Nieuwsbrief april 2016

Het motto van ons tehuis is: “Ieder kind dient met liefde en respect behandeld
te worden!”

Van het tehuis
Het is nu alweer enige tijd geleden dat onze nieuwsbrief is
uitgekomen. Net als de voorgaande keren vertellen wij u
ook nu weer over hoe het reilt en zeilt binnen Kinderhuis
Tamara. Op dit moment hebben wij 19 kinderen in huis. Zij
krijgen bij ons niet alleen onderdak in de vorm van een huis,
maar wij willen hen ook een thuis bieden, waar ze zich
geborgen, dus veilig voelen.
Wij kunnen dit mooie werk, maar ook verantwoordelijke
werk vooral doen omdat wij door diverse personen
gesteund worden. Wij willen alle gevers, in welke vorm ze
dan ook iets doen, van harte bedanken. Door de financieel-economische
crisis landelijk, zijn vooral bedrijven nu terughoudend bij steunverlening. Net
als veel andere instellingen zijn ook wij al enigetijd bezig om na te gaan waar
en hoe wij kunnen bezuinigen om zo de kosten te drukken. Het bestuur van
ons tehuis heeft in maart zelfs de code “oranje” afgegeven en dat betekent
dat wij langzaam aan in de gevarenzone komen. Wij zullen er alles aan doen
om dat te voorkomen. We beginnen in eigen huis, door te kijken waar we op
kunnen besparen, waardoor we met opgeheven hoofd een beroep op u als
sponsor kunnen doen.
DSB bank: 7116020; Republic bank: 2400000120415966
Nederland: ABNAMRO : NL97 ABNA 0592 9570 98

Tamara bestaat 18 jaar
Het was 19 januari precies 18 jaar geleden dat kinderhuis Tamara is opgericht.
In deze periode hebben wij honderden kinderen mogen of kunnen
opvangen die in een crisissituatie verkeerden. Wij zijn blij en dankbaar dat de
meesten van hen uiteindelijk goed zijn terechtgekomen. Ter gelegenheid van
onze verjaardag hebben onze voorzitter, Chas Warning en dochter Elizabeth
voor de kinderen, de leiding en de leidsters een warme maaltijd bereid.
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Mijn verhaal
Kinderen moeten altijd met liefde omringd worden. Maar er zijn groepen die
extra liefde en aandacht nodig hebben, zoals de pupillen, die in ons tehuis
opgenomen worden. Een belangrijke bijdrage om deze kinderen, die vaak
getraumatiseerd zijn, terug te brengen in het ‘veilige’ leven kunnen mensen
leveren die zich in de situatie van de kinderen kunnen verplaatsen. Een van
deze personen is onze directrice, Maike Rockx-Rotsburg. Ze is er sinds maart
1998, dus bijna vanaf de oprichting van het tehuis bij. Maike is na jaren in
Nederland gewoond en gewerkt te hebben in 1997 naar Suriname
teruggekeerd om voor een Nederlandse organisatie een project uit te
voeren. Na ongeveer twee jaar is ze in 1998 bij Tamara begonnen. Het werd
haar eerste en (voorlopig) laatste baan in Suriname. Zelf spreekt ze van een
uitdaging, toen ze hier begon als maatschappelijk werkster. In hetzelfde jaar
volgde ze de eerste directeur, Elfried Comvalius op.
Maike gaat helaas per
1 juni Tamara verlaten.
Ze kijkt terug op een
bijzondere periode met
veel hoogtepunten,
maar er zijn ook
tegenvallers geweest.
“Het was leuk, prettig
en soms moeilijk, maar
als je iets op je neemt
moet je er voor de
volle 100 procent voor
gaan”, zegt ze. Twee
voorwaarden om in zo
een tehuis te werken
zijn teamgeest en
wilskracht. Eén van
haar overwegingen
om de baan te
accepteren is geweest
dat ze haar hart heeft
gevolgd. Een vraag die daarbij is opgekomen is: kan ik het wel aan? Aan de
andere kant is belangrijk dat wie in zo een baan stapt in staat moet zijn met
zijn of haar eigen emoties te leren omgaan.
Hoezeer ze zich verbonden heeft gevoeld met en betrokken is geweest bij
Tamara blijkt ook uit het feit dat ze, na hier drie jaar gewerkt te hebben, door
haar vorige werkgever in Nederland is benaderd om terug te gaan. Ze heeft
echter voor Tamara gekozen.
Maike is blij dat met dit tehuis kinderen in een crisissituatie een veilige plek
hebben om naar toe te gaan. Ze beseft dat na 18 jaar een tehuis als Stichting
Kinderhuis Tamara niet meer nodig zou moeten zijn. Aan de andere kant is ze
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zich er van bewust, dat het nog lang kan duren voordat blijkt dat zulke
opvangmogelijkheden overbodig zijn. Gezien haar ervaring in de afgelopen
jaren hoopt en verwacht ze, dat zolang Tamara bestaat iedereen die er
enigszins mee te maken heeft – van het bestuur tot de laagste in rang – zich
zal blijven inzetten om de voornaamste doelstelling inhoud te geven, namelijk
kinderen in een crisissituatie niet alleen een huis, maar vooral een thuis te
bieden en voor te bereiden op terugkeer in een veilig situatie.
Het bestuur van het kindertehuis bedankt de scheidende directrice voor haar
inzet de afgelopen jaren en wenst haar het beste toe in alles wat ze zal
ondernemen.

