Voorwoord van het Bestuur en de Directie van de Stichting Kindertehuis Tamara bij
het Jaarverslag 2015
De Stichting Kindertehuis Tamara is opgericht op 17 april 1997 op initiatief van de 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. kinderen in crisis worden voornamelijk door de afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie
Suriname en in mindere mate door Bureau Familierechtelijke Zaken van het ministerie van Justitie en Politie
en de afdeling Jeugdzorg van het ministerie van Sociale Zaken aangeleverd bij het kindertehuis. In het tehuis
worden de , 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.
Op 1 januari 2015 zaten er 19 kinderen in de opvang van het Kindertehuis Tamara. In de loop van het jaar
zijn er 25 nieuwe kinderen aangemeld en opgevangen. Hiervan bestond het grootste deel uit meisjes (68%).
In totaal heeft het Kindertehuis Tamara in 2015 44 kinderen in de opvang gehad. Hiervan zijn 27 kinderen
teruggeplaatst naar huis, in een ander kindertehuis of elders. Het kindertehuis had per 31 december 2015 17
kinderen in de opvang.
Bij de beschouwing van de casussen van de opgevangen kinderen in het Kindertehuis Tamara moeten we
constateren dat er veel schrijnende situaties tussen zitten. Mishandeling en seksueel misbruik van de kinderen voeren de boventoon bij de reden van aanmelding in het kindertehuis. Maar ook verwaarlozing, achterlating, slechte huisvesting, agressie en een gewelddadige omgeving zijn enkele voorbeelden van de trieste
omstandigheden waarin kinderen – buiten hun schuld om – zijn komen te verkeren. Gelukkig heeft het Kindertehuis Tamara een veilige opvang kunnen bieden aan deze kinderen, waardoor in alle rust aan een nieuwe
toekomst voor hen kon worden gewerkt.
Ook in 2015 stond het maatschappelijk werk in het teken van verbetering van de opvang, begeleiding, doorstroom, herplaatsing en monitoring van de opgevangen kinderen. Hierbij wordt vaker afgestemd met Bureau
Familierechtelijke Zaken en met andere kindertehuizen over de opvangmogelijkheden. Als de kinderen niet
meer thuis of bij naaste familie terecht kunnen is het niet gemakkelijk om hen elders te plaatsen. De meeste
kinderhuizen of internaten zitten vol of de kosten voor verblijf kunnen niet door de familie betaald worden.
Het gevolg is dat doorplaatsing vaak moeizaam gaat en het kind daardoor langer bij in het kindertehuis moet
verblijven.
Het Kinderhuis Tamara is een populaire stageplek voor stagiaires uit Nederland en België. Om hen beter
voor te bereiden op de cultuurverschillen is in 2015 het stage-infoboek aangepast en worden de stagiaires al
voor hun komst naar Suriname geïnformeerd over de aspecten van het land en van de stageplek in het kindertehuis.

In 2015 is een nieuwe huiswerkbegeleidster aangetrokken. De nieuwe begeleidster heeft vooral de kinderen
van de eerste klas meer begeleiding gegeven. Het afgelopen jaar konden namelijk meerdere jonge kinderen
niet op school geplaatst worden omdat hun documenten nog niet in orde waren. Deze kinderen hebben overdag extra aandacht gekregen en ook speciale begeleiding van de groepsleidsters. Bij de oudere kinderen is
het een uitdaging om hen te blijven motiveren om goede schoolprestaties te behalen. Door hun traumatische
achtergrond tonen zij niet vaak interesse voor hun schoolwerk. Een positieve benadering kan leiden tot betere schoolresultaten.

Het onderhoud van de gebouwen en het terrein van Kindertehuis Tamara blijft de nodige aandacht eisen. Het
voorgebouw heeft in 2015 een kleine renovatie ondergaan, waardoor de maatschappelijk werkers wederom
hiervan gebruik kunnen maken. Ook in het hoofdgebouw zijn enkele zaken zoals de riolering verholpen,
maar enkele hardnekkige verstoppingen zullen rigoureus moeten worden aangepakt. In 2015 zijn twee uitgeleende militairen ingezet om de grasvelden en de groentetuin te onderhouden.
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 het management team bestaande uit twee
personen. De verdere personele bezetting bestaat uit een maatschappelijk werker, een financieel medewerker, elf groepsleidsters (inclusief vier invalkrachten), een parttime huiswerkbegeleidster, een kokkin, een
interieurverzorgsters, een wasvrouw en een chauffeuse.
Het Kinderhuis Tamara moet het nog steeds 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 precaire financiële situatie in Suriname worden vele sponsoringaanvragen niet gehonoreerd. Gelukkig hebben wij ook in 2015 enkele goedwillende donoren in zowel
Suriname als in Nederland bereid gevonden om hun steentje bij te dragen. 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
2015. 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 2016 onverminderd op uw aller steun mogen rekenen.
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BALANS PER 31 DECEMBER

