPALING VOEDINGSWAARDE VANDEMAALTIJDEN
Indehindoestaanse culturele gemeenschap ishet
gebruikelijk dateropverjaardagen eneen (halfofheel)
jaarnahetoverlijden vaneenfamilielid door dezoonvan
deoverledenen ofeenvergelijkbaarfamilielid aandearmen
getracteardwordt (z,g.dodenoffers) (12),Dezedodenmaaltijdenwerden inbeideweeshuizen regelmatig aangeboden.
Metdeandereaanbiedingen wasditineenvandeweeshuizen
indeonderzoeksweekvijfmaalhetgeval (lxwerdenerkoeken
uitgedeeld,lxwerdenert.g.v.eenverjaardag krentenbollen,
lollies ensoftuitgedeeld,lxwerd erdoordepolitiebacovenenmanja'sgebracht,lxwerd eropijs,berliner bolen
aaneeniederoenzakmotsnoep enbubblegum getracteerden
lxwerden erroti'smettoespijs gebracht), Inhotandere
weeshuisword erindeonderzoeksweek uenmaalgetracteerd
(roti'smettoespijs).
Omdatvandeuitgedeelde roti'sendotoespijsdejuiste
hoaveolhcdcnvanduingrediënten nietmeer teachterhalenwas
werdenvanbeideweeshuizenmaaroverzesdagendevoedingswaardevandemaaltijden bepaald (inbeidetehuizenvielda
zondaguit).
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5*1« Gemiddeldedagelijkse opnameaaneiwitten,vetten,
koolhydratonunenergie
Intabül2zijnhiervandaabsolutewaardenvoorbeide
weeshuizen opgenomen.Omderedenzoalsvermeld inhoofdstuk
3 zijnergeendagvariaties indeopnamevermeld.
Tabel2a.Gemiddelden vandedagelijkse opnameaaneiwitten,
vetten,koolhydraten enenergie inbeideweeshuizen
percaput
energie
kcal M3
"

J

'

I

!

|

. .

weeshuisA 1670
weeshuis B 1800

7.0
7.5

vetten
gr
II

I

38
29

I

koolhydraten
gr
p

i

l

l

269
321

eiwitten
gr

- •

I

49
46

Tabel2b,Gemiddelde vandadagelijkse opnamepercaputaan
dierlijk-,plataardig-ontotaaleiwitinbeide
weeshuizen
plantaardig eiwit dierlijk eiwit tot,eiwit
gr
gr
• gr
weeshuisA
weeshuis B

32
34

17
12

49
46

Opmorklng bijTabel2
Bijdeinterpretatievandezetabeldientmenerzichvan
bowusttezijndatdecijfersgeldanvoor 'hetgemiddelde
weeskind'.Dooreenverschilinleeftijdsopbouwvande
kinderen indebeidetehuizenkanereenaanzienlijkverschiloptreden indaconsumptieaanvoedingsmiddelen.Dit
betekentdatdebeidetehuizennietmetelkaar vergeleken
kunnenworden opgrond vandeabsolutegegovensvanTabel2
(a.v.).

..
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IntehuisAdragendovettenvoor20$,deeiwittenvoor
12$endekoolhydraten voor68$bijindetotaleenergievoorziening.
Voorweeshuis Bzijndezecijfers?vetten 15$,eituitten
10$enkoolhydraten 75$,
Opmerkelijk ishet (lage)aandeelindeenergievoorzieningvandevotten,enhiermee inherent hotgrotoaandeelvan
dokoolhydraten inweeshuis B.Inbeidowoashuizenisca.l/3
deelvandeoiiuitvoorzieningafkomstig vandierlijkeeiwitten
(voorAenBrespectievelijk27an35$).
5.2. PercentueelaandeelvandabelangrijksteProdukten inde
gemiddoldedagelijkse opnameaanenergieeneiwitten
Tabol3geefteenoverzicht vandebelangrijksteleveranciersvanonorgioeneiwitten.
Tabel3a.AandeelvandebelangrijksteProdukten indeopname
aanenergieeneiwitten inweeshuisA
bijdrage intotaleopname
eiwitten %

Produkt
rijst
brood
yoghurt,melk,kaas
groene bladgroenten
peulvruchten
anderegroentanenfruit
olieenmargarine
suiker ensuikerprodukten
andereprodukten

16
27
34
2
'9
4

Totaal

energie %

26
24
18

7

4
3
9
10
6

100

100
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Tabel3b.Aandeolvandobelangrijksteproduktenindeopnama
aanonorgieoneiwitten inweeshuisB
bijdrage intotaleopname
energie ia
eiwitten $
rijst
brood
yoghurt,melk,kaas
vleesanvis
groonobladgroonten
peulvruchten
anderegroenten enfruit
olieenmargarine
suiker ensuikorprodukten
andoreprodukten
Totaal

26
24
5
21
1
9
5

36
18
2
4
mm

..._?.

