Stichting Kindertehuis Tamara
Jaarverslag 2018

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
opvang 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 2018 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 2018. 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 2019 onverminderd op uw aller steun mogen rekenen.
Paramaribo, juli 2019
Namens,
Het Bestuur en het management team van Kindertehuis Tamara
Dhr. Ch. Z.E. Warning Voorzitter
Dhr. M. Hindori Ondervoorzitter
Mw. E. Martodikromo Secretaris
Mw. C. Kensen-Noslin Senior Executieve
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1. Inleiding
Kindertehuis Tamara staat in de samenleving bekend als crisisopvang en jeugd hulp verlenings
huis. Deze rol hebben we reeds 21 jaren adequaat weten te vervullen. Kindertehuis Tamara is
opgericht op 17 april 1997. 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. Het
kindertehuis biedt voor maximaal 25 kinderen opvang tussen de leeftijd 4 tot en met 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
2018 zaten er 23 kinderen in de opvang van het Kindertehuis Tamara. In de loop van het jaar
zijn er 7 nieuwe kinderen aangemeld en opgevangen. In totaal heeft het kindertehuis in het jaar
2018, 30 kinderen in de opvang gehad. Hiervan zijn 9 kinderen terug- en of doorgeplaatst. Aan
het eind van het jaar zaten er 21 kinderen in de opvang.

Het jaar 2018 was een jaar voor Tamara om te werken aan het uitgestippeld beleid en
vooropgestelde doelen, welke zijn:
Ten aanzien van de kinderen:
• Evaluatie van de toegepaste methodiek en werken aan de uitbreiding daarvan, zodat deze
gefaseerd geïmplementeerd kan worden
• In samenwerking met de scholen komen tot een verantwoord en goede hulpverlening
• Het instellen van een onderwijstraject, welke moet zorgdragen voor een
leerlingvolgsysteem, waarbij het kind begeleid wordt tot de afronding van het
basisonderwijs
Ten aanzien van het personeel:
• Training van alle begeleiders in de methodieken
• Investeren in het kwaliteitstraject
• Herzien van de taak en functie omschrijvingen om zo te komen tot een duidelijke functie,
taak en bevoegdheden en verantwoordelijkheden staat.
Ten aanzien van de huisvesting en materiële zorg
• Kleine herinrichting en renovatie werkzaamheden

• Het digitaliseren van informatie vb. Personeel- en kind dossiers
Het jaar 2018 is gebruikt om de methodieken te evalueren, gezien er steeds nieuwe
ontwikkelingen komen m.b.t. de begeleiding van kinderen in problematische achtergronden. Er
is daarom een keus gemaakt om de organisatie vanuit het perspectief van de kinderen te gaan
bekijken. Het team heeft daarom zich ook steeds gefocust op de oriëntatie van het kind en wat er
zich allemaal directer afspeelt bij het kind in onze instelling. Door de bewustwording hiervan is
er een goede uiteenzetting uitgestippeld voor de komende jaren waarbij de nodige begeleiding
goed in beeld is gebracht en er specifieker op de langdurige begeleiding van het kind een plan is
uitgeschreven. Het maatschappelijk team is in deze zeer belangrijk. Wij hebben hun
begeleidingsplan omgespit en zijn nu gekomen tot een begeleidingsplan welke nog meer het
kind en de behandeling vooral op lang termijn in zicht brengt.
Voor wat betreft de groepsleidsters is er gewerkt aan systematisch werken d.m.v. effectievere
rapportagesystemen en is er nu een pedagogische begeleider die zorg draagt voor het
mobiliseren van eigen handelen en inbreng zowel naar de kinderen als naar het team.
Een belangrijke factor bij de crisisopvang is de samenwerking met de plaatsende instanties. Deze
hebben wij in het jaar 2018 flink geëvalueerd samen met de desbetreffende instanties en hebben
werkafspraken gemaakt over hoe de verdere samenwerking er uit moet gaan zien. De uitdaging
is dat na terug- of doorplaatsing het kind nog verdere begeleiding nodig heeft op emotioneel
vlak, maar ook v.w.b. de school. Tijdens de jaar evaluatie is daarom ook gebleken dat
Kindertehuis Tamara ook tijdens de nazorg een prominentere rol kan en moet gaan innemen.

