
 

Dordrecht, 15 januari 2019 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Heeft u de Suriname Kalender van 2019 al gezien?  
Nee?…..zie www.surinamekalender.nl 
of  
https://www.facebook.com/SurinameKalender  
 
Er staan ook dit jaar foto’s op de Suriname Kalender die de sfeer van Suriname weergeven. 
 
2019 is nét begonnen en redactieleden van de Suriname Kalender richten hun aandacht al 
op de Suriname Kalender 2020. 
 
Heeft u ook foto’s van Suriname? Foto’s die bijdragen aan een realistische beeldvorming van 
Suriname? Foto’s die positieve herinneringen en gevoelens aan Suriname weergeven? 
Stichting Suriname Kalender ontvangt graag uw foto’s om te gebruiken voor publicatie op de 
Suriname Kalender 2020, onze Facebookpagina en op www.surinamekalender.nl 
 

Uiterste inleverdatum foto’s voor de  
Suriname Kalender 2020: 1 maart 2019 

aan redactiesurinamekalender@gmail.com  
 
Voor de Suriname Kalender zijn foto’s voor de voorkant en voor de voorpagina van elke 
maand nodig, maar ook foto's om bij de verhalen te plaatsen die op de achterkant van de 
maandpagina staan. Voor een  foto die op een voorpagina van de maand of op de voorkant 
van de Kalender wordt gepubliceerd, ontvangt u €50. Voor foto’s die wij elders gebruiken 
kunnen we helaas geen vergoeding geven. U zult begrijpen dat wij een zo groot mogelijk 
deel van de opbrengst van de Kalender willen besteden aan projecten op gebied van 
gezondheidszorg, onderwijs en welzijn in Suriname. 
 
Ook voor de kalender van 2020 is er weer een fotowedstrijd waarbij een speciale jury de 
winnende foto kiest.  Voor de fotograaf van de winnende foto is het symbolische bedrag van 
€50 gereserveerd.  
De foto’s dienen een minimale resolutie van 300 dpi te hebben en een liggend formaat. 
 
Met het insturen van foto’s naar de Stichting Suriname Kalender geeft u toestemming om 
deze foto’s te publiceren op de kalender, de website en de facebookpagina, alsmede om 
deze te gebruiken in toekomstige presentaties of foto-exposities, natuurlijk altijd met 
bronvermelding. 
 
Kent u anderen met inspirerende foto’s over Suriname, deel dit bericht dan alstublieft met 
hen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marian Adriaansen, Mariëlle Steeman, Dick Spijker 
Redactie Suriname Kalender 2020 
redactiesurinamekalender@gmail.com 
 

 


