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Voorwoord van het Bestuur en de Directie
Stichting Kindertehuis Tamara is opgericht op 17 april 1997 op initiatief van Stichting Tamara Nederland
en de omroepvereniging Veronica. Het doel van het kindertehuis is het bieden van tijdelijke opvang en
professionele hulp aan kinderen in Suriname die in een crisissituatie zijn komen te verkeren. Op 19
januari 1998 werd het Kindertehuis Tamara in gebruik genomen. Het kindertehuis is primair bestemd als
crisisopvanghuis voor kinderen van 3 t/m 16 jaar en biedt aan maximaal 25 pupillen voor een periode
van ca. zes maanden. 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.
Het bestuur van het Kindertehuis Tamara bestaat uit drie leden, te weten de voorzitter, de
ondervoorzitter en de secretaris. De dagelijkse gang van zaken staat onder leiding van de directrice, die
ondersteund wordt door een team van maatschappelijk werkers, financieel medewerkers,
groepsleidsters en ander ondersteunend personeel.
Voor wat betreft de financiën moet het Kindertehuis Tamara het vooral hebben van subsidies van de
overheid en van donaties. De overheidssubsidie dekt lang niet alle kosten van het kindertehuis. Op het
vlak van fondswerving wordt het steeds moeizamer om middelen te verkrijgen. Door de moeilijke
financiële situatie in Suriname worden vele sponsoring aanvragen niet gehonoreerd. Gelukkig hebben
wij ook in 2016 enkele goedwillende donoren in zowel Suriname als in Nederland bereid gevonden om
hun steentje bij te dragen en subsidie van de overheid. Het Kindertehuis Tamara is al deze gulle gevers,
groot en klein, uit Suriname of uit het buitenland, bijzonder dankbaar. Het bestuur en de directie van
Stichting Kindertehuis Tamara zijn graag bereid om middels de jaarrekening inzage te geven hoe de
subsidies, donaties en giften zijn aangewend om het welzijn van de aan ons toevertrouwde kinderen te
stabiliseren en te verbeteren.
Wij willen een ieder bedanken voor de getoonde ondersteuning van het Kindertehuis Tamara in het jaar
2016. Ook het personeel dat ondanks de moeilijke omstandigheden toch met grote toewijding de zorg
van de opgevangen kinderen op zich neemt zijn wij erkentelijk. Wij spreken de hoop uit dat wij ook in
2017 onverminderd op uw aller steun mogen rekenen.
Paramaribo, juli 2017
Namens,
Het Bestuur en de Directie van het Kinderhuis Tamara
Dhr. Ch. Z.E. Warning
Dhr. M. Hindori
Mw. E. Martodikromo
Mw. C. Kersen-Noslin

Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Directrice
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1. Inleiding
De stichting Kindertehuis Tamara is opgericht op 17 april 1997. Het doel van het kindertehuis is het
bieden van tijdelijke pvang en professionele hulp aan kinderen in Suriname die in een crisis situatie zijn
komen te verkeren. Het kindertehuis biedt voor maximaal 25 kinderen opvang tussen de leeftijd 3 en 16
jaar. De kinderen in crisis worden voornamelijk door afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname
en door Bureau Familierechtelijke zaken van het ministerie van Justitie en Politie 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 beter 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.
Op 1 januari 2016 zaten er 18 kinderen in de opvang van het Kindertehuis Tamara. In de loop van het
jaar zijn er 24 nieuwe kinderen aangemeld en opgevangen. In totaal heeft het kindertehuis in het jaar
2016 42 kinderen in de opvang gehad. Hiervan zijn 20 kinderen terug- en of doorgeplaatst. Aan het eind
van het jaar zaten er 22kinderen in de opvang.
Bij de beschouwing van de casussen van de opgevangen kinderen in het Kindertehuis Tamara, kunnen
we constateren dat er veel schrijdende situaties tussen zitten. Verwaarlozing, achterlating, seksueel
misbruik, mishandeling, slechte huisvesting, agressie, gewelddadige omgeving etc. zijn enkele
voorbeelden van de erge omstandigheden waarin kinderen, buiten hun schuld om zijn komen te
verkeren. Gelukkig heeft het kindertehuis opvang kunnen bieden aan deze kinderen, waardoor in alle
rust aan een nieuwe toekomst voor hen gewerkt kon worden.
Aan het begin hebben wij gesteld te werken aan kwaliteit verbetering en professionalisering van de
zorg, dit in samenwerking met het maatschappelijk team die reeds enkele jaren werkt aan kwaliteit
verbetering v.w.b. de sociaal maatschappelijke aanpak van de casussen. Door vooral trainingen en
coaching is dit aardig gelukt. Desondanks moeten wij steeds proberen de kennis en aanpak van de zorg
bij onze leidsters steeds proberen te professionaliseren.
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2. Maatschappelijk werk
In het jaar 2016 is het Kindertehuis Tamara gestart met 18 kinderen. Vanaf januari 2016 tot en
met december van hetzelfde jaar zijn er 24 kinderen opgevangen. Het maatschappelijk werk
werd per 1 februari dit jaar versterkt door mevrouw Romana Foort, die als parttime verbonden
is aan het tehuis. Momenteel wordt er hard gewerkt om kinderen door te plaatsen daar zij niet
terugplaatst kunnen worden.
Educatieve activiteiten:
De organisatie VINDlicht o.l.v K.E. Jap A Joe, heeft stichting Tamara benaderd om een drie
weken durende training in de maand februari te volgen. De training genaamd “ communicatie
zonder frustratie” werd door één lid van het management team gevolgd en is afgesloten met
een certificaat. Na de training is er contact opgenomen met mevrouw Jap A Joe om dergelijke
training, tegen een gereduceerd tarief, te verzorgen voor alle medewerkers binnen het tehuis.
Mevrouw Jap A Joe is nog aan het kijken hoe aan dit verzoek voldaan kan worden.
Verder is er in de maand november 2016 een training verzorgd door mevrouw Klaske Koorndijk
van Stichting Zoutkorrel. Vier groepsleidsters hebben deze training gevolgd die werd afgesloten
met een certificaat middels het afnemen van een tentamen in de maand december 2016.
De 8 weken durende training met het thema “groepswerk” heeft tweedelig karakter t.w.: het
gedrag van een kind positief beïnvloeden en het verbeteren in de samenwerking tussen
collega’s onderling.
Stagiaires
In het jaar 2016 hebben wij 3 stagiaires gehad. Eén van die stagiaires is Jorieke Blokhuis die
Maatschappelijke Dienstverlening studeert aan de Saxion Hogeschool in Eindhoven. Zij is hier
vijf maanden geweest. Toen ze bij ons binnen kwam had ze geen ervaring of achtergrond om
met kinderen om te gaan. Eén van haar doelstellingen was om na te gaan of ze, na haar
afstuderen, met kinderen als cliënt zou kunnen en/of willen omgaan. Bij haar eind evaluatie is
gebleken dat zij toch kinderen als cliënt zou willen begeleiden met behulp van muziek.
Verder hadden wij in de maand mei een stagiaire, genaamd Tiffany Apai, die vanuit de
organisatie Powered, voor 2 weken haar snuffelstage heeft gelopen op de administratie van het
kindertehuis. Ook heeft zij als leidster mogen meelopen op de groep om haar ervaring met
betrekking tot het werken met kinderen op te doen.
Als laatst hebben wij de stagiaire genaamd, Shannon Bos, is gestart in de maand oktober en
heeft een stage periode van tien maanden. Ze is studente van de Hanzehogeschool te
Groningen en heeft SPH als studierichting. In de maand september heeft deze stagiaire voor
oriëntatie meegelopen. Zij heeft als doel zichzelf te ontwikkelen als zelfstandig sociaal werker.
Haar wens is om na haar opleiding te werken met kinderen buiten haar geboorteland. Suriname
was voor haar een opstapje naar haar uiteindelijke doel van haar opleiding.
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3. Opname, door- en terugplaatsingen
Kindertehuis Tamara is een crisisopvang waarbij kinderen vanuit verschillende
overheidsinstantie worden aangemeld.
We zijn het jaar begonnen met 18kinderen. Gedurende het jaar zijn er totaal 24 kinderen
aangemeld, dat komt op een totaal van 42 kinderen. Hiervan hebben wij 20 kinderen terug
kunnen plaatsen naar hun thuissituatie. Door- en terugplaatsing overzicht 1 januari 2016 t/m 31
december 2016· Zie het onderstaand tabel.
Opname en Doorplaatsing van pupillen in de periode van
1 Januari 2016 t/m 31 December2016
Aanw. Pup
per
1/1/2016

