
MissIQ bericht over 2016





Woensdag 23 november: 
Aankomst op Curaçao.

Donderdag 24 november
Vroeg op. Al om 8.45 deden we een live interview op 
Radio Krioyo. We kregen ruim de tijd om het doel van 
ons bezoek uiteen te zetten: kijken bij de scholen die 
al hulp hebben gekregen en scholen bezoeken die om 
hulp hebben gevraagd.
Vervolgens voerden we een oriënterend gesprek over 
samenwerking op het kantoor van Scheperboer & Parris 
advocaten. Mevrouw Scheperboer-Parris runt een stich-
ting die ook scholen aan materialen vanuit Nederland 
helpt. Het netwerk van het advocatenkantoor bestaat 
vooral uit zakelijke contacten. Haar stichting stuurt 
spullen mee in containers van andere organisaties en 
mensen. Dus niet met eigen containers zoals MissIQ 
dat doet.

“Every change comes 
from an action” is onze leus. En dat 
bleek opnieuw tijdens alle activiteiten 
die Stichting MissIQ in 2016 heeft 
ondernomen. Als je wilt dat de wereld 
beter wordt, moet je er zelf wat aan 
doen en er vooral ook veel over vertel-
len. Als het kan ter plekke. En dat de-
den Ruth Groenewoud (voorzitter) en 
Eugènie Herlaar (PR-adviseur) tijdens 
hun werkbezoek aan Curacao van 23 
november t/m 5 december 2016.
Lees hiernaast het beknopte verslag.

Ruth Groenewoud
voorzitter

Werkbezoek Curacao: 
overleg en samenwerking 
en veel bedankjes!



Vrijdag 25 november
Bij pastoor Alton Fraai van de parochie van Jan Do-
ret konden we ons ervan gewissen dat het door ons 
gestuurde materiaal voor de voetbalclinic van ProCamp 
goed was aangekomen. Wij hoorden van hem dat 
de clinic niet op het geplande terrein bij Brievengat, 
maar op het terrein van SV VESTA op Juan Hato zou 
plaatshebben. Snel naar alle perscontacten de nieuwe 
locatie van de clinic gemaild. 

Zaterdag 26 november
Om 08.30 uur waren de Nederlandse trainers al ver 
gevorderd met het inrichten van het veld van SV VESTA. 
De ProCamp trainers gaven uitgebreid uitleg aan de 
jonge Antilliaanse trainers die straks de trainingen gaan 
voortzetten. Met de materialen van ProCamp. 
Want die blijven daartoe achter.

Rond 09.00 uur kwam de eerste bus met kinderen; een 
kwartier later volgde de tweede bus en zo verder. In 
totaal hebben 225 kinderen meegedaan.

De krant Amigoe stuurde een fotograaf. Met die foto als 

illustratie bij ons eigen verslag hadden wij een mooie 
plek in de Amigoe! 

Maandag 28 november
De Prins Bernhardschool (op Rio Canario) heeft om 
hulp van de Stichting MissIQ gevraagd. Tijdens de 
rondleiding schrokken we enorm van het hele 
slechte meubilair. De school met 308 leerlingen en 
112 op de kleuterschool heeft grote behoefte aan 
meubilair, kasten, speelgoed, sportattributen, laptops. 
De volgende container met spullen is voor deze school. 
De Speelschool Koekeloere heeft eerder materiaal van 
ons ontvangen. Toen wij het speelgoed voor Sinterklaas 
hadden overhandigd, kreeg Ruth een bedrukt T-shirt 
met een bedanktekst en handjes van de kinderen.

Dinsdag 29 november
Een uitgebreid interview van zo’n 2 uur met 
verslaggeefster Lidanel Molenaar van het Antilliaans 
Dagblad was bestemd voor een latere weekend-
bijlage van 2 pagina’s. Omdat we vooraf een lijstje 
van aandachtspunten hadden gemaakt zijn we van 
alle informatie die we wilden geven niets vergeten...



Woensdag 30 november
Foto’s gemaakt op scholen die eerder materiaal hebben 
toegestuurd gekregen. We gingen allereerst naar de 
Speelschool Koekeloere en vervolgens naar de school San 
Hosé bij Barber. Deze school heeft in september 2016 met 
de 4de container veel materiaal gekregen. Een leerkracht 
liet zien dat hij vol trots en dankbaarheid de gekregen 
lesboeken gebruikt. Hij vertelde dat zij bezig zijn met het 
opzetten van een schoolbibliotheek. Daarvoor zijn Neder-
landse leesboeken zeer welkom. 
Na de rondleiding overhandigden 2 groepen leerlingen 
Ruth een grote oorkonde met dankwoord en zongen ze 
haar toe.

Donderdag 1 december
Na het gesprek met de directrice mw. Marion Thomasia 
van het Radulphus College hebben we tijdens de rond-
leiding foto’s gemaaktvan het enorm slechte meubilair. 
Gelukkig hebben we in Nederland contact met een VWO-
school die waarschijnlijk geschikt materiaal heeft. We 
maken daarvan een inventarisatie en sturen foto’s naar 
mw. Thomasia. Daarna is het een kwestie van regelen van 
de kosten voordat we een container kunnen sturen.