2. Het maatschappelijk werk
1. Maatschappelijk werk
Januari 2018 is Kindertehuis Tamara gestart met 23 kinderen. Vanaf februari tot en met
december zijn er in totaal 7 kinderen aangemeld. In 2018 zijn er in totaal 31 kinderen
opgevangen (zie de tabel van de in- en uitstroom)
Zoals iedere start van het nieuwe jaar, is in 2018 wederom gestart met het bespreekbaar maken
van knelpunten waar de instellingen tegenaan lopen betreffende;
- opvang en begeleiding,
- onderlinge communicatie,
- ondersteuning aan elkaar geven bij het overkomen van obstakels in de uitvoering van de
werkzaamheden.
Echter heeft dit wederom geen voortgang gevonden, omdat vele deelnemers niet bereikbaar
waren.
Alle gedachten wisselingen en toezeggingen aangaande knelpunten en ondersteuning in het werk
die in 2016 besproken zijn geworden, zijn ook dit jaar niet tot hun recht gekomen. Het is nog
steeds een grote knelpunt om kinderen door te laten stromen naar andere opvangmogelijkheden,
wanneer blijkt dat de kinderen niet meer thuis of bij naaste familie teruggeplaatst kunnen
worden. Zoals de voorgaande jaren zitten de meeste kinderhuizen of internaten vol of de kosten
voor verblijf kunnen niet betaald worden.
In 2017 had het kindertehuis veel opvang van verwaarloosde - en seksueel misbruikte kinderen.

2. Stagiaires:
In 2018 zijn er in 4 stagiaires begeleid. Het ging om 1 Surinaamse - en 3 Nederlandse stagiaires
die gedurende de periode Jan - dec. 2018 stage hebben gelopen.
Vanuit het IOL, studie richting Pedagogiek, is er een stagiaire geweest die haar verdiepingsstage
voor 6 weken in Tamara heeft gedaan.
De drie Nederlandse stagiaires hebben een stageperiode van 4 maanden gehad en wel van maart
tot en met juli 2018. Tamara heeft ook in 2018 ruimte geboden aan vrijwilligers om in het tehuis
vrijwilligerswerk te doen. Dit jaar hebben 4 dames een leesgroep gestart en komen iedere
dinsdag voorlezen voor de kinderen. Daarnaast heeft een andere vrijwilliger voor een maand lang
het haar van de meisjes gevlochten.
Verder hadden we een groep bestaande uit 19 studenten afkomstig van het IMEAO, Toerisme
stream, die voor een periode van 10 weken een sociaal project moesten uitvoeren. In dat kader
kwamen zij iedere zaterdag om mee te helpen met de dagelijkse taken binnen het tehuis.

3.

Opname, door- en terugplaatsingen

Kindertehuis Tamara is een crisisopvang waarbij kinderen vanuit verschillende
overheidsinstantie worden aangemeld.
We zijn het jaar begonnen met 23 kinderen. Gedurende het jaar 2018 zijn er 7 kinderen
aangemeld en 9 kinderen zijn terug- of doorgeplaatst. Door- en terugplaatsing overzicht 1 januari
2018 t/m 31 december 2018. Zie het onderstaand tabel.
Opname en Doorplaatsing van pupillen in de periode van
1 Januari 2018 t/m 31 December 2018
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Aanmelding door Jeugdzorg:
In het jaar 2018 heeft de toenmalige Jeugdzorg, nu genaamd Maatschappelijke Dienst, geen
kinderen geplaatst in Tamara. Er is wel telefonisch contact met ons omdat ze nog belast zijn met
enkele casussen van de kinderen in het tehuis. Wachten is op een vervolgplan om te weten wat er
verder zal moeten gebeuren met deze casussen.

Aanmelding door Jeugdzaken:
Case 1.
Een meisje werd aangemeld door Politie Jeugdzaken wegens het feit dat zij van huize Campagne
is weggelopen. Het kind wilde daar niet meer blijven en had de wens graag terug naar haar
moeder te gaan.
Case 2.
Een 11 jarige jongen is aangemeld wegens mishandeling. De oom en de tante waar hij verbleef,
hebben hem op de hoek van Opa Doeli afgezet met de bedoeling dat hij naar Opa Doeli moest
gaan. Uit gesprekken is naar voren gekomen dat het kind mishandeld werd door de familie.