2015

VASTE ACTIVA
SRD
2015

Materiele vaste activa:
Inventaris
Transportmiddelen

101.00
66,670.00
-------------------66,771.00

Vlottende activa
Liquide middelen
Overige vorderingen

218,934.00
600.00
--------------------

SRD
2014
101.00
1,085.00
------------------1,186.00

287,505.00
4,675.00

----------------219,534.00
292,180.00
------------------- ------------------286,305.00
293,366.00
=========== ===========

P ASSIVA
SRD
2015

STICHTINGSVERMOGEN
Stichtingskapitaal
Bij:resultaat voorgaande jaren
Bij:resultaat boekjaar

1.00
80,635.00
-6,835.00
--------------------

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

SRD
2014
1.00
26,512.00
54,123.00

----------------73,801.00

80,636.00

170,000.00

170,000.00

37,589.00
37,589.00
4,915.00
5,141.00
------------------- ------------------286,305.00
293,366.00
=========== ===========
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STAAT VAN BATEN LASTEN OVER 2015
SRD
2015

BATEN
Schenkingen,donaties en giften
Ontvangen Subsidies
Overige opbrengsten en ontvangsten

187,095.00
238,942.00
1,387.00
--------------------

SRD
2014

427,424.00

186,523.00
414,861.00
540.00
------------------601,924.00

431,047.00
-------------------3,623.00

231,966.00
39,514.00
93,282.00
3,971.39
170,000.00
------------------538,733.39
------------------63,190.61

Financiële Baten en (Lasten-/-)

-3,468.00
-------------------7,091.00

-9,067.00
------------------54,123.61

Diverse Baten en (Lasten-/-)

256.00
------------------- -------------------6,835.00
54,123.00
=========== ===========

LASTEN
Personeelskosten
Onderhouds- en Reparatie kosten
Overige bedrijfskosten
Afschrijvingen
Dotatie voorzieningen

224,611.00
72,836.00
123,930.00
9,670.00
--------------------

Bruto exploitatie resultaat

Verlies saldo
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TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 D E C E M B E R 2 0 1 5
MATERIELE VASTE ACTIVA
Onder de post materiele 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

21,700.00

23,717.85

-1,917.66
-21,700.00
-------------------- ------------------100.19
-------------------- -------------------

-23,617.66
----------------100.19
-----------------

-

76,339.51
-9,670.00

76,339.51
-9,670.00

-------------------- ------------------66,670.00
-------------------- -------------------

----------------66,670.00
-----------------

2,017.85

98,039.51

100,057.36

-1,917.66
-31,370.00
-33,287.66
-------------------- ------------------- ----------------101.00
66,670.00
66,771.00
=========== =========== ==========
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LIQUIDE MIDDELEN
Deze post kan alsvolgt worden gespecificeerd :
SRD
2015

KAS
ABN/AMRO A'dam euro 59.29.57.098
ABN/AMRO A'dam spaar 42.40.59.460
RBC Euro 12894614
RBC Usd 19706068
DSB SRD 97.87.704
RBC Srd. 2400000120415966
DSB SRD 71.16.020
DSB USD 71.16.039
DSB EURO 71.16.047
RBC Euro 2400001000109426
RBC Usd 2400001000109434
Termijn Deposito RBC Srd
Termijn Deposito RBC Usd
Termijn Deposito Dsb Bank
Kruisposten

SRD
2014

7,306.00
2,367.00
468.00
419.00
1,841.00
1,708.00
12,604.00
177,700.00
6,401.00
13,026.00
15,110.00
23,298.00
399.00
2,038.00
845.00
242.00
15,462.00
27,039.00
10,597.00
9,892.00
50,210.00
16,000.00
23,450.00
100,000.00
-11,983.00
------------------- ------------------218,934.00
287,505.00
=========== ===========

In dit verslag zijn de bedragen in vreemde valuta gewaardeerd tegen de volgende
gemiddelde koersen: 1 Euro = Srd. 3,81 en 1 Usd. = Srd. 3,43.
De euro en Usd rekening zijn omgezet in spaarrekeningen bij de RBC, om zodoende de
bankkosten te verlagen.

Overige vorderingen
De overige vorderingen betreft aan personeel voorgeschoten gelden die nog teruggevorderd
moeten worden. Het saldo bedroeg Srd. 600,=.
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STICHTINGSVERMOGEN
Het eigen vermogen van de stichting muteerde als volgt:
SRD
2015

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

SRD
2014

1.00
1.00
80,635.00
26,512.00
-6,835.00
54,123.00
------------------- ------------------73,801.00
80,636.00
=========== ===========

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
2015

Crediteuren

SRD
2014

37,589.00
37,589.25
------------------- ------------------37,589.00
37,589.25
=========== ===========

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
2015

Administratiekosten
Loonbelasting
Premie Aov
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4,200.00
183.00
532.00
------------------4,915.00
===========
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TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
BATEN
Deze betroffen schenkingen, donaties en giften en overheidssubsidies.
De Overige opbrengsten betroffen ontvangen ouderbijdragen en opbrengstverkopen.
SRD
2015