Opname via

Doorgeplaatst naar

Ouders/ Elders/ (Pleeg) WegIternaat Verzorgers Familie gezin gelopen
J M
J
M
J M J M J M
J

J

M

Jeugdzaken

4

17

3

BuFaZ

7

3

3

Jeugdzorg

5

5

1

1

1

TIP
Totaal J/M

16 26

Totaal
aantal Pup

42

Aanw. Pup
per
31/12/2016

6

M

12

14

1

5

4

3

5

4

10

12

20

22

1. Aanmelding door Jeugdzorg:
Case 1.
Een jongen van 9 jaar en een meisje van 11 jaar werden aangemeld. Deze twee kinderen
werden overgeplaatst vanuit een andere instelling vanwege sluiten van die instelling. De reden
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van plaatsing in Tamara was dat de kinderen niet door familie opgevangen zouden kunnen
worden. De officiële aanmelding van de kinderen bij de vorige instelling waren mishandeling
respectievelijk seksueel misbruikt.

Case 2.
Een jongen van 13 jaar werd door zijn grootmoeder uit huis geplaatst. De jongen klopte aan bij
de anonieme aanmelder en deze heeft de DNA op de hoogte gehouden van het voorval en
heeft vervolgens het kind op het politiebureau afgezet. De DNA heeft op zijn beurt contact
opgenomen met jeugdzorg en het kind is tenslotte, na afstemming met de directie van Tamara,
door de politie binnen gebracht.
Case 3.
Vijf kinderen uit één gezin bestaande uit 3 jongens en 2 meisjes in de leeftijdsklasse
8 - 12 jaar, werden aangemeld vanwege verwaarlozing. De kinderen woonden alleen met vader
en bleven van 15.00u – 22.00u alleen thuis, omdat de vader rond deze uren op het werk zit.
De pater van een buurtparochie die bekend is met het gezin, heeft de kinderen bij Jeugdzorg
aangemeld.
Case 4.
Een meisje van vermoedelijk 4 jaar werd geplaatst in Kindertehuis Tamara. Het vermoeden
bestaat dat het kind door moeder is achtergelaten bij een nicht en die heeft het kind op haar
beurt ook achtergelaten. Vervolgens is het kind in een tehuis op Lelydorp gegaan, maar door
sluiting van het tehuis is zij door een medewerker van het tehuis meegegaan naar huis. De
medewerker op haar beurt kon de zorg niet meer aan en heeft het kind aangemeld. Jeugdzorg
kan geen verdere informatie verschaffen daar zij afhankelijk is van politiepost Santodorp, die de
juistheid van deze zaak aan het onderzoeken is.

