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(foto compilatie)

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

Van het tehuis
De vakantie van zes weken voor de scholieren is voorbij en
de kinderen zitten weer op school. Ook die van kinderhuis
Tamara. De kinderen van ons tehuis hebben het over het
algemeen goed gedaan. Twee van hen zijn naar de
Mulo. Jammer genoeg zijn vijf kinderen blijven zitten. Dit
heeft vaak te maken met de leerachterstand die ze hebben opgelopen door de situatie waarin ze hebben gezeten. Een jongen van acht jaar is zelf nooit eerder naar
school gegaan. Mochten deze kinderen bij ons blijven
dan zullen wij er alles aan doen dat ze het in het nieuwe
schooljaar beter doen. Daarvoor zijn ze goed toegerust, zoals uit de foto blijkt.
Bestuur, leiding van het tehuis en overige medewerkers hebben zich er voor
ingezet dat de kinderen zich goed hebben kunnen ontspannen in de vakantie. Waar mogelijk hadden
de activiteiten een educatief tintje, maar het ging er
vooral om dat de kinderen
even de zorgen van alle dag
konden vergeten. In deze
nieuwsbrief leest u er meer
over. Aan iedereen, zowel
binnen ons tehuis als sponsors die hebben bijgedragen
tot een geslaagde vakantie
zeggen wij: hartelijk dank
voor uw inzet of inspanning.
Natuurlijk ook dank voor de mensen die ons regelmatig (financieel) steunen
of een eenmalige bijdrage doen. Dank zij u kunnen wij deze kinderen vaak
voor een lange periode, een onbezorgd leven laten leiden, zonder vrees voor
wat dan ook.

Vakantie-activiteiten
Zoals elk jaar weer proberen wij de vakantie voor de kinderen zo aangenaam
mogelijk te laten verlopen. Dit jaar was het niet anders. De eerste activiteit
was een kinderkamp, georganiseerd door Stichting Zoutkorrel van 28 tot en
met 30 augustus. Aan dit kinderkamp hebben onze kinderen van 4-12 jaar
deelgenomen, samen met twee van
onze leidsters. Het kamp was te Bosbivak achter Zanderij en had een christelijke grondslag. Behalve dat de kinderen zich konden uitleven met bijvoorbeeld spellen en zwemmen of gewoon
spelen in het water, was er ook ruimte
voor educatie. Zo werd gesproken over
religie. De kinderen hebben ook een
boswandeling gemaakt. Dat was ook
ontspanning, maar daarnaast werd de
kinderen verteld over de natuur. Eveneens belangrijk was dat onze kinderen
kennis konden maken met kinderen
van andere tehuizen die ook aan het kamp hebben deelgenomen. Terwijl de
kleintjes op vakantiekamp waren hebben de ouderen zich zo goed mogelijk
ontspannen in Paramaribo. Ze hebben onder andere een stadswandeling
gemaakt en waren op koopjesjacht.
Kinderboerderij
Een andere vakantieactiviteit was een trip naar het recreatieoord Kinderboerderij in Para. Onze pupillen hebben, samen met kinderen van medewerkers vier dagen doorgebracht in het oord.
De kinderen werden in drie groepen ingedeeld, elk onder leiding van twee
leidsters en of vrijwilligers. Vooral de kinderen hebben een leuke tijd gehad
met bijvoorbeeld zwemmen, een boswandeling, het bezoeken van attracties
in het oord en het alom bekende spel uit vroeger jaren: djoel. Wat hebben de
kinderen – maar ook de leidsters en andere volwassenen – zich vermaakt.
Bezoeken
Samen met kinderen van personeel hebben de kinderen van het tehuis ook
veldbezoeken afgelegd. Zo waren ze op bezoek bij Staatsolie , die zelf voor
het vervoer zorgde en de Melkcentrale. Uit de reacties bleek dat ze deze
trips heel leuk, maar ook leerrijk vonden. Het is de bedoeling dat de grotere
kinderen een verslag maken van wat ze hebben meegemaakt, om dat later
te kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld een werkstuk. Op vrijdag 25 september hebben alle kinderen, met leidsters, een bezoek gebracht aan het openlucht museum te Nieuw Amsterdam.

