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1.

Het maatschappelijk werk en stagiaires

Maatschappelijk werk:
Het maatschappelijk werk in Tamara is continu bezig met het kijken naar hoe we het
terug- en doorplaatsen kunnen bevorderen.
We hebben voor het jaar 2012, 20 keer kinderen kunnen doorplaatsen of
terugplaatsen naar huis, ene internaat of naar familie. Helaas is het ook voorgekomen
dat we een kind hebben moeten terugplaatsen, omdat het kind te onhandelbaar was.
Het komt regelmatig voor dat we kinderen binnen krijgen waarvan de gegevens van
de ouders/verzorgers niet compleet zijn. Hierdoor kunnen we niet starten met het
onderzoek wat vanuit Tamara gedaan wordt. We hebben in het laatste half jaar
gekeken hoe we zelf aan informatie konden komen.
In het laatste halfjaar hebben wij hieraan gewerkt door zelf met de kinderen op stap
te gaan. Hierdoor hebben we drie succes momenten gehad.
In 2012 is het maatschappelijk werk voornamelijk tot de ontdekking gekomen dat de
samenwerking met de andere instantie beter kan verlopen.
Het komt regelmatig voor dat kinderen niet met alle gegevens in Tamara worden
geplaatst. Hierdoor lopen wij vast op het werk. Hierdoor hebben we in het laatste
kwartaal besloten dat de kinderen die geplaatst worden minimaal geplaatst worden
met een de naam en voornaam, leeftijd, een telefoonnummer van naasten als dit
mogelijk is, het adres van de vorige woonplaats en de naam van de school. Met deze
gegevens kunnen we makkelijker informatie winnen voor de bevordering en het
terugplaatsen van de kinderen.
Ook zijn we er in 2012 achter gekomen dat er steeds meer kinderen binnen komen die
het slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik. Doordat het in de gemeenschap
nog een taboe is en we weten dat het toch een veel voorkomend item is, vinden we het
belangrijk dat de kinderen die bij ons worden aangemeld, waarbij er kans is geweest
dat het kind seksueel misbruikt is, voor de zekerheid bij ons eigen huisarts te laten
testen hierop. Doordat dit als traumatisch ervaren kan worden door een kind dat niet
seksueel misbruikt is zijn wij nog in gesprek als team hoe wij hier vorm aan zullen
geven.
Verder willen we werken aan een gestructureerde werkvorm. Deze zullen we gaande
weg met behulp van het plan van de stagiaire en de professionals van de instelling
vorm geven.

Educatieve activiteiten:
We hebben het eerste deel van het jaar vooral aandacht besteed aan structuur bieden
aan de kinderen, het kindvriendelijker maken van het gebouw en het oefenen met het
de verantwoordelijkheden geven aan de kinderen.
In het tweede deel van het jaar hebben we voornamelijk gewerkt aan het benaderen
van sponsoren en donateurs, het organiseren van activiteiten en het voeren van
gesprekken met ouders en kinderen.
De stagiaires hebben in de grote vakantie van de kinderen middels donaties uit hun
eigen kring en van derden verschillende activiteiten weten te ondernemen. Ook
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tijdens de kerstvakantie zijn zij opzoek geweest naar donaties en sponsoren van
andere instellingen en bedrijven.
In het laatste deel van hun stage hebben zij zich voornamelijk verdiept in de ouder
contacten en kindgesprekken. De stagiaires gingen mee naar instanties en op
huisbezoeken. Ver zaten ze gesprekken met ouders bij waarbij zij de ruimte hadden
om op een afstand toch mee te participeren aan zo een gesprek.
Helaas hadden we in oktober te maken met een inbraak in het voorgebouw waar het
maatschappelijk werk zich bevind en gesprekken voert. Hierdoor moest het
maatschappelijk werk tijdelijk naar het hoofdgebouw verhuizen en zat samen met de
stagiaires in het kantoor van de financieel medewerkster. Gelukkig heeft dit het werk
of de begeleiding van de stagiaires niet geschaad.