Aanmelding door BUFAZ:
Case 1.
Twee zussen 8 en 11 jaar, zijn slachtoffers geweest van seksueel misbruik door hun oudere
broer. Gezien de zaak onderzocht wordt, is besloten de kinderen in een tehuis te plaatsen.
Case 2.
Een 6 jarig meisje werd eveneens slachtoffer van seksueel misbruik. De buurman heeft haar
misbruikt en hangende het onderzoek zal zij in Tamara moeten verblijven.
Case 3.
Een 6 jarige jongen werd aangemeld in Tamara, omdat zijn pleegmoeder niet meer voor hem kon
zorgen.

Aanmelding St. 1 voor 12
Case 1.
Een 11 jarige jongen werd aangemeld wegens het feit dat hij is aangevallen door een jaguar.
Door dit geval, wilde de jongen niet terug naar huis in het binnenland en is toen besloten dat het
kind voor de rust en herstel in het tehuis mag vertoeven.

Door - of terugplaatsing
Case 1.
Drie kinderen uit een gezin, twee meisjes en een jongen, zijn in Tamara geplaatst wegens
verwaarlozing. Daar de kinderen niet terug kunnen naar de moeder heeft de biologische vader
één van de kinderen genomen een meisje om bij hem in te wonen. De oudere zus is vervolgens
naar een zus van moederszijde geplaatst en de jongen is bij de grootmoeder van moederszijde
geplaatst.
Case 2.
Een 7 jarig meisje werd aangemeld wegens seksueel misbruik. Daar wij geen familie gevonden
hebben, is besloten het kind in Prasoro te plaatsen.
Case 3.
Twee zussen uit een gezin van vijf kinderen, zijn in een pleeggezin geplaatst. De kinderen
kunnen niet terug naar vader, noch naar moeder en de familie wil de kinderen ook niet opvangen.
Voor de jongens wordt nog uitgekeken naar een door plaatsingsmogelijkheid.
Case 4.
Een meisje dat van huize Campagne is weggelopen, werd de volgende dag weer opgehaald door
de politie en doorgeplaatst naar een kindertehuis op Commewijne.

Case 5.
Een jongen werd aangemeld door Politie bureau Flora wegens het feit dat hij van huis is
weggelopen. De volgende dag werd de jongen weer opgehaald door de politie en overgedragen
aan Jeugdzaken.
Case 6.
Een meisje van 8 jaar werd aangemeld wegens mishandeling, zij is teruggeplaatst naar de
moeder, daar de familie het kind niet kan opvangen.

Externe samenwerking:
Dit jaar heeft Tamara een uitzondering kunnen maken voor St. 1 voor 12 en het kabinet van de
vice - president. Door hun tussenkomst is een jongen geplaatst dat door een jaguar is aangevallen
en niet terug wilde naar het binnenland.

Ouders
Het is heel moeilijk om overleg met ouders te hebben. De ouders van de meeste kinderen die in
het kindertehuis geplaatst worden, zijn niet in beeld en als ze in beeld zijn, hebben ze vaak geen
vaste woon- en verblijfplaats. Velen komen niet op de gemaakte afspraken of oproepen.
Instellingen
Het samenwerken met scholen is de afgelopen tijd sterk gegroeid. Het team heeft nauw contact
met de school voor zowel problemen alsook het bespreken van oplossingen motieven om
bepaalde gedragingen van de kinderen op te pakken. In 2018 zal er een voortzetting zijn van
bestaande contacten. De samenwerking met Bufaz en SoZaVo, en deze Bureau
Opvanginstellingen zijn geïntensiveerd wat uiteindelijk heeft geleid tot een plan van aanpak
t.a.v. het doorplaatsen van kinderen. De samenwerking met Pleeggezinnen centrale is in 2018
goed besproken waardoor we nu een goede samenwerking hebben.

4. Het pedagogisch werk
Het afgelopen jaar is er samen met de groepsleidsters mentrix gesprekken gevoerd omtrent de
pupillen hun prestaties, hiaten en aanpak. Ook zijn er gesprekken gevoerd omtrent hun
professionele aanpak en integriteit naar elkaar en de kinderen toe. Ook hun bekwaamheden en
aanpak van de kinderen is aan de orde gekomen zo ook hun assertieve houding. Er zijn ze tools
aangereikt ten aanzien van het bespreekbaar maken van zaken waar ze mee zitten of tegenaan
lopen en hun grenzen stellen en bewaken. Ook de leefregels binnen Tamara is besproken zowel
met de kinderen als zo ook met het personeel. Het doel van dit alles is Tamara naar een hoger
niveau te tillen en de leidster scherp te houden op hun werkgebied en alles daaromheen.