2. Aanmelding door Jeugdzaken:
Case 1.
Een 14 jarig meisje werd aangemeld door Jeugdzaken vanwege seksueel misbruik. Het kind was
afkomstig uit Brownsweg.
Case 2.
Een 11 jarig meisje van Klaaskreek werd aangemeld en opgevangen. Het vermoeden was dat
het kind seksueel misbruikt werd.
Case 3.
Een 9 jarig meisje werd door de politie van het politie bureau Flora binnengebracht om 24.00
uur. Zij is op straat aangetroffen en is vervolgens door de politie aangemeld.
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Case 4.
Een 13 jarig meisje werd aangemeld voor seksueel misbruik.
Case 5.
Twee zusters, 6 om 8 jaar, werden aangemeld. Het vermoeden was dat de kinderen seksueel
misbruikt worden.
Case 6.
Een meisje van 9 jaar is binnengebracht voor seksueel misbruik. Het vermoeden bestaat dat het
kind door de vriend van moeder misbruikt is geworden. De school heeft de zaak voorgehouden
aan de politie en die heeft op zijn beurt gelijk een onderzoek ingesteld en het kind aangemeld
bij kindertehuis Tamara.
Case 7.
Een jongen van 4 jaar werd opgevangen in Tamara. De politie was bezig met een onderzoek dat
niet aan ons is voorgehouden, behalve dat het kind even niet bij de ouders mocht vertoeven.
Case 8.
Een meisje van 14 jaar werd aangemeld vanwege seksueel misbruik vanuit Marijke dorp, Albina.
Case 9.
Een 10 jarig meisje werd aangemeld wegens seksueel misbruik. Dit meisje is door een oom
misbruikt.
Case 10.
Een 11 jarig meisje werd aangemeld wegens seksueel misbruik. Dit meisje kwam uit het dorp
Apoera en werd tijdens het onderzoek naar Paramaribo vervoerd.
Case 11.
Een 9 jarig meisje werd aangemeld wegens seksueel misbruik. Dit meisje werd door een
jongere broer van haar moeder seksueel misbruikt.
Case 12.
Een 10 jarig meisje werd aangemeld wegens mishandeling. Zij werd door haar zwager bij wie zij
inwoonde lijfelijk mishandeld.

3. Aanmelding door BUFAZ:
Case 1.
Een 6 jarig kind is aangemeld. Kind was reeds met grootmoeder en twee tantes naar Tamara
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gekomen om geplaatst te worden. Verzoek van de familie was om kind hier te houden, daar de
familie het kind niet meer zelf kan verzorgen. Moeder van het kind trippelt en de vader zit aan
de drank. Samen met de maatschappelijk werkster is toen gewerkt aan de plaatsing voor het
kind in Stichting Prasoro. Naderhand heeft de ene tante, waar het kind bleef, het kind naar
Bufaz gebracht en aangegeven zij niet meer voor het kind kan zorgen. Het kind zal voorlopig
nog blijven daar, zowel de maatschappelijk werkster als Bufaz, bezig zijn met het onderzoek.

4. Aanmelding door TIP:
Case 1.
Een 14 jarig meisje werd aangemeld door TIP. Het kind werd gebruikt voor de handel en
moeder was in deze medeplichtig. Moeder is toen ingesloten. Het kind mag het tehuis bij
buiten activiteiten niet verlaten zonder TIP daarvan in kennis gesteld te hebben. Ook bezoeken
en telefoontjes van buiten voor het kind zijn verboden gedurende het onderzoek.

Door - of terugplaatsing
Case 1.
Een 14 jarig meisje werd aangemeld door Jeugdzaken vanwege seksueel misbruik. Het kind was
afkomstig uit Brownsweg. De situatie thuis was weer stabiel, waardoor het kind teruggeplaatst
werd na 18 dagen.
Case 2.
Een 11 jarig meisje van Klaaskreek werd aangemeld en opgevangen. Het vermoeden was dat
het kind seksueel misbruikt werd. Na onderzoek mocht het kind, na 13 dagen, terug naar huis
daar de situatie niet meer onveilig was.
Case 3.
Een 13 jarig meisje werd aangemeld voor seksueel misbruik. Na twee dagen onderzoek, heeft
de politie het kind terug geplaatst.

