Algemeen

Voorwoord van het Bestuur en de Directie van de Stichting Kinderhuis
Tamara bij het Jaarverslag 2011
De Stichting Kinderhuis Tamara is opgericht op 17 april 1997 op initiatief van de Stichting
Tamara Nederland en de omroepvereniging Veronica. Het doel van de stichting is het bieden
van professionele hulp aan kinderen in Suriname die in een crisissituatie zijn komen te
verkeren.
Op 19 januari 1998 werd het Kinderhuis Tamara in gebruik genomen. Het kindertehuis is
primair bestemd als crisisopvanghuis voor kinderen van 3 t/m 16 jaar en biedt opvang aan 25
pupillen voor een periode van maximaal zes maanden. De kinderen in crisis worden door de
afdeling Jeugdpolitie van het Korps Politie Suriname aangeleverd bij het kindertehuis. In het
tehuis worden de kinderen, die veelal ernstige traumatische ervaringen hebben doorgemaakt,
tot rust gebracht en geobserveerd. Na een begeleidingsperiode variërend van enige weken tot
enkele maanden worden zij doorverwezen naar een voor hen betere situatie. Dit kan zijn terug
naar huis bij de ouders of familie, maar kan ook inhouden doorplaatsen in een pleeggezin, een
internaat of een ander kindertehuis. Hierbij moet meteen vermeld worden dat een tijdige
doorverwijzing binnen zes maanden vaak niet lukt, waardoor de opvang van een pupil in het
kindertehuis soms wel tot een verblijf van enkele jaren kan uitgroeien.

Voor wat betreft de financiën moet het Kinderhuis Tamara het bij uitstek hebben van
donaties. Het tehuis moet zich geheel op eigen kracht staande zien te houden en moet het
hebben van de financiële steun van enkele grotere en kleinere donoren.
Het Bestuur en de Directie van Stichting Kinderhuis Tamara zijn graag bereid om inzage te
geven in de ontwikkelingen in het jaar 2011 en hoe de subsidies, donaties en giften zijn
aangewend om het welzijn van de aan ons toevertrouwde kinderen te stabiliseren en te
verbeteren.
Op 1 januari 2011 zaten er 15 kinderen in de opvang van het Kinderhuis Tamara. Op 31
december van dat jaar waren het er 21. Rekening houdende met de terug- of doorplaatsing van
kinderen zaten in de loop van 2011 in totaal 38 kinderen in de opvang. Op zich is het spijtig te
constateren dat blijkbaar nog steeds relatief grote aantallen kinderen in Suriname in dusdanige
noodsituatie geraken dat zij – al dan niet tijdelijk of permanent – voor hun eigen welzijn en
veiligheid uit hun thuissituatie moeten worden gehaald. Hiermee wordt het bestaansrecht van
organisaties als Kinderhuis Tamara alleen maar bevestigd.
In het jaar 2011 hebben kwaliteitsverbetering en professionalisering van het werk van het
kindertehuis centraal gestaan. Er is geïnvesteerd in trainingen van de groepsleidsters en overig
personeel om hun werk beter te kunnen verrichten. Er is een aanvang gemaakt met
groepswerk met de kinderen binnen het kindertehuis en met de begeleiding van de ouders. Dit
begeleidingsproces heeft merkbare positieve effecten op pupillen en ouders, maar ook op het
maatschappelijk team en de groepswerkers van het tehuis.

Het opgestarte huiswerkbegeleidingproject begint in 2011 zijn vruchten af te werpen en ook
de groentetuin is in het afgelopen jaar nieuw leven ingeblazen. Ook hebben er enkele grote
renovaties aan het gebouw plaatsgevonden en zijn de bermen van het kindertehuis
opgeschoond.
In 2011 hadden wij wederom te kampen met wegtrekkend personeel. Als reden wordt vaker
aangegeven dat de salarissen van het kindertehuis aan de lage kant zijn. In 2012 hopen wij
voldoende middelen te kunnen ophalen om onze personeelsleden, die zich continu inzetten
voor het welzijn van de kinderen in opvang, een betere beloning aan te bieden.
Op het financieel vlak is de Europese crisis duidelijk voelbaar, het wordt steeds moeizamer
om middelen uit Nederland te genereren. Ook het Surinaams bedrijfsleven en andere lokale
donateurs reageren niet erg enthousiast op onze verzoeken om donaties. Aan de andere kant
moet gesteld worden dat de Surinaamse Overheid haar verantwoordelijkheid wat meer op zich
neemt. Met name van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en het ministerie
van Justitie en Politie is een bijdrage verkregen ten behoeve van de begroting van Kinderhuis
Tamara. Echter blijft het ophalen van voldoende middelen ter ondersteuning van de
exploitatiekosten van het kindertehuis een harde noodzaak.
Wij willen een ieder bedanken voor de getoonde inzet in het jaar 2011.Met name de gulle
gevers, groot en klein, die altijd weer bereid zijn om ons te ondersteunen zijn wij dankbaar.
Ook het personeel dat ondanks de moeilijke omstandigheden toch met grote toewijding de
zorg van de kinderen op zich neemt zijn wij erkentelijk. Wij spreken de hoop uit dat wij ook
in 2012 onverminderd op deze steun mogen rekenen.
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