Stichting Kindertehuis Tamara

Doelstelling
Stichting Kindertehuis Tamara is
een particuliere instelling die
kinderen, in de leeftijd van 4 tot 16
jaar(jongens tot 12 jaar) die in
crisissituaties verkeren, tijdelijk
opvangt, structuur biedt en voorziet
van de dagelijkse zorg. De kinderen
verblijven doorgaans 3 weken tot 6
maanden in Tamara.
Tamara vangt kinderen op die in
crisis verkeren, om een kind
uiteindelijk weer in een stabiele
leefomgeving te plaatsen.
Onder crises situaties verstaan wij:
*Lichamelijke mishandeling;
*Geestelijke mishandeling;
*Verwaarlozing;
*Seksueel misbruik;
*Onverwachts dakloos of wees.
Tamara is voor de exploitatiekosten
volledig afhankelijk van donaties,
giften en subsidies.
Tamara kan maximaal 25 kinderen
opvangen

Visie
Een kind dat in een veilige en
liefdevolle leefomgeving opgroeit,
heeft meer kansen in de

De Organiestatie
Tamara heeft in Januari 1998 haar
deuren geopend. Met als hoofddoel de
kinderen een betere morgen te geven.
(‘Tamara’= ‘Morgen’)
Tamara zet veiligheid voorop.
Omdat de overgrote populatie van de
cliënten seksueel misbruikte meisjes
zijn, hebben we ervoor gekozen
voornamelijk met vrouwen te werken.
Tamara wordt geleid door een bestuur,
dat bestaat uit een voorzitter,
ondervoorzitter en een secretariaat. Er is
een dagelijkse leiding, een financieel
medewerkster, maatschappelijk
werksters (2), groepsleidsters (11), een
kokkin, een schoonmaakster, een
wasvrouw en een mannelijke chauffeur.

maatschappij.

Bestuur

Missie
De kinderen die bij Tamara
verblijven worden gestabiliseerd,
door hen structuur, veiligheid en
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ouderlijke zorg te bieden.
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terug geplaatst. Dit kan betekenen
terug bij ouders/verzorgers,

Aanmeldprocedure:
De kinderen kunnen uitsluitend
aangemeld worden door de
samenwerkende instanties:.
Wanneer er daadwerkelijk wordt
overgegaan tot plaatsing van het kind,
vragen wij van de instanties of
ouders/verzorgers een familieboekje,
vaccinatieboekje en in de meeste
gevallen een uitschrijving van school.
Met deze uitschrijving kunnen we het
kind op een school in de buurt
plaatsen.
Indien er geen sprake is van een
contactverbod, wordt er contact
opgenomen met de ouders voor een
kennismakingsgesprek. De ouders
worden dan de hoogte gesteld van de
procedures en regels van Tamara.

Het Maatschappelijk Werk:
Stichting kindertehuis Tamara heeft 2
maatschappelijk werksters die het
hulpverleningsproces begeleiden. De
eerste 2 weken zal het kind niet naar
school gaan in verband met het lopende
onderzoek van de samenwerkende
instanties. In deze periode kan het kind
ook wennen aan zijn/haar nieuwe
omgeving bij kindertehuis Tamara.
Tamara probeert in 4 tot 6 weken een
duidelijke schets te maken van de
problematiek waar het kind mee te
kampen heeft. Hier vloeit een
observatierapport met een aanbeveling uit
voort, welke wordt verstuurd naar de
samenwerkende instanties. In overleg met
hen en met de informatie afkomstig uit het
vooronderzoek wordt er een
terugplaatsingtraject gestart.

familieleden, overig netwerk,
pleeggezin en in uitzonderlijke
gevallen in een meer permanente
kindertehuis.
Daarnaast werken we op afstand
aan het stabiliseren van de oude
huissituatie en als de mogelijkheid
er is om weer terug te gaan naar het
eigen netwerk.

Daarnaast voert de maatschappelijk
werkster hulpverleningsgesprekken met
het kind en ouders/verzorgers en
onderhoud contact met school.
In de periode dat het kind in Tamara
verblijft wordt er nauw contact gehouden
met de ouders en samenwerkende
instanties.
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Groepsleidsters:
De groepsleidsters zijn belast met de dagelijkse
zorg van de kinderen. Zij zorgen ervoor dat de
kinderen meedraaien met de dagelijkse routine,
signaleren of een kind ziek is, en brengen en
halen samen met de chauffeur de kinderen van
school.

Samenwerkende
instanties:
U kunt uw kunt via de volgende
instanties laten plaaten:
-

Bureau Familie

Elke groepsleidster krijgt een mentorkind
toegewezen.
De groepsleidster houdt zich voor dit kind extra
bezig met de zorg en rapporteert de
bijzonderheden aan het maatschappelijk werk.
De groepsleidsters werken in shiftverband.

Rechterlijke Zaken
-

OpaDoeli (Jeugdzaken)

-

Jeugdzorg(sociale
zaken)

-

Pleegzorg

Wat kunt u doen als
individu of organisatie ?
-

U kunt 1 of meerdere
kinderen financieel
ondersteunen.

-

U kunt een donatie
doen in natura

-

U kunt geld storten op
een van onze

Ons Motto:
alle kinderen hebben er recht op om
in een veilige liefdes volle
leefomgeving op te groeien. De
kinderen zijn onze toekomst voor een
betere Tamara

Huiswerkbegeleiding:
Iedere maandag, woensdag en donderdag wordt
er huiswerkbegeleiding aan de kinderen
gegeven. Wij vinden dit belangrijk daar veel van
de kinderen door hun huissituatie een
leerachterstand hebben opgelopen.
De huiswerkbegeleidster geeft zorg op maat en
werkt aan de ontwikkelpunten van het kind.

bankrekeningen
-

U kunt een uistapje voor
de kinderen organiseren

-

U kunt een of meerdere
projecten financieren

-

Of geld stoppen in een
van onze geldkistjes

Nederland ABN-AMRO
Bank NV: 59.29.57.098
Suriname: RBTT Bank NV
SRD: 12041596
€:12894614
$: 19706068
DSB Bank NV
SRD: 7116020
€: 711647
$: 7116039

Onze projecten:
Stichting Kindertehuis Tamara is
momenteel voor 75% afhankelijk van
donateurs en giften. De overige 25%
door de subsidie die de staat uitkeert.
Middels duurzame projecten komen
wij aan onze financiële middelen.
Wij zijn steeds naar manieren aan
het kijken hoe wij zelf geld kunnen
genereren.
Daarnaast benaderen wij donateurs
ook voor giften in natura.
Denkt u hierbij aan; kleding,
schoeisel, directoires,
schoolbenodigdheden,
verzorgingsspullen en niet te
vergeten voeding.
Verder hebben wij op verschillende
locaties een geldkist staan waarmee
wij uitstapjes voor de kinderen en het
personeel mee organiseren, maar
ook de renovatie van het gebouw
mee bekostigen.

Huiswerkbegeleiding

Trip Naar Stone Island