Ook voor het nieuw schooljaar zullen we ons best doen de stagiaires klaar te stomen
een goede pedagoog te zijn die werkzaam zal zijn in de Surinaamse gemeenschap. In
2013 zullen wij in de begeleiding als hoofdthema, het terugkerend probleem, ‘het
bevorderen van terug- en doorplaatsen van pupillen’ hebben.
Stagiaires:
We startte in 2012 met 4 stagiaires die gedurende hun stage periode toch wat werk
hebben verzet. Zo hebben zij in samenwerking met Tamara en verschillende
sponsoren er voor gezorgd dat Tamara er kindvriendelijker uit ziet van binnen.
De jongens hun kamer hebben een blauwe kleur gekregen en met daarbij
verschillende opdrukken van afbeeldingen die jongens leuk vinden. De meisjes kamer
is zacht rose met opdrukken van sprookjes figuren. Beide kamers zijn voorzien van
groepsregels.
In de woonkamer is er een afbeelding van een marktkraam op de muur geplaatst.
Verder hebben de Stagiaires samen met het personeel de ‘kindvergaderingen’ een
nieuw leven in geblazen.
In september 2012 tot februari 2013 zijn er twee nieuwe stagiaires uit Nederland
aangenomen. Het is een bewuste keuze geweest te werken met twee stagiaires, daar
wij als instelling te maken hadden met een turbulente periode.
Wij als instelling vinden het belangrijk dat we de tijd nemen dat de stagiaires die voor
onze instelling hebben gekozen een goede begeleiding krijgen.
In het tweede halfjaar hebben wij de stagiaires voornamelijk kennis laten maken met
de begeleiding van gezinnen, het voeren van kindgesprekken en het verwerven van
fondsen en donoren voor het organiseren van een activiteit.
Een van de stagiaires heeft een analyse gemaakt en een aanbeveling geschreven voor
mogelijke voorwaarden waar ouders en verzorgers aan moeten voldoen wanneer er
sprake is van doorplaatsing naar huis.
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1. Opname en door- en terugplaatsingen
Door- en terugplaatsing overzicht 1 januari2012 t/m 30 juni 2012
Geheel 2012 een drukke periode gehad. We zijn het jaar begonnen met 21 kinderen.
We hebben er twee terug kunnen plaatsen naar een pleeggezin. Zie het onderstaand
tabel.

Opname en Doorplaatsing van pupillen in de periode van
1 januari 2012 t/m 30 juni 2012
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Door- en terugplaatsing overzicht 1 januari2012 t/m 31 dec 2012

Opname en Doorplaatsing van pupillen in de periode van
1 januari 2012 t/m 31 december 2012
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Case opnames:
Case 1
Een meisje van 10 jaar is door het ziekenhuis bij het kindertehuis aangemeld toen er
tot de ontdekking was gekomen dat zij vanwege uitdroging en braken opgenomen
werd in het ziekenhuis. Tijdens haar verblijf in het in het ziekenhuis kwam men
erachter dat zij mishandeld werd door haar pleegouders. Hierdoor is terugplaatsing
naar huis onmogelijk.
Case 2
Een meisje van 10 jaar werd door jeugdzaken aangemeld in Tamara toen ze met het
Dengue virus opgenomen werd in het ziekenhuis en ze daar tot de ontdekking zijn
gekomen dat zij seksueel is misbruikt.