Case 4.
Twee zusters, 6 om 8 jaar, werden aangemeld. Het vermoeden was dat de kinderen seksueel
misbruikt worden. De kinderen zijn, binnen2 dagen, door de politie terug geplaatst daar de
thuissituatie veilig was.
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Case 5.
Een jongen van 4 jaar werd opgevangen in Tamara. Het precieze van het onderzoek werd ons
niet voorgehouden en de volgende dag werd het kind weer opgehaald door de politie en
vertrok gelijk richting Nederland.
Case 6.
Een meisje van 14 jaar werd aangemeld vanwege seksueel misbruik vanuit Marijke dorp, Albina.
Nadat het onderzoek van jeugdzaken rond was, mocht het kind na 4 dagen terug naar huis.
Case 7.
Een 9 jonge en een 4 jarig meisje die waren geplaatst vanwege mishandeling en verwaarlozing
zijn terug geplaatst bij hun moeder. De moeder kon de zorg van de kinderen na iets langer dan
3 jaren weer op zich nemen.
Case 8.
Drie broers van respectievelijk 8 jaar, 6 jaar en 4 jaar die waren aangemeld vanwege seksueel
misbruik. Ze waren geplaatst door BuFaZ en waren woonachtig in Nickerie. De oudste van 8 jaar
was misbruikt door hun oudste broer. De twee jongste broers van 6 jaar en 4 jaar werden
geplaatst om te voorkomen dat ze ook misbruikt zouden worden. Na bijkans 3 jaren werden ze
bij hun moeder terug geplaatst omdat de thuissituatie weer veilig was voor deze jongens.