5. Huiswerkbegeleiding en schoolprestatie
In het jaar 2018 heeft Tamara, voor ruim drie kwartalen zonder een huiswerkbegeleidster, goede
huiswerkbegeleiding kunnen bieden aan de pupillen. Door de geweldige inzet van de leidsters en
de motivatie van de kinderen zelf, is het heel goed gegaan. Alle kinderen hebben, ondanks hun
situatie, voortreffelijke schoolresultaten geboekt. Gezien de kinderen vaak achterstanden op
school ontwikkelen vanwege de traumatische gebeurtenissen die zij hebben meegemaakt is er
een start gemaakt aan het onderwijsproject. Dit project moet ervoor zorgdragen dat er niet alleen
huiswerkbegeleiding wordt gegeven, maar daarnaast ook onderwijs lessen op het niveau van het
kind weerspiegelt om zo de achterstanden te proberen in te lopen. Verder kan bij terug- of door
plaatsing van een kind huiswerk en een specifieke leerling volgsysteem geboden worden aan het
kind tot de afronding van het basis onderwijs. In het laatste kwartaal kwam er een
onderwijscoördinator in dienst om dit alles te realiseren.
In 2018 hebben 19 kinderen het schooljaar succesvol afgerond. Echter hebben 5 kinderen het dit
schooljaar niet gehaald. Dit vanwege de grote leerachterstand en ontwikkelingsachterstand van
bepaalde kinderen.

6. Gang van zaken opvanghuis
Het dagelijks bestuur van het kindertehuis bestaat uit vier leden te weten; een voorzitter, een
ondervoorzitter, een senior executive en een secretaris.
De dagelijkse leiding van uitvoering bestaat uit een managementteam dat bestaat twee
maatschappelijk werkers en een pedagogisch coördinator. Verder wordt het managementteam
ondersteunt door 4 groepsleidsters, 4 invalkrachten, 1 keukenhulp, 1 interieurverzorgster, 1
wasvrouw, 1 chauffeur.

Personeelsformatie
Het aantal personeelsleden bedroeg op:
1 januari 2018:

19 , waarvan 3 mannen en 16 vrouwen

31 december 2017:

20, waarvan 3 mannen 17 vrouwen

Personeelsmutaties In totaal werden er in 2018 3 medewerkers aangesteld en hebben 2
medewerkers Tamara verlaten
Personeel uit dienst, Ontslag door wederzijdse afstemming: 1 medewerker wegens vertrek naar
het buitenland en 1 medewerker was als uitleenkracht uitgeleend vanuit het Nationaal leger en
is dus terug.

Personeel in dienst Aangesteld in 2018:




1 administatief medewerker,
1 medewerker Pedagogisch coördinator
1 onderwijs coordinator.

Invalkrachten, Bij ziekte van vaste medewerkers en bij verlof / vakantie werd dit jaar gebruik
gemaakt van in totaal 4 invalkrachten. 1 van de leidsters in vaste dienst is vanwege het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd overgestapt tot invalkracht, daar zij nog in staat
is enkele jaren te werken binnen onze organisatie.

7. Onderhoud gebouw en terrein
In 2018 hebben we door het jaar heen alleen kleine klusjes gedaan. Het leslokaal, nieuwe
garage, studieruimte en binnenspeelruimte die waren toegevoegd in het jaar 2017 zijn in het jaar
2018 geschilderd en ingericht.
In 2018 hebben wij van het Nationaal leger enkele heren beschikbaar gekregen om zorg te
dragen voor de onderhoudswerkzaamheden. De heren hebben dit prachtig gedaan.
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Paramaribo, 9 juli 2019

Het Bestuur van de Stichting Kindertehuis Tamara
T.a.v. de heer Ch. Warning
Alhier

Jaarrekening 2018

Geachte heer,
Opdracht
Ingevolge Uw opdracht, hebben wij de jaarrekening over het jaar 2018 van de Stichting
Kindertehuis Tamara samengesteld.

Wij hebben de, in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Uw Stichting,
samengesteld op basis van de door U verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid
voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust
bij het bestuur de Stichting.

