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HILVERSUM -   

Bij buurtsuper Jan Jongerius is het mandje met handgemaakte kaarten, dat in een schap 

bij de kassa staat, een vertrouwd gezicht. Elke maand nemen tientallen klanten een 

kaart mee. Voor anderhalve euro kunnen ze 'm niet laten liggen. En Suriname is er blij 

mee.  

Veel inwoners van Zuid kunnen de zaak van Jan en Tineke Jongerius bij wijze van 

spreken met de ogen dicht vinden. De winkel is binnenkort een halve eeuw oud. Het was 

destijds Jongerius senior die ermee begon. In 1992 kwam junior - inmiddels zelf 54 jaar - 

aan het roer te staan op de hoek van de Piet Heinstraat en de C. Evertsenstraat in Zuid. 

Het echtpaar kreeg deze week een bos bloemen en een eervolle vermelding in het 

wijkkrantje. Reden: ze werken op de kop af tien jaar mee aan de kaartenactie van de 

stichting Corantijn uit Amersfoort. Die stichting organiseert allerlei projecten en 

inzamelacties om de (mede)mensen in Suriname aan spullen te helpen die daar schaars 

of niet te krijgen zijn. De kaarten vormen maar een van de acties. Creatieve handen van 

enkele tientallen vrijwilligers produceren ze bij wijze van spreken aan de lopende band. 

Bij Jongerius worden er maandelijks rond de tachtig kaarten verkocht.  

Drijvende kracht achter de stichting Corantijn is het echtpaar Teus en Clara Anbeek, 

voor wie ze bij Jongerius veel waardering en bewondering hebben. ,,Wat die twee 

allemaal niet doen, daarbij vergeleken stellen wij niks voor'', zegt Jan bescheiden. ,,Elke 

drie, vier weken komt Clara hier nieuwe kaarten brengen, we hebben er helemaal geen 

omkijken naar.'' De buurtsuper wil graag haar steentje bijdragen. Met het geld van deze 

en andere acties schaft Corantijn hulpgoederen aan, waarmee jaarlijks twee of drie 



containers gevuld worden. Daarbij gaat het om zaken als bijvoorbeeld 

schoolbenodigdheden en -meubilair, luiers, medische spullen, kleding en rolstoelen. In 

elke container gaat 74 kubieke meter aan goede gaven. De buurtsuper van Jongerius is 

een mooie schakel tussen gevers en ontvangers. ,,Neem nou dat stukkie in het 

wijkkrantje'', zegt Jan Jongerius. ,,Het gaat helemaal niet om ons maar gistermiddag 

belde naar aanleiding daarvan zorgcentrum Zuiderheide. Die wil een aantal overjarige 

rollators voor het goede doel beschikbaar stellen. Kijk, zo werkt het dus.'' 

Corantijn is een initiatief van de Nieuw Apostolische Kerk in Nederland en wil voor alle 

Surinamers iets betekenen. Dat lukt aardig, getuige de vele volle containers die al de 

oceaan over zijn gestuurd. 

 