Case 9.
Een 10 jarig meisje werd geplaatst vanwege lichamelijke mishandeling. De melding werd
gedaan via de school. De leerkrachten van de school zagen dit meisje al geruime tijd met letsels
de school bezoeken en konden dit het niet meer aanzien en maakte er een melding van. Na een
jaar werd dit meisje terug geplaatst bij de ouders want er dreigde geen gevaar meer te zijn. De
inspecteur van politie werkende bij Jeugdzaken die deze case in behandeling had heeft een
goed gesprek gehad met de vader, die de dader was.
Case 10.
Een 13 jarig meisje dat werd geplaatst vanuit Nickerie vanwege seksueel misbruik. Het meisje
vluchtte van huis nadat haar vriend en haar moeder in een woordenwisseling waren beland. Dit
meisje werd na drie dagen gevonden door de politie. Ze werd geplaatst in Tamara om even uit
de buurt van de dader te zijn. Na een jaar werd dit meisje terug geplaatst omdat er geen gevaar
meer dreigde.
Case 11.
Een 6 jarige jongen werd geplaatst vanwege het feit dat zijn vader was ingesloten omdat die
zich schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik. Deze jongen zijn moeder lag voor een langere
periode in het ziekenhuis vanwege een chronische ziekten. Nadat zijn moeder was ontslagen
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werd deze jongen bij zijn moeder geplaatst die de zorg van deze jongen weer op zich kon
nemen.
Case 12.
Een 12 jarig meisje werd geplaatst wegens seksueel misbruik. Ze werd door een oom seksueel
misbruikt bij wie ze samen met haar pleegmoeder inwoonde. Over een veilige thuissituatie kon
niet gesproken worden totdat de pleegmoeder een andere woonruimte had gevonden. Na
ongeveer 9 maanden in het tehuis zijn gebleven kon dit meisje terug naar haar pleegmoeder,
daar die niet meer met haar neef samen woonde.
Case 13.
Een 14 jarig meisje werd aangemeld door TIP. Kind werd gebruikt voor de handel en moeder
was in deze medeplichtig. Moeder is toen ingesloten. Kind mag het tehuis bij buiten activiteiten
niet verlaten zonder TIP, daarvan in kennis gesteld te hebben. Ook bezoeken en telefoontjes
van buiten voor het kind zijn verboden gedurende het onderzoek. Na grondig onderzoek van
deze case werd dit meisje terug geplaatst bij de moeder die strafrechtelijk niet werd vervolgd
door de politie.
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4. Gang van zaken opvanghuis
Het dagelijks bestuur van het kindertehuis bestaat uit drie leden te weten; een voorzitter, een
ondervoorzitter en een secretaris.
De dagelijkse leiding van uitvoering bestaat uit een directrice. Verder wordt zij bijgestaan door; twee
maatschappelijk werkers, een financieel/ administratief medewerker, 7 groepsleidsters, 3
invalskrachten, 1 keukenhulp, interieurverzorgster, 1 wasvrouw, 1 parttime huiswerkbegeleiding.
Huiswerkbegeleiding
Het inzetten van een huiswerkbegeleidster resulteert niet alleen in het behalen van goede resultaten,
maar ook in snelle plaatsing van nieuwe pupillen op de buurtscholen. De goede verstandhouding in de
samenwerking met de scholen, maakt ook dat er snel en op een adequate manier ingegrepen kan
worden wanneer kinderen achter dreigen te geraken of niet mee kunnen met de leerstof of andere
onacceptabel gedrag vertonen op school. De kinderen krijgen op maandag, woensdag en donderdag
huiswerkbegeleiding.
Schoolprestatie
Met behulp van de huiswerkbegeleiding wordt getracht zoveel mogelijk de kinderen het schooljaar
goed te doen afronden. Door het maatschappelijk team en de huiswerkbegeleider zijn er verschillende
bezoeken gebracht aan de scholen van de kinderen om in samenspraak met de leerkrachten te bekijken
hoe de kinderen het beste te begeleiden. Dit omdat is gebleken dat een groot deel van de kinderen
slecht zijn in de vakken taal en rekenen. Samen met de huiswerkbegeleidster, die ook in contact is met
de respectieve leerkrachten, wordt getracht dit te verhelpen. Als begeleiders van de kinderen zien wij
graag een gerichtere begeleiding van de kinderen tegemoet om zo om te kunnen gaan met hun
opgelopen trauma’s, omdat dit er ook voor kan zorgen dat de schoolprestaties worden verbeterd. In
2016 hebben 10 kinderen het schooljaar succesvol afgerond. Echter hebben 7 kinderen het dit
schooljaar niet gehaald. Dit vanwege de grote leerachterstand en ontwikkelingsachterstand van
bepaalde kinderen. 2 Kinderen zijn vanwege de ontwikkelingsachterstand sinds oktober overgeplaatst
naar het speciaal onderwijs. Wij zijn verder het proces gestart om 2 andere kinderen te laten testen
door het pedologisch instituut, omdat zij ook niet mee kunnen in het regulier onderwijs.
Onderhoud gebouw
In 2016 hebben slechts kleine onderhoudt werkzaamheden zoals; het dekken van enkele lekkages,
reparatie aan sanitatie en toiletten en badkamergroepen, plaatsgevonden. Het hoofdgebouw is
dringend aan renovatie toe. Enkele plekken van het dak zijn lek en de buitenkant van het gebouw
vertoond reeds scheuren. Ook het hekwerk om het balkon heen is vanwege verroesting aan reparatie
toe. Vanwege onze precaire financiële situatie kunnen wij nog geen invulling geven aan de nodige
reparaties en renovaties.
Onderhoud Terrein
De onderhoud van het terrein wordt gedaan door twee uitleenkrachten van het nationaal leger. Deze
heren zorgen voor de maaiwerkzaamheden en hebben verder nieuw leven ingeblazen in het moestuin