De specificatie is alsvolgt:
Bahardoersingh S
Bosch E P J C
Bouterse S S
Bouwens
Coenen M L
Danique Simons
De vries J L
Dhr. en mevr. J Slagter
Dhr. en mevr. Poppens
Diaconie Protestanten Gemeente
Dsb Bank
Energie Bedrijven Suriname N.V.
Ensing H B J
Fam. Monsanto
Flemming D
Gajadien Janice
Geldkistjes
Gritter A
Gritter G
Hr. Koenen
Kartodikromo tesora
Keij boenk V
Kong autoparts
Kongsamy
Maes keshia
Subtotaal
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800.00
570.55
456.29
95.02
3,800.84
209.16
57.01
38.01
95.02
2,000.00
12,000.00
6,000.00
76.02
1,400.00
360.00
500.00
3,390.71
76.02
1,140.25
4,000.00
1,500.00
1,905.05
1,000.00
2,000.00
200.00
------------------43,670.00
-------------------
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SRD
2015

Subtotaal
Makelaardij jelle Keij B
Mekkes R
NN t.b.v. nieuw gasfornuis
Notaris kantoor lont
Panflex BV
Pastoor R
Personeel Centrale Bank van Suriname
Poppens M F
Poppens S C
Rodrigues marciano
Rotaryclub,donatie schoolbus
Rozenhout J
Sarah Wouters
Sintec N.V.
Sno R.E.
Spanjaard M C
Sterken H A
Steven Kort
Stg. nat fonds
Subisco donatie
Suralco
Tjon tjin joe H
Van brussel J W
Van der kloosterJ M
Van der veen J
Vijfschaft-koops G
Villeroy+boch ag,inv/gritter
Vrouwen van nu peinze
Warning swsa
Wolters koops R
Wong C
Zantema A M
Totaal
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43,670.00
5,042.13
95.02
100.00
950.21
3,810.11
38.00
3,924.00
190.04
57.02
200.00
63,188.90
1,950.00
30.00
8,000.00
209.13
190.50
380.09
500.00
38,008.36
2,500.00
10,050.26
1,750.00
190.04
57.01
95.02
285.06
570.13
76.01
380.08
95.03
418.27
95.02
------------------187,095.00
===========
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De Subsidies kunnen alsvolgt worden gespecificeerd:
SRD
2015

Ministerie van Sociale zaken
Stichting Kinderpostzegel

223,739.00
15,203.00
------------------238,942.00
===========

De Overige opbrengsten kunnen alsvolgt worden gespecificeerd:
SRD
2015

Ontvangen ouderbijdrage
Opbrengst verkoop oude gasfornuis

325.00
1,062.00
------------------1,387.00
===========

9

Stichting Kindertehuis Tamara

LASTEN
SRD
2015

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

SRD
2014

127,672.00
139,678.00
-2,036.00
1,200.00
77,725.00
69,039.00
10,767.00
373.00
480.00
30.00
289.00
1,508.00
1,290.00
3,900.00
2,258.00
15,319.00
6,166.00
804.00
115.00
------------------- ------------------224,611.00
231,966.00
=========== ===========

Onderhoudskosten:
- Terreinen
- Reparatie/Onderhoud Gebouwen
- Inventarissen
- Transportmiddelen
- Installaties
- Brandstof en smeermiddelen

4,121.00
3,430.00
43,104.00
9,221.00
568.00
1,200.00
2,964.00
5,685.00
6,335.00
5,880.00
15,744.00
14,098.00
------------------- ------------------72,836.00
39,514.00
=========== ===========
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Overige Lasten
SRD
2015

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

SRD
2014

4,085.00
1,658.00
817.00
764.00
116.00
60.00
2,853.00
1,100.00
6,707.00
4,889.00
10,951.00
9,925.00
8,335.00
5,800.00
4,200.00
10,500.00
2,984.00
3,010.00
2,232.00
3,799.00
3,002.00
170.00
446.00
570.00
117.00
210.00
3,129.00
3,310.00
3,140.00
1,890.00
24,011.00
19,817.00
741.00
250.00
603.00
424.00
3,376.00
1,211.00
3,690.00
1,477.00
39,653.00
21,190.00
------------------- ------------------123,930.00
93,282.00
=========== ===========

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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Finaciele baten en lasten
SRD
2015

Saldo Interest
Bankkosten/provisie
Koersverschillen

SRD
2014

2,666.00
-614.00
-2,163.00
-1,173.00
-3,971.00
-7,280.00
------------------- -------------------3,468.00
-9,067.00
=========== ===========

Per saldo ten laste

De koersverschillen betreffen verschillen bij waardering van de diverse banksaldi
en het koersresultaat bij omzettingen naar surinaamse valuta.

Diverse baten en lasten
SRD
2015

Diverse baten
Diverse lasten
Diverse baten/lasten voorgaande jaren

SRD
2014

320.00
-3.00
-61.00
------------------- ------------------256.00
=========== ===========

Per saldo ten bate
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