Maandag 5 december
Om 08.30 waren we bij het TV-station Nos Pais waar 
Eugènie een interview van een halfuur deed. Ook nu 
was er genoeg ruimte om al onze punten aan bod te 
laten komen. Het interview werd nog de hele week 
regelmatig herhaald. Ook bij Tele Curaçao is Eugènie ge-
interviewd. Het interview van een minuut of 10 was wat  
oppervlakkiger dan bij Nos Pais. Maar we waren in elk 
geval weer onder de aandacht. Daarna snel terug naar 
ons verblijf om op tijd te kunnen vertrekken. 
Naar huis.



10 maart: artikel in Noord-Hollands dagbald

17 maart: Artikel in Wijkkrant Alkmaar-Noord
NL Doet, ook actief in de Blije Mare
In het weekend van 11 en 12 maart was het gezellig druk 
in het centrum van de RK-parochie De Blije Mare. In het 
kader van de landelijke actie ‘NL Doet’ presenteerde daar 
de Stichting MissIQ op vrijdag een High Tea voor de ou-
deren in de wijk en op zaterdag een knutsel- en speldag 
voor de kinderen.

23 april: Krantenartikel in Antilliaans Dagblad
(…) Zoals velen weten is er voor de derde keer een con-
tainer naar Curaçao verscheept. Inmiddels is die geleegd 
en zijn wij geïnterviewd door de dagbladen Amigo en 
Expres.

29 april: Sponsor eerste container 2016/2017
Wij danken meneer M. Driessen voor zijn geweldige 
donatie. Dankzij hem is het gelukt om de container met 
als thema ‘Educatieve spullen’ te verschepen naar het 
eiland.

4 mei: Krantenartikel uit Amigoe Dagblad (Curaçao)
(..) Het primaire doel was: school- en sportmateriaal in te 
zamelen voor basisscholen in achterstandswijken op 
Curaçao. Ruth Groenewoud had met eigen ogen de 
desolate situatie daar gezien.
In 2013 kon voor het eerst een volle container met 
gewenste materialen naar Curaçao verscheept worden. 
Maar….verzending is zeer kostbaar. Hulp daarbij van 
Fondsen, Sponsors en Donateurs is zeer welkom.

12 mei: Artikel derde container Curaçao
(…) 700 paar voetbal schoenen goed terecht!!
Een donatie van 700 paar voetbalschoenen door Arjen 
van Beijsterveldt zijn naar pastoor van Jan Doret. Dat is 
hun voetbalveld.

Wat voorbeelden van activiteiten in 2016



28 juni: Bezoek van de gevolmachtigde 
minister Anthony Begina

2 augustus: Containernews Nirint Shipping
Eind deze maand gaat er een container naar Curaçao. 
Daar zit weer van alles in: van meubilair tot aan speelgoed 
en kleding. Wederom sponsort meneer Arjen van Beijster-
veldt: voetbalhesjes, shirtjes, schoenen en ballen. Bart-Jan 
Vollaard sponsorde de 4de container.

17 december: Kerstontbijt voor kinderen
Op 17 december 2016 houdt Stichting MissIQ een 
kerstontbijt voor kinderen in de leeftijd tussen 4 jaar t/m 
10 jaar. Gesponsord door A.C. de Boer.

29 december: Begin inzamelen van schoolmeubilair
(…) Wij zijn begonnen met het inzamelen van school-
meubilair voor de Prins Bernard school op Curaçao. Don-
derdag gaat Willem Rojer met een paar jongens inladen 
en lossen bij de St. Joseph school aan de Rozenhoutstraat 3 
te Heerhugowaard (de Noord)

MIJLPAAL: In vijf jaar 4 containers vol materiaal voor 
scholen op Curacao verscheept. De eerste was in 2013.

Stichting MissIQ wil kansarme kinderen en jongeren in 
het Koninkrijk der Nederlanden een kans bieden op een 
betere toekomst. Met IQ (= Intelligentie Quotiënt) geven 
we aan dat intellectuele ontwikkeling belangrijker is dan 
uiterlijk. Het woord ‘Miss’ is een knipoog naar de Missver-
kiezingen waarbij het wèl om het uiterlijk gaat. 
MissIQ zet zich daarom in om middelen bijeen te bren-
gen waarmee kinderen en jongeren hun innerlijke kracht 
kunnen ontwikkelen. Dit heeft o.a. geresulteerd in het 
ondersteunen van basisscholen in achterstandswijken 
wijken op Curaçao. Daarnaast zet MissIQ zich in om jonge 
moeders in Nederland te helpen uit hun isolement te 
raken. Ook hierbij gaat het om het bieden van mogelijk-
heden en middelen voor betere toekomst voor kinderen 
en jongeren.

Waarom we het doen



Stichting MissIQ wil de volgende personen en 
bedrijven hartelijk bedanken:
Mevr. Eugenie Herlaar, Nirint Shipping, Container-
box Alkmaar, Caribbean Bakery Curacao, Procamp, 
Parlan, A.C. de Boer patisserie, KNR, Zabawas, Pas-
toor Franklin Brigitha, Mw Gerda Derksen, 
School De Zes Wielen, Hr J Y P Siauta, 
Mgr. Dr. Jan Hendriks en Mevr. Gea klercq

Stichting MissIQ
De Hoop 3, 1911 KX  Uitgeest

T. 0251 296 098 / 06 2143 5068
E. info@stichtingmissiq.nl

KvK 54261104
Bankrekening NL53 RABO 0170 2384 66
www.facebook.com/stichtingmissiq