Case 3
Een meisje van 12 jaar heeft op school aangegeven dat zij seksueel misbruikt werd
door haar vader. De school heeft het meisje bij Jeugdzaken aangemeld en die heeft
het meisje bij ons geplaatst. Het meisje heeft aangegeven alleen contact te hebben
met haar oom. Over haar moeder zijn er geen gegevens bekend en haar zus zou niet
met haar praten en ook van haar zijn de gegevens onbekend. Het meisje bleef in
Tamara voor afwachting van haar onderzoek. Zij ging wel eens naar haar oom op
verlof. De oom heeft alle drie keren het meisje te laat terug gebracht naar Tamara. Na
een gesprek met het meisje te hebben gehad geeft zij aan dat niet haar vader maar
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haar oom haar seksueel misbruikt. Na dit gemeld te hebben bij Jeugdzaken hebben
zij aangeven dat de vader van het meisje al eerder een melding hiervan gemaakt
heeft.
Het meisje haar verlof is ingetrokken en er is aangifte gedaan tegen haar oom. Zij is in
afwachting van haar zaak.
Case 4
Een 7 jarige jongen werd samen met zijn oudere zus van 8 door Jeugdzaken
aangemeld als reden vermoedelijk seksueel misbruikt te zijn door hun stiefvader. De
dader is ingesloten en het strafrechtelijk proces is nog steeds gaande. Met de moeder
is er geen contact, vanwege het proces dat nog gaande is. De moeder is niet in staat de
kinderen de nodige zorg en opvoeding te geven. In gesprek met het oudste kwamen
wij er gauw achter dat de moeder vaak niet voor de kinderen kookte nog hun kleren
op tijd in de was deed. De biologische vader van het meisje werd als contactpersoon
aangesteld.
Case 5
3 kinderen uit een gezin van 7 werden op een dag dakloos nadat hun huis begin van
het jaar in vlammen is opgegaan. Via de dienst jeugdzorg werden de 3 kinderen bij
Tamara aangemeld met de reden geen vaste woon-en verblijfplaats. De rest van het
kinderen werden elders geplaatst.
Case 6
Een 8 jarige jongen die van een ander tehuis is weggelopen werd door Bufaz
aangemeld met de reden geen vaste woon- en verblijfplaats te hebben. Moeder die
niet in staat is haar kinderen, waaronder de 8 jarige de nodige zorg te bieden, heeft
een geestelijke stoornis. Na een hele tijd kwamen wij er achter dat hij seksueel
misbruik werd door een oom.
Doorgeplaatste kinderen
Case 7
Een jongen van 11 jaar werd als reden aangemeld, dat hij alleen met zijn opa woonde
die door een val is overleden. De politie had toen nog geen gegevens van zijn familie.
Hij is binnen 1 dag overgeplaatst naar zijn vader.
Case 8
Een vier jarig meisje dat in 2011 door opadoelie bij het tehuis werd aangemeld als
reden achtergelaten te zijn bij de oppas. Via Bureau van Familie en rechtelijke zaken
is er een onderzoek gestart naar de ouders/verzorgers. Beide ouders bleken
drugsverslaafd en zijn niet capabel genoeg om voor hun kind te zorgen. Ook kwamen
wij tot de ontdekking dat er nooit aangifte is gedaan van de geboorte van dit kind.
Door dit aan te geven bij Centraal Beheer voor Burgerzaken is zij door tussenkomst
van het procureur generaal aangemeld en ingeschreven. Hierdoor kon zij
overgeplaatst worden naar een ander kindertehuis waar zij permanent kan blijven.
Case 9
Een jongen van 11 jaar werd, als reden weggelopen te hebben van huis en vandalisme
aan te richten aan gebouwen aangemeld door politie huiselijk geweld bij Tamara. Dit
kind vertoonde in Tamara onhandelbaar gedrag en is weer overgedragen aan
Opadoelie.
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Case 10
Een Braziliaans meisje van 9 jaar. Ze werd aangemeld door jeugdzaken met de reden
dat zij vermoedelijk seksueel misbruikt is door een oom en dat zij is mishandeld door
haar moeder. In samenwerking met de Braziliaanse ambassade en het Openbare
Ministerie is het meisjes in Brazilië gaan wonen bij haar oma.