Vertrouwende U hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij,

hoogachtend,
Administratiekantoor en Belastingadviesbureau Calor

M. Calor
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BALANS PER 31 DECEMBER

2018

VASTE ACTIVA
SRD
2018

Materiële vaste activa:
Inventaris
Transportmiddelen

101.00
23,155.00
-------------------23,256.00

Vlottende activa
Liquide middelen

394,638.00
--------------------

Totaal Activa

SRD
2017
102.00
37,660.00
---------------------37,762.00

112,646.00

------------------394,638.00
-------------------417,894.00
===========

112,646.00
---------------------150,408.00
============

SRD

SRD
2017

P ASSIVA

2018

STICHTINGSVERMOGEN
Stichtingskapitaal
Bij:resultaat voorgaande jaren
Bij:resultaat boekjaar

1.00
-190,821.00
430,158.00
--------------------

VOORZIENINGEN
Voorziening groot onderhoud
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Crediteuren
Overige schulden en transitoria

1.00
61,544.00
-252,365.00

------------------239,338.00

-190,820.00

60,000.00

60,000.00

37,589.00
80,967.00
-------------------417,894.00
===========

Totaal Passiva

1

37,589.00
243,638.00
---------------------150,407.00
============
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STAAT VAN BATEN LASTEN OVER 2 0 1 8
SRD
2018

BATEN
Schenkingen,donaties en giften
Ontvangen Subsidies
Ouderbijdrage

222,825.00
800,000.00
190.00
--------------------

SRD
2017

1,023,015.00

347,832.00
4,301.00
---------------------352,133.00

563,213.00
-------------------459,802.00

362,479.00
70,776.00
153,267.00
19,340.00
---------------------605,862.00
----------------------253,729.00

Financiële Baten en (Lasten-/-)

-29,645.00
-------------------430,157.00

1,365.00
----------------------252,364.00

Diverse Baten en (Lasten-/-)

1.00
-------------------430,158.00
===========

-1.00
----------------------252,365.00
============

LASTEN
Personeelskosten
Onderhouds- en Reparatie kosten
Overige bedrijfskosten
Afschrijvingen

292,754.00
35,730.00
220,224.00
14,505.00
--------------------

Bruto exploitatie resultaat

Voordelig saldo

2

Stichting Kindertehuis Tamara

TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 D E C E M B E R 2 0 1 8
MATERIELE VASTE ACTIVA
Onder de post materiële vaste activa worden transportmiddelen en inventarissen
opgenomen die zijn aangeschaft door de stichting. Deze activa zijn gewaardeerd tegen
de aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd op de
getaxeerde levensduur.

Inventaris
SRD
01 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve
afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties boekjaar
Desinvesteringen
Investeringen
Afschrijvingen
Cumulatieve afsch.
desinvesteringen

31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve
afschrijvingen
Boekwaarde

2,017.85

Transport
middelen
SRD

Totaal
SRD

76,339.51

78,357.36

-1,917.66
-38,680.00
-------------------- -------------------100.19
37,659.51
-------------------- --------------------

-40,597.66
------------------37,759.70
-------------------

-

-14,505.00

-14,505.00

-------------------- --------------------14,505.00
-------------------- --------------------

-------------------14,505.00
-------------------

2,017.85

76,339.51

78,357.36

-1,917.66
-53,185.00
-------------------- -------------------101.00
23,155.00
=========== ===========

-55,102.66
------------------23,256.00
===========
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LIQUIDE MIDDELEN
Deze post kan alsvolgt worden gespecificeerd :
SRD

KAS
DSB SRD 97.87.704
Republic Bank Srd. 2400000120415966
DSB SRD 71.16.020
DSB EURO 32.65.676 Spaarrekening
DSB USD 71.16.039 Spaarrekening
DSB EURO 71.16.047 Spaarrekening
SPSB 403000218
Republic Bank Euro 2400001000109426 Spaarrekening
Republic Bank Usd 2400001000109434 Spaarrekening

2018

SRD
2017

8,314.00
15,593.00
16,858.00
12,017.00
387.00
922.00
340,259.00
288.00
-------------------394,638.00
===========

51,283.00
14,173.00
9,653.00
29,766.00
769.00
6,434.00
499.00
69.00
---------------------112,646.00
============

De rekeningen bij de banken in vreemde valuta zijn in dit verslagjaar omgzet naar "Spaarrekeningen"
bij de desbetreffende banken.
In dit verslag zijn de bedragen in vreemde valuta ultimo december gewaardeerd tegen de volgende
gemiddelde koersen: 1 Euro = Srd. 8,85 en 1 Usd. = Srd. 7,53.
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STICHTINGSVERMOGEN
Het eigen vermogen van de stichting muteerde als volgt:
SRD

Saldo per 1 januari(stichtingskapitaal)
Resultaten voorgaande jaren
Resultaat boekjaar

2018

SRD
2017

1.00
-190,821.00
430,158.00
-------------------239,338.00
===========

1.00
61,544.00
-252,365.00
----------------------190,820.00
============

De Resultaten voorgaande jaren betreft het saldo van een opsomming van de exploitatieoverschotten en tekorten van vorige jaren.

