Tamaratijden juli-sept 2013

S t a a t s o l i e e n Te l e - S u r
Voor het tweede jaar op een rij zijn onze kinderen uitgenodigd
voor “Got Talent” dat in samenwerking met Staatsolie Suriname
en Tele-Sur Telefonie wordt georganiseerd. Onze kinderen
hebben genoten van de optredens van hun leeftijdsgenoten.

Crisisopvang voor
kinderen in
crisissituaties

Ook deze periode was Tamara in
de gedachte van bedrijven en instellingen. Zo heeft het
Nationaal ontwikkelingsbank

Suriname ons een donatie

gegeven in verband met hun 50 jarig bestaan.
Bij J.C.I. kon Tamara kansmaken op een training voor het
personeel. Daarnaast hebben we ook een voedselpakket
gekregen, waarin producten zaten die de kinderen ten goede
kwamen.

Zij

hebben

ook

aangeboden

ondersteuning

een

Budgetteringstraining aan het personeel aan te bieden.

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

Tamara
Stichting
kindertehuis

Het Grasveld van Tamara
HET TEREIN VAN TAMA RA IS OMRINGT DOOR EE N MOOI GRASVELD.
Helaas komt hier ook de nodige onderhoud bij kijken. De Penitentiaire Ambtenaren waren afgelopen
periode veel onderbemand, waardoor wij zelf het gras moesten laten maaien. In augustus hebben de
PA’s ons kunnen helpen door het gras de spuiten met een middel

Griepepidemie

waardoor het gras minder snel groeit.

In juli heerste er een griepepidemie. Alle kinderen en het
personeelsleden hebben er last van gehad. Er waren

Teamuitje met het kindertehuis

steeds minimaal 5 kinderen thuis. Na 3 weken was

Woensdag 23 september was het dan zover. We zijn met alle kinderen en

iedereen gelukkig weer beter.

Het nieuwe schooljaar

personeelsleden van Tamara naar Stoneisland te Brokopondo geweest waar we heerlijk

Het nieuwe schooljaar starten we met 18 naar schoolgaande

konden zwemmen en relaxen. Graag bedanken wij Sunice, Fernandes Bottling & Bakery,

Voordat de grote droge tijd start, hebben we de grote

het Nationaal leger, DTS N.V. voor hun donatie. Stolk slagerij Kwattaweg, Cambio

regentijd. Helaas Tamara heeft te maken gehad met

kinderen. We hebben van het Nationaal Jeugdinstituut
Suriname,

st.

Zoutkorrel

en

Mr.

Nascimento

Rolim

schoolbenodigdheden voor de kinderen gehad.

Combe, Tangelo en Best Mart voor het opgehaalde bedrag van de geldkistjes. Zonder

Carifesta werd dit jaar weer in ons land Suriname gehouden.
De kinderen waren uitgenodigd om naar het onderdeel Youth

blikseminslag, waarbij er verschillende apparaten, zoals
de elektrische schuifpoort, telefoon, router, hydrofoor en

hen was dit uitstapje voor kinderen en het personeel niet mogelijk geweest.

A c t i vi t e i t e n i n d e s c h o o l va k a n t i e

Blikseminslag

8 kinderen definitief terug naar
huis ‘De nieuwe start’

Village te komen. Daar konden ze mee konden doen aan

School afronden

verschillende activiteiten.

In de maand juli hadden we nog 23 n a a r h u i s

* Stichting Zoutkorrel heeft gekozen om onze kinderen mee

kinderen opgevangen. Van de 23 kinderen Op 16 augustus zijn er 9 kinderen

te nemen op kamp. De kinderen hebben erg genoten.

zijn er 19 over naar de volgende klas. We teruggeplaatst naar huis. Zij zullen starten

* Een van de oud-cliënten wilde graag haar 10de verjaardag

willen deze groep graag feliciteren.

bij ons vieren. Het ontbrak zeker niet aan taart en

De overige 5 kinderen zullen we het gedurende de zomer nauw contact gehad

gezelligheid en de kinderen hebben er een leuke dag van

aankomende

gemaakt.

bieden, om er toch voor te zorgen dat zij dit de 9 kinderen is 1 pupil weer bij ons

jaar

extra

jaar wel over zullen gaan.

8 kinderen definitief terug

met

een

nazorgtraject.

waren doorgebrand. De reparatiekosten zijn

opgelopen tot SRD 4600,-

N i e u we C o l l e g a ’ s e n S t a g i a i r e s
Graag heten wij onze nieuwe collega mevrouw Marjolijn
Derby welkom. Zij zal als oproepkracht ons team

We

hebben

ondersteuning met de cliënten en hun verzorgers. Van

teruggeplaatst. Zij zou in een pleeggezin

Dank aan het personeel

geplaatst worden, maar het bleek helaas

Ook in deze editie willen we aangeven dat we het personeel

geen goede match te zijn. We hopen

zeer dankbaar zijn voor hun toewijding aan het werk.

onze overige kinderen ook snel terug te
kunnen plaatsen.Momenteel verblijven er
18 kinderen in Tamara.

televisie

versterken. In september zijn Lieke en Marjolijne gestart
met hun stage in Tamara. We wensen hun succes
gedurende hun stage.