4
9
7
6
14

100

100

-

Uitdotabolblijktdatderijst,brood,molk-onv/leasprodukten
debelangrijkste
energieleveranciers (voorweesBr[ Q res
ü Bn
huiS
63 en
tf\
.
.
P»
£>
f°
eiwitleveranciors (rasp.77
qS^6^^zijn.Poulvruchtendroegen inbeideweeshuizenvoor
9%aandeoiwitvoorziening en4%aande energievoorziening
bij.

De 9%energiolevaring doorgroentenenfruit inuioeshuis
Bujaronvoornamelijk afkomstig vanmanja'senbacoven (banaan)
Opvallend ishothoge (energie)percentage datgeleverdword
doorsuiker ensuikorprodukten inweeshuisA.
InFig.1staatvoorwolkgedoeltedebelangrijkste
produkteneenbijdrage leverenaandoplantaardige en-dierlijkeeiwitvoorzioning.
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Dorestorende 13%,vandeplantaardigoeiwitvoorziening in
Amordvoornamalijk golevord doorpindakaas (7%) ongroens
bladgroenten(4?o).
Intotaalujas 66%vandoeiwittenafkomstig vanplantaardigo votton.Dorostorende 13^vandoplantaardigeeiwitvoorzioning inBujaronvoornamelijk afkomstig vankaas (2%),
chocola,ijs,kook,berliner bollen (tezamon 5%)onmoei (15^),
5»3.Vergelijking vaninternationale normenvoordeopnamaaan
onergioleverendonutriënten metdegemiddeldedagelijkse
opnamo
5.3,1.En evc,io
Debenodigde hoeveelheid energieisvoorkinderen bijzondermooilijkoantegevontengevolgdevanhungevarieerde
ondezichaldoorluijzigenderangeinlichaamsactiviteit.
Deaanbevelingen voordoenorgiebehooftovankindoren
zijnvoornamelijk gebaseerd opdovoadselopnamevangezonde
kinderendionormaalgroeien (22).Dezeonderzoekingenzijn
verricht indeontwikkelde,westerse landen.Doresultaten
hiervanleverenanderegegevensop(zelfs)indion identieke
meettechnieken gebruikt zoudenwordenoppersoneninlanden.
meteendoorgaanslagereenorgie-oneiwitopname (8).Ofdeze
vorschillonvoroorzaaktwordendooreonvorandoring inhot
metabolismeofoandoonduidelijkheidwatondoreonnormale
groeimootwordenverstaan ofaanoonverschil incultureel
otnischeafkomst,isnietduidelijk.Hiernaast hebbendeze
mensenvoalaleonhogereoxpositiegraad voor infectieson
intestinalewormbosmetting, diehununorgie- (ensiwit-)behoefteverhogen.
Een^extraprobleem bijkinderendoetzichvoorwanneer
aanbevelingen gedaanwordenvooreengrotegroepkinderenwaarvaneenminofmeerbelangrijk deelondervoed isofondervoed
isgeweest.Omdattegenwoordig degedachte vancatch-up (een
mogelijkheid omterug tekunnenkomenophetvoordieleeftijd
normalegewicht enlengte)steedsmeer ingang vindt,werden
aanbevelingen voordehoavr-.olhoidenergieliever perleeftijdsgroep gegevendanvoorgeacht perlengte.Ditgeldtalleen
voorkinderen totdopuberteit (7)onisrrui.medeafhankelijk
vandeduurengraad vanondervoeding (hierdoetdeFAO/WHO
geenuitspraak over). Omdatvoorkinderen inennadepuberteit
aongenomonwordtdotdecatch-up niotmeerplaatsvindt (zelfs
kanleiden totobositas)wordtvoorhen,evevalsvoorvolwassenen,lieverdaaanbevolen hoeveelheid perkglichaamsgewichtgegeven.Omdezeredeni3hieruitgegaan vandeaanbevolenhoeveelheid kcalperleeftijdseatogorio .Omdatvan
dekinderen indepubertijd inbeideweeshuizendegewichten
nietbekend waren,isookvoorhendeaanbevolen hoeveelheid
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kcalperloeftijdscategoriaaangehoudon.Danorm vanFAO/WHO
endagemiddeldedagelijkseopnameparcaput*staanvermeld
inTabel4,
Tabol4.DoanergiebehoeftevolgensFAO/WHO normenende
gemiddelde energi8-opname inbeideu/eeshuizenper
caput
energie-opname
m
kcal