Case 11
Een 7 jarig meisje werd door Jeugdzaken aangemeld toen er tot de ontdekking kwam
dat het oudere zus van haar seksueel misbruik werd door haar stiefvader en de
vermoeden bestond dat er aan mensenhandel werd gedaan. Om het meisje een veilige
plek te bieden en de nodige zorg en begeleiding te geven werd ze bij Tamara
aangemeld. In opdracht van het Openbare Ministerie werd het meisje terug geplaatst
bij haar moeder toen men niet genoeg bewijs had om de ouders langer ingesloten te
houden.
Case 12
Een 4 jarig meisje van chinese komaf werd door jeugdzaken aangemeldt met de reden
vermoedelijk seksueel misbruik. Gezien het feit dat chinese een gesloten
gemeenschap is werd er door het Openbare ministerie besloten het door te plaatsen
bij haar pleegouders die verder wilden afhandelen.
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2. Gang van zaken in het tehuis
De organisatie bestaat momenteel uit een bestuur dat bestaat uit drie leden, een
waarnemend directrice, een maatschappelijk werken, een Financieel medewerker 7
groepsleidsters, 3 invallers, 1 keukendienst, 1 schoonmaakdienst, 1 linnenvrouw,
chauffeur.
Het jaar 2012 begon erg turbulent. Na een ziekbed van 2 jaar van ons Senior
executieve dhr. H. Rockx hebben wij in Mei afscheid van hem moeten nemen. De
heer Rockx was jaren lang in trouwe dienst van Tamara. Het personeel en de
kinderen hebben hele goede herinneringen aan dhr. Rocks.
Met de ziekte en het overlijden van dhr. Rockx is onze maatschappelijk werkster en
tevens directrice mevrouw Rotsburg-Rockx wegkomen te vallen.
De heer en mevrouw Rockx hebben samen veel voor het kindertehuis kunnen doen.
Zo hebben zij een sponsor weten te vinden die de badkamer heeft gerenoveerd. Toen
Tamara dreigde te sluiten hebben zij een donateur weten te vinden die Tamara
structureel financieel wilde bijstaan.
Het wegvallen van beide personeelsleden heeft ervoor gezorgd dat structuren
lichtelijk zijn komen te vervallen. We hebben meneer D. Rust bereid gevonden om
waar te nemen tijdens de afwezigheid van mevrouw Rotsburg-Rockx. Hij heeft zoals
zijn achternaam dat ook aangeeft rust doen terugkeren in de instelling.
Het wegvallen van een van onze maatschappelijk werksters maakte dat alle
maatschappelijk werktaken bij een persoon terecht kwamen.
Er is dit jaar voornamelijk geïnvesteerd in en om het gebouw. Het terrein was slecht
verlicht. Dit is verholpen door de lampen en de starters die het niet meer doen te
vervangen. Ook hebben we nieuwe fotocellen aan moeten schaffen.
Het leger van Suriname detacheert deels afgekeurde soldaten uit naar bedrijven en
instellingen, om daar werkzaamheden uit te voeren. Zo had Kindertehuis Tamara een
gedetacheerde soldaat van het Surinaamse leger die als chauffeur fungeerde.
Wegens zijn toestand moesten wij als instelling helaas afscheid van hem nemen. Dit
zou tevens betekenen dat we een Chauffeur volledig zelf moesten bekostigen.
We blijven nog steeds een structureel tekort hebben aan groepsleidsters. Terwijl de
caseload aan cliënten blijft groeien.
We blijven op zoek naar meerdere donateurs, zodat we de salarissen van ons
personeel kunnen verhogen en hierdoor ook de instelling aantrekkelijker wordt voor
nieuw personeel.
Voor het komend jaar willen wij voornamelijk investeren in het bijscholen van het
personeel ten behoeve van de begeleiding van de kinderen.
Daarnaast willen we investeren in de veiligheid van het gebouw. Vooralsnog is er geen
kindvriendelijke vluchtroute in het gebouw.
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