December 2016, Stichting Kindertehuis Tamara

12

gebeuren. Enkele nieuwe gewassen zoals kousenband, amsoi, en uien zijn met succes uitgeprobeerd.
Enkele kinderen, een leidster en een van de heren die zorg draagt voor de tuin, hebben een training
mogen volgen bij LVV, waarbij zij heel veel kennis hebben gehad over het aanbrengen en onderhouden
van een moestuin. Deze kennis zal goed te pas komen bij het telen van de gewassen, waardoor wij ook
kunnen bezuinigen en gezondere voeding ( onbespoten gewassen ) aan de kinderen kunnen aanbieden.
Ouderbijdrage
Er is jammer genoeg geen verandering gekomen in de ouderbijdrage. Ouders houden zich niet aan de
afspraak om maandelijks een bijdrage te leveren voor de kinderen. Vele kinderen hebben verder ook
niemand die zich na plaatsing om de kinderen bekommert. Kinderen in ons land hebben recht op
kinderbijslag. Het kindertehuis is van mening dat het kinderbijslag ook daadwerkelijk besteedt moet
worden voor zaken die de kinderen extra nodig hebben, welke vanwege de beperkte middelen van het
kindertehuis niet bekostigd kunnen worden. Wij zullen het Ministerie van sociale zaken benaderen om
te proberen dat de kinderbijslag werkelijk aan de kinderen in de opvang wordt besteedt.
Donaties
Gezien de financieel economische situatie in ons land zijn de donaties wat minder geworden. Gelukkig
mogen wij nog op velen rekenen die zich het lot van onze pupillen aantrekken. De kinderen zijn enkele
malen uitgenodigd voor verschillende buiten huis activiteiten. In de maand december m.n. de
kerstperiode hebben veel sponsoren en vaste donateurs wederom aan de kinderen gedacht, ze zijn echt
in het zonnetje gezet. Wij zijn de donateurs zeer erkentelijke voor hun ondersteuning aan het
kindertehuis.
Directie en Personeel
2 personeelsleden, leidsters hebben in het jaar 2016 hun ontslag genomen om elders in dienst te gaan.
De ontslagen werden genomen omdat een der personeelsleden haar studie had afgerond en in haar
studierichting heeft gesolliciteerd. De andere vond het werk binnen de organisatie geen uitdaging op
haar afstudeer niveau.
Hierdoor kampt het kindertehuis met een personeelstekort. Het salaris, dat wij kunnen bieden, is niet
aantrekkelijk om personeel te behouden en nieuwe krachten aan te trekken. Aan het begin van het jaar
is er een nieuwe maatschappelijk werkster aangetrokken die drie dagen per week werkt.
In de directie heeft zich een wisseling plaatsgevonden. Mevr. Maaike Rokx- Rotsburg heeft vanwege het
bereiken van een zeer gewaardeerde leeftijd besloten he wat rustiger aan te doen. Mevr. Cristal Kensen
– Noslin werd aangetrokken als de nieuwe directeur.
Coaching
Samen iets doen betekent op de werkvloer nog meer bereiken. Het personeel is zich daarvan bewust.
Samen, met de managementteam leden geeft de coach de nodige ondersteuning om zo succes te
hebben op het werk. De versterking bij de groepsleidsters en het nemen van initiatieven is een beste
manier om vooruit te komen. Wat voor versterking en een vlotte verloop van zaken geldt en zorgt,
wordt in overleg en of in de vergadering besproken.
Coaching op de werkvloer is dynamisch. Het blijft niet alleen bij de geplande coachgesprekken; het
blijven versterken door controle, gelijk oppakken en korte gesprekken, motiverende woorden en
ondersteuning elke dag tijdens het werk is een bijzonder moment. Door acceptatie, goed
onderhandelen en ondersteuning kan hetgeen dat ter tafel wordt gelegd een mooier geheel worden.
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De ene scoort iets beter dan de ander in het functioneren en doch, de motivatie om te blijven scoren
wordt aan een ieder gegeven.

1. Financieel Jaarverslag 2016
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