in %vandenorm

normFAO/WHO
opnamaweeshuisA

2360
1670

9.9
7.0

100
71

norm FAO/WHO
opnameweeshuisB

2110
1800

8.8
7.5

100
85

Uitdetabelblijktdatdaenergie-opname inweeshuisA
voor Tlfoindebehoefte voorzag eninweeshuis Bvoor 85^.
Doordeveletractatiesdiedekinderen opzondagkrogan
washunonorgio-opnomoopdiadagwaarschijnlijkhogerdan
opdeanderedagen,waardoor hetwekelijkse gemiddeldehoger
ligtdanhothier berekendeover 6dagen.
(N.B.DoFAO/WHO nemenhetstandpunt indatdeenergiebehoefte nietklimaatafhankelijk is,daardeonderzoekingen
indetropische landengeenoonjduidigoconclusia opleverden.)

*

DenormvanFA0/WH0parcaputisalsvolgtberekend:van
allekindoronineen bepaalde leeftijdsklassewerd devoor
henaanbevolen hoeveelheid voedingstoffenvermenigvuldigd
methetaantalkinderen uitdieleeftijdsklasse.Nadatdit
vooralloleeftijdsklassenwasgedaan,werd naoptelling
ditgedeeld doorhet totaalaantalkinderen,Hatverschil
inleeftijdsopbouw inbeideweeshuizen verklaartdetde
normen inbeideweeshuizen zouiteenlopend zijn.
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5.3.2.Eiwitten
Do 'safelevelofintake'isdehoeveelheid waarvanaangetoond isdatzijvoldoende isomindefysiologischebehoeftevanbijnaallepersonenineengroeptevoorzienenhun
gezondheid instand tehouden.Hierom isde 'safelevelof
intako'hogerdandeeigenlijkeoiwitbehoefto (22).Zijwordt
uitgedrukt inei-ofmolkoiwit,zowolingrameiwitperkg
lichaamsgewicht alsingramoiwitvoordieleeftijdscategorie.
Wanneer dozesafe levelofintakegebruiktwordtomdobehoefte
aanvoodingsoiwittonvooroengroopteschatten,dienter
rokoningmoegehouden tewordendatdobiologischewaardevan
doeiwitten indediversevoedingsmiddelen lager isdandie
vanmolk/eiwit.
Requirements ofdietary protein=
Safe IBVQI ofprotein intakexprotoinvalue*ofeggs
proteinvaiuoordio'tar'y'prot'oin
"'''"
Dediverseeiwitbronnen kunnenelkaarvaak tenaanzien
vandeessentiëleaminozurenuitstekend aanvullen enzoin
combinatie eenhogerebiologischewaardehebbendandeeiwitbronnenafzonderlijk (b.v.groenegroenten rijkaan lysineen
graanprodukten;armaanlysine).Aangezien hetompractische
redenennietmogelijk wasomdebiologischewaardevande
maaltijden tebepalenm.b.v.dierproeven,moesteruitgegaan
wordenvaneenberekendeeiwitbenutting.Omdatbijeenniet
aandenormenvoldoendeenergievoorziening deeiwittenniet
alleengebruiktwordenvoorweefselopbouw (e.d.),maarook
alsaanvullendeenergiebron,moetenbijdebepaling vande
behoefteaanendeaanbevolen hoeveelheden voortiwitten,
rekening gehoudenwordenmetdievoorenergie.Eénmanierom
dittedoen isdeeiwitbehoefteincaloriënuittedrukken,
alspercentage vandetotaleenergiebehoefte (4).Deeiwitopnamezalhierzowelkwalitatief alskwantitatief beoordeeld
worden,volgens2methoden.
DQ le
rcgthodagaatuitvandeNet ProteinUtilization (NPU)of
NettoEiwit Benutting.Eenprobleem datzichhierbijvoordoet
isdaterslechtsNPU'sbekend zijnvaneenbeperktaantal
Produkten.Bovendienlopendediversetabellendoorverschil
inonderzoeksmethoden nogaluiteen,b.v.deNPUvanrijst
varieertvan63tot'70 (7,10,23),melkvan71tot81(6,23)
enei-eiwit (hetreferentie-eiwit:)van96tot87(7, 23).
Hierdoor isdebetrouwbaarheid vandezemethode nietalte
groot,alkanzijtocheenindicatie gevenvandeeiwitkwaliteit.
Hetei-eiwitwordtalsreferentie-eiwitbeschouwden
heefteenchemische score