Besparen en bezuinigen
Net als veel andere instellingen en instituten, maar ook huishoudens, moet
kinderhuis Tamara de broekriem strakker aantrekken. We moeten besparen
en bezuinigen. Nu is dat voor ons niet bepaald gemakkelijk, omdat we altijd
al geprobeerd
hebben met
alles zuinig om te
gaan. Zo letten
wij er al lang op
dat geen
elektriciteit en
water worden
verspild. Maar
door de
moeilijke situatie
in het land,
waardoor alles
duurder is
geworden
moeten we nog
meer gaan
letten op waar
we kunnen
besparen. We beseffen namelijk dat we pas onze sponsors of mogelijke
sponsors kunnen benaderen, wanneer wij kunnen aantonen dat wij zelf actie
ondernemen om de kosten te drukken. Een van die mogelijkheden is
zelfvoorzienend te worden met bijvoorbeeld eten. Wij planten al geruime tijd,
maar dat werd gedaan op bescheiden schaal en niet professioneel. Sinds
kort hebben wij twee vaste krachten die hiermee belast zijn, namelijk de
heren Johan Blijd en German Castillion. De aanplant ziet er goed uit. Wij
verbouwen nu bijvoorbeeld oker, kool, tomaten, klaroen, sopropo, peper,
cassave en zoete patat. Bij een kleine oogst hebben we twee mogelijkheden:
de groenten schoonmaken en invriezen totdat er voldoende is voor een
maaltijd voor het tehuis, of de kleine hoeveelheden verkopen aan personeel,
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waardoor een pot ontstaat, waarmee andere voorzieningen voor het tehuis
betaald kunnen worden.

Personeelsnieuws
Op 15 januari is als chauffeur/leidster in dienst getreden mevrouw Kay
Hunsel-Forster.
De heren Johan Blijd en German Castillion, die door het Nationaal Leger ter
beschikking zijn gesteld, hebben per 8 januari hun werk als chauffeur
opgegeven en zijn nu belast met onderhoud van het terrein en van onze
moestuin.
Op 18 februari is Jorieke Blokhuis, studente Sociaalpedagogische
hulpverlening aan de Saxion Hogeschool in Enschede, Nederland, begonnen
met een stage van vier maanden.
Op 1 maart is mevrouw Janet Prika gestart als coördinatrice van de leidsters
van Tamara en is mevrouw Irene Dahl, inval leidster, bevorderd van
medewerkster op contractbasis naar een vaste baan als leidster.
Wij zijn blij dat enkele zieke medewerkers terug zijn op de werkvloer. Zij die
nog thuis zijn wensen wij van harte beterschap.
Medewerkers en pupillen die de afgelopen maanden jarig zijn geweest :
alsnog van harte gefeliciteerd. Wij wensen allen een succesvol, maar vooral
gezond nieuw levensjaar.

Activiteiten
In de afgelopen maanden hebben zowel leidsters als kinderen deelgenomen
aan diverse activiteiten. Een ouder van twee pupillen heeft alle kinderen
getrakteerd op een warme maaltijd in verband met Valentijsdag. De
kinderen hebben een bezoek gebracht aan het Kinderboekenfestival. Er zijn
in de paasvakantie voor onze kinderen diverse leuke momenten
georganiseerd. Ze zijn op kosten van mensen die ons tehuis een warm hart
toedragen gegaan naar de Paramaribo Zoo en hebben in de ‘V-tunnel’ het
phagwafeest meegemaakt. Het tehuis kreeg twee keren een flinke
hoeveelheid bacoven van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

Educatie
In januari hebben onze coach, mevrouw Elvira Waterberg en een stagiaire
deelgenomen aan de workshop ‘Wan Nyun Okasi’ om ervaringen te delen
over opvang en ontwikkeling van jongeren van 15 tot 24 jaar. Deskundigen
die vooral bezig zijn met dropouts hebben in het Lalla Rookhgebouw elkaar
verteld over wat zij meemaken tijdens hun werk en hoe zij problemen
aanpaken. Ook is uitgelegd hoe de jongeren getraind worden in
4

basisvaardigheden, om vervolgens in een bedrijf werkervaring op te doen.
Een andere bijzondere activiteit is dat op zaterdag 13 februari de afdeling
Jeugdzaken van de politie op eenvoudige, kindvriendelijke wijze met de
pupillen heeft gesproken over jeugdcriminaliteit. De kinderen hebben zelf ook
flink meegedaan, bijvoorbeeld door vragen te stellen. Dit is een activiteit die
de politie in diverse kindertehuizen houdt.

Voedselpakketten

De serviceclub Lions Club Kiwani en zwemvereniging De Dolfijn hebben
voedselpakketten aan kindertehuizen en andere sociale instellingen
geschonken. Ook kindertehuis Tamara werd bedacht. De voedselpakketten
van De Dolfijn konden worden samengesteld, omdat de leden
levensmiddelen hebben gegeven. Op de foto neemt onze directrice, Maike
Rockx-Rotsburg (links) het pakket voor Huize Tamara in ontvangst.

Wij willen nogmaals iedereen, hier en in Nederland, die
zich op welke wijze dan ook inzet om het werk van
Tamara succesvol te laten verlopen hartelijk dankzeggen.
Wij danken vooral de sponsors die, ondanks de
crisissituatie in het land, toch bijdragen aan het
instandhouden van Tamara
U mag er zeker van zijn, dat elke gift, hoe klein dan ook,
wordt gewaardeerd!
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