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SOGK krijgt meubilair voor twee woningen

De Stichting Ontspanningsoord voor Gehandicapte Kinderen (SOGK) 
heeft gisteren twee woningen die volledig zijn ingericht in ontvangst 
mogen nemen. Deze woningen zijn gebouwd door het Ministerie van 
Sociale Zaken. Lions Club Paramaribo North heeft een van de 
woningen helemaal ingericht met meubilair, koelkast, microwave en 
gasfornuis. De president van deze serviceclub, Joyce Vloor, is de 
gemeenschap zeer dankbaar. Het zijn immers gelden uit de 
gemeenschap die wij gebruiken. Wij zijn slechts een tussenpersoon. 
Lion Irmgard Tjong A Hung geeft aan dat dit project SRD 30.000 heeft 
gekost. Zij wenst de bewoners heel veel woonplezier toe. De andere 
woning is ook voorzien van meubilair dankzij A Better World 
Foundation. Deze foundation is een stichting die zich inzet voor de 
sociaal conomisch zwakkeren alsmede de kansarmen onder ons. Zij 
wil de zelfredzaamheid van mensen, groot en klein stimuleren, zegt 
Ingrid Görlitz, oprichtster van deze foundation. Ze wil niet exact zeggen 
hoeveel de foundation heeft uitgegeven om de woning helemaal in te 
richten. Het gaat wel om veel geld, aldus Görlitz. Zij wenste alle 
bewoners van SOGK een gezegende toekomst en veel woongenot toe. 
SOGK werd op 15 februari 1985 in gebruik genomen. Met het centrum 
wordt beoogd personen met een geestelijke beperking uit de 
leeftijdsgroep vanaf 16 jaar dagelijks op te vangen voor het aanleren 
van vaardigheden om minder afhankelijk te worden. Aan het 
beoefenen van sport en spel, als middel om de eigenwaarde en 
belevingsvreugde op te voeren, wordt ook ruime aandacht besteed. 
Naast eenvoudig huishouden, lichaamsverzorging, dramatiek en 
tuinbouw, worden op de productie-afdeling ambachtelijke 
vaardigheden aangeleerd. Momenteel bezoeken dagelijks circa 75 
pupillen het oord, dat over 15 medewerkers beschikt. Het oord is ook 
de thuisbasis voor Special Olympics en Paralympics en stelt de 
accommodaties tegen betaling ook aan Middelbare scholen en 
sportverenigingen ter beschikking.
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