
Stuart en Lindeloe Wongobe 

Suriname 



Stuart en Lindeloe wonen ongeveer 
20 km ten zuiden van Paramaribo. 

Een aantal jaar geleden is bekend 
geworden dat Stuart over een stuk 
grond kon beschikken in zijn 
geboortedorp Wedang. Dit dorp Wedang 
was gesitueerd ongeveer 80 km ten 
zuiden van waar Stuart en Lindeloe 
wonen en ongeveer 7 km ten noorden 
van Afobaka, waar de grote 
Brokopondo dam in de Suriname rivier 
is gebouwd. Het dorp Wedang is 
inmiddels praktisch verdwenen. Het 
stuk grond ligt aan de Suriname rivier 
en blijkt familiebezit te zijn dat aan 
Stuart toekomt. Grootte: ongeveer 150 
bij 350 meter, gedeeltelijk bestaande 
uit oerwoud. 

Stuart en Lindeloe Wongobe hebben zich ingezet om dit stukje geërfde grond 
aan de Suriname rivier te ontwikkelen tot een bruikbaar kleinschalig 
conferentie oord. Gemeenten en jeugdgroepen uit Suriname kunnen zich hier 
voor een bepaalde tijd terugtrekken en God zoeken. Dit is alles op kampeer 
basis. Stuart is dagelijks bezig om dit op te waarderen door middel van betere 
toiletten, slaapplekken, betere keuken, drinkwatervoorziening enz. Het is 
zwaar werk. 

Het werk gaat niet zonder slag of stoot. Ze worden bedreigd, anderen proberen 
een claim op de grond te leggen. Onlangs hebben ze eindelijk de officiële 
papieren ondertekend gekregen. 

De gemeente Shekinah heeft “het hart” laten zien door extra te geven voor 
een betere auto voor Stuart die veel heen en weer rijdt om materialen te 
kopen, en mensen te vervoeren. We hebben een bijzonder band met dit project 
en dragen Stuart en Lindelou een warm hart toe en geloven dat we als 
gemeente Shekinah op bijzonder wijze kunnen bijdragen en ook zo indirect tot 
een zegen mogen zijn voor de christenen in Suriname. 

Verschillende groepen en kerken hebben al dankbaar gebruik gemaakt van 
deze mooie plek. Ze kunnen tegen kostenvergoeding, zich hier heerlijk in alle 
rust terugtrekken, genietend van de natuur.  

Er is in Suriname grote behoefte aan dit soort plaatsen waar men in stilte en 
rust kan samenkomen, de Stem van de Heilige Geest gehoord kan worden en 
waar gelegenheid is om samen te zingen en te dopen.  

De dagelijkse werkzaamheden van Lindeloe zijn lesgeven aan de Mulo in 
Paramaribo in het vak wiskunde. Dit werk is letterlijk broodnodig voor de 

Wedang



inkomsten van het gezin. Elke dag om ca. 6.30 uur verlaat Lindeloe het huis en 
gaat per auto naar Paramaribo waar de lessen op de Mulo om 7.30 of 8.00 uur 
starten. Ze komt ’s middags dan om ca. 13.30 uur thuis waar Stuart het eten 
klaar heeft gemaakt. 

De gemeente Shekinah draagt maandelijks financieel bij aan het Project 
Wedang en ondersteunt ook Stuart en Lindeloe persoonlijk financieel en met 
gebed. 