VOORZIENINGEN
Deze post betreft een voorziening getroffen voor groot onderhoud, welke in de afgelopen vijf jaar niet
heeft plaatsgevonden.
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SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
De specificatie is alsvolgt:
SRD
2018

Crediteuren

37,589.00
-------------------37,589.00
===========

Het bedrag onder de post Crediteuren betreft de openstaande rekening
per 24 december bij de NV Surinaamsche Waterleiding Maatschappij met
betrekking tot het waterverbruik. Per eind 2005 was het saldo Srd. 65.468,22.
In het jaar 2006 heeft de Surinaamsche waterleiding maatschappij een
bedrag ad Srd. 27.878,97 van de totale rekening kwijt gescholden.

Overige schulden en transitoria
Deze post betreft nog te betalen schulden, die in het komend jaar worden afgerekend.
De specificatie is alsvolgt:
SRD
2018

Administratiekosten

8,400.00
Loonbelasting
28,564.00
Premie Aov
22,452.00
Overige schuld Chas Warning
21,551.00
-------------------80,967.00
===========
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SRD
2017
37,589.00
---------------------37,589.00
============
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TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
BATEN
Deze betroffen schenkingen, donaties en giften en overheidssubsidies.
SRD
2018

De specificatie is alsvolgt:
Bahadoersingh S
Coenen M L
Diakonie/Mohamad
Dsb bank
Ebs
Essed joelle j
Hindorie R
Hr A R Alberts ,. Mw N C Mak
Hr Roël
Flemming d
Kartodikromo tesora
Kongsamyee
Maes keshia
Makelaardij jelle Keij B
Opbrengst collecte bussen
N.V.Gissat
Notariaat Alexander
NV wtec sole transport & earthmoving
Olff jettie m
Omroepvereniging BNNVARA
Pengel R A
Personeel Centrale Bank van Suriname
Rodrigues m
Rozenhout J

800.00
4,260.00
4,425.00
12,000.00
6,500.00
1,400.00
1,000.00
4,686.00
3,765.00
390.00
12,000.00
6,000.00
400.00
7,668.00
1,789.20
2,500.00
10,200.00
19,000.00
475.00
25,560.00
900.00
3,078.00
600.00
1,650.00
-------------------131,047.00
===========
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SRD
2018

Stg Tamarinde
Stinafo
van Brussel J W
van Laarhoven H P
Voorleesgroep tbv circus
NN
Totaal
De Subsidies kunnen alsvolgt worden gespecificeerd:
Ministerie van Sociale zaken

131,047.00
25,560.00
63,900.00
1,022.40
340.80
700.00
255.60
-------------------222,825.00
===========
800,000.00
-------------------800,000.00
===========

LASTEN
SRD
2018

Sociale voorzieningen en overige personeelskosten :
- Salarissen
- Pensioenpremie
- Vervoerstoelage
- Overige toelagen
- Vakantie toelage
- Gratificatie
- Opleidingskosten/cursuskosten
- Medische kosten
- Kosten aanmaak kleding/kledingtoelage
- Transport toelage
- Verzekeringen personeel

185,994.00
-3,941.00
74,634.00
20,210.00
1,700.00
150.00
2,220.00
2,210.00
9,577.00
-------------------292,754.00
===========
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SRD
2017
189,377.00
-3,726.00

11,451.00
135,212.00
18,813.00
1,600.00
2,557.00
1,590.00
1,430.00
4,175.00
---------------------362,479.00
============
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SRD
Onderhoudskosten:
- Terreinen
- Reparatie/Onderhoud Gebouwen
- Inventarissen
- Transportmiddelen
- Brandstof en smeermiddelen

2018

SRD
2017

50.00
19,015.00
4,859.00
11,806.00
-------------------35,730.00
===========

2,450.00
50,125.00
944.00
7,374.00
9,883.00
---------------------70,776.00
============