Proefverlof en teruggeplaatst
In onze nieuwsbrief van augustus hebben wij geschreven dat we 20 kinderen
in huis hebben. Zeven zijn intussen doorgeplaatst bij de ouders of naar een
andere opvang. Het gaat om drie uit één gezin: twee meisjes en een jongenzijn weer thuis. Twee meisjes zijn bij hun moeder en eén meisje is doorgeplaatst naar een internaat. Een jongen is terug bij zijn vader. Het aantal kinderen dat was overgebleven is intussen aangevuld tot 15. In ons tehuis verblijven kinderen tot 16 jaar met uiteenlopende problemen van mishandeling,
verwaarlozing, seksueel misbruik of zelfs dakloos. De kinderen worden via
Jeugddetentie of Bureau Familierechtelijke Zaken bij Tamara aangemeld.
Doorgaans mogen ze maximaal zes maanden blijven, maar vaak moeten ze
langer opgevangen worden omdat ze niet of nog niet naar de thuissituatie
kunnen terugkeren of er is geen doorplaatsingsmogelijkheid. Die doorplaatsing is meestal bij familie of in een ander tehuis dan Tamara.
Het gebeurt wel eens dat al na twee dagen het kind alweer uit ons tehuis vertrekt, bijvoorbeeld omdat een van de ouders, of beiden het kind ‘opeisen’ of
bij nader onderzoek blijkt, dat de aanmelding geen crisis is of dat er geen uitplaatsing was of dat er niet genoeg bewijs is. Hoe slecht het kind er ook aan
toe mocht zijn, we hebben geen enkele wettelijke mogelijkheid om te voorkomen dat het wordt meegenomen. Het gevaar bestaat daarom dat zo een
kind opnieuw slachtoffer wordt. De overheid doet er goed aan om ook hiervoor de wet aan te passen.
Onze missie en ons doel zijn om de kinderen het gevoel te geven dat ze geborgen zijn en niet bang hoeven te zijn dat wat met hen gebeurd is, zich bij
ons zal herhalen.
=====

Personeelsnieuws
De vader van onze medewerkster, mevrouw A. Naarden is op 6 september
overleden. De familie is nog bezig met de rouwverwerking en wij wensen haar
heel veel sterkte daarbij toe.
Stagiaires zijn een welkome ondersteuning van onze vaste medewerkers.
Twee stagiaires uit België, namelijk Stephanie Bottelbergh en Jullie Cools die
ons team twee weken hebben ondersteund zijn alweer vertrokken. Intussen
zijn Anneke ten Thije en Marlies Meijer uit Nederland ‘aangetreden’. Wij hopen dat ze zich gedurende de vijf maanden die ze bij ons zullen zijn thuis voelen en dat wij hun ondersteuning zeer waarderen.
Pien van Beek vertrekt in de eerste week van oktober na drie weken stage.
Gedurende twee weken hadden we vier vakantiewerkers die door het ministerie van Sport- en Jeugdzaken ter beschikking gesteld waren.
De arts mevrouw Farida Gilds ondersteunt belangeloos ons tehuis. Ze doet bij
kinderen die aangemeld worden het eerste lichamelijk onderzoek.

Gift
Via de arts Farida Gilds die ons tehuis belangeloos ondersteunt vanuit haar

deskundigheid en haar moeder, mevrouw Gerdie Gilds, hebben wij een donatie van een grote handelszaak gekregen. Een deel van het geld is gebruikt
voor schooluitrusting zoals uniformkleding en schoolbenodigdheden. Een ander deel is voor een EHBO-kit en educatieve activiteiten. Zonder anderen te
kort te doen, noemen wij stichting STINAFO voor haar donatie.
=====

Mijn verhaal…………..

In deze rubriek brengen wij in elke nieuwsbrief een of meerdere personen die
betrokken zijn of zijn geweest bij Tamara, voor het voetlicht. Vorige maand
spraken wij met twee pupillen die net geslaagd waren voor het toelatingsexamen tot de mulo. Vandaag plaatsen wij twee medewerksters voor het
voetlicht, de dames Letitia Hunte (rechts) en Sandra Darson.

Ze werken beiden ongeveer 13 jaar bij Tamara. Letitia heeft verschillende andere banen gehad, zoals bij de overheid. Bij ons tehuis is ze belast met de
was, zoals kleding van de kinderen en het beddengoed. Sandra is de keukenprinses. Zij verzorgt de dagelijkse warme maaltijd voor de kinderen. We
hebben zowel de wasruimte als de keuken bezocht en beide ruimten zagen
er schoon en hygiënisch uit. Letitia heeft een inwonende dochter van 28 en
haar collega heeft een uitwonende dochter van 13 en een zoon van 14 die
nog onder haar hoede is. Beide dames verzekeren dat ze veel plezier hebben in hun werk. Sandra voelt zich gestreeld door de complimenten die ze
van de kinderen krijgt voor haar kookkunst. Ze maakt ook wel eens snacks
voor de bewonertjes. Het omgaan met kinderen lijkt haar op het lijf geschreven, want ook in haar vrije tijd is ze met kinderen, vooral buurkinderen, bezig.

Vakantie impressies

Kinderen van ons tehuis en van leidsters en andere medewerkers hebben
zich goed kunnen ontspannen in vakantie-oorden buiten Paramaribo

Jarigen
7 oktober: Mevrouw Filia Zandgrond wordt een bigi yari: 60.
Mevrouw Georgine Renfrum
9 oktober : onze pupil Chanifer (11 jaar) en 11 oktober Jermany (8 jaar).