6,088.00
17.00
36,000.00
9,672.00
627.00
10,982.00
8,400.00
966.00
1,020.00
2,867.00
500.00
4,082.00
3,248.00
1,534.00
55,341.00
2,547.00
6,475.00
120.00
3,402.00
66,336.00
-------------------220,224.00
===========

6,700.00
186.00
57,000.00
2,022.00
2,801.00
6,781.00
4,200.00
1,605.00
2,756.00
9,188.00
640.00
383.00
49,293.00
2,101.00
2,651.00
30.00
2,275.00
2,655.00
---------------------153,267.00
============

Overige Lasten
De specificatie is alsvolgt:
- Electra
- Water
- Diverse huren
- Kosten huishoudelijke artikelen
- Schoonmaakmiddelen
- Telefoon en telecommunicatie
- Administratie/accountantskosten
- Representatiekosten
- Verzekeringen
- Drukwerk en kantoorbehoeften
- Contributies en abonnementen
- Giften en donaties
- Aankoop kleding pupillen
- Aankoop toiletartikelen pupillen
- Aankoop voeding pupillen
- Schoolgeld
- Trips,vakantiekamp etc.
- Transportkosten/Taxi
- Overige algemene kosten
- Diverse werkzaamheden door derden

Onder de Overige algemene kosten zijn opgenomen, diverse kleine operationele kosten
en diverse kosten ten behoeve van de pupillen van het kindertehuis, zoals kadopapier, vuurwerk
kerstversierselen, afhandelingskosten paketten etc.
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Financiële baten en lasten
SRD

Saldo Interest
Bankkosten/provisie
Koersverschillen
Per saldo ten laste

2018

SRD
2017

-27,501.00
-2,314.00
170.00
--------------------29,645.00
===========

135.00
-2,258.00
3,488.00
---------------------1,365.00
============

De koersverschillen betreffen verschillen bij waardering van de diverse banksaldi
en het koersresultaat bij omzettingen naar surinaamse valuta.
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BIJLAGE 1
AFSCHRIJVINGEN 2018
TRANSPORTMIDDELEN
--------------- - --------------------------------- ----------------DATUM
OMSCHRIJVING
AANSCHAF
WAARDE
--------------- - --------------------------------- ----------------May-15 Aankoop Bus
76,339.51
----------------Subtotaal
76,339.51
==========

------ --------------- ----- ---------------AFS
R.W
L.D AFSCHR
%
T/M 2015
------ --------------- ----- ---------------20
3,816.98 5
9,670.00
--------------- ----- ---------------3,816.98
9,670.00
========
=========

INVENTARIS
--------------- - --------------------------------- ----------------- -----DATUM
OMSCHRIJVING
AANSCHAF AFS
WAARDE
%
--------------- - --------------------------------- ----------------- -----Jul-09 Wasmachine
2,017.85 20
----------------Subtotaal
2,017.85
==========
Generaal Totaal
78,357.36
==========

--------------- ----- ---------------R.W
L.D AFSCHR
T/M 2015
--------------- ----- ---------------100.89 5
1,916.96
--------------- ----- ---------------100.89
1,916.96
========
=========
3,917.87
11,586.96
========
=========

---------------BOEKW
31/12/2015
---------------66,669.51
---------------66,670.00
=========

---------------AFSCHR
2016
---------------9,670.00
---------------9,670.00
=========

---------------BOEKW
31/12/2016
---------------56,999.51
---------------57,000.00
=========

----------------- ---------------AFSCHR
BOEKW
2017
31/12/2017
----------------- ---------------19,340.00 37,659.51
----------------- ---------------19,340.00 37,660.00
========= =========

---------------AFSCHR
2018
---------------14,505.00
---------------14,505.00
=========

---------------BOEKW
31/12/2018
---------------23,154.51
---------------23,155.00
=========

---------------BOEKW
31/12/2015
---------------100.89
---------------101.00
=========
66,771.00
=========

---------------AFSCHR
2016
------------------------------=========
9,670.00
=========

---------------BOEKW
31/12/2016
---------------100.89
---------------101.00
=========
57,101.00
=========

----------------- ---------------AFSCHR
BOEKW
2017
31/12/2017
----------------- ---------------100.89
----------------- ---------------101.00
========= =========
19,340.00 37,761.00
========= =========

---------------AFSCHR
2018
------------------------------=========
14,505.00
=========

---------------BOEKW
31/12/2018
---------------100.89
---------------101.00
=========
23,256.00
=========

