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Ontstaan van het tehuis
Het begon allemaal op advies van de specialisten Morpurgo en Zijlmans in 2009.
Er was een hiv geïnfecteerd meisje dat al enige tijd in het ziekenhuis lag en aangepaste
zorg nodig had. Haar familie was, al wilden die het niet instaat die te bieden. Verder was
er tot zover geen enkel tehuis die kinderen met de combinatie en hiv geïnfecteerd en
psychische klachten in de puberteit kunnen ontwikkelen, opnamen.
Aan Selita van Dams, gezondheidswerker, die zich al jaren inzette voor zowel kinderen als
volwassenen met hiv/aids, werd gevraagd een tehuis beginnend met genoemd kindje te
openen. Na ampele overwegingen en de wil om de job te doen werd het “Crisishuis”
geopend in januari 2010. Het huis is vanaf augustus 2010 ondergebracht onder de
Stichting Mijnzorg.
De huur van het huis werd betaald door de Child Welfare Fund, met als contactpersoon,
Plonie Vermeulen. De personen die deel uitmaken van deze organisatie en Plonie
Vermeulen zijn tot de dag van vandaag trouwe donoren gebleven en kunnen in een adem
genoemd worden met de Stichting Mijnzorg.
De kinderen die na het eerste meisje werden uitsluitend op verzoek van specialisten
(kinderartsen) opgenomen. Op een gegeven moment is de noodzaak ontstaan om ook hiv
geaffecteerde kinderen op te nemen. Het ging toen veelal om kinderen van seropositieve
vrouwen die in de terminale fase of overleden zijn en waarvan de familie niet bereid/of
instaat was om de kinderen op te vangen. Daarnaast zijn enkele pupillen via het ministerie
van Justitie en Politie, afdeling Jeugdzaken (Opa Doelie) en Bureau Familie Rechterlijke
Zaken (BUFAZ) aangemeld en opgenomen.

Doel
De stichting tracht het leven voor deze kinderen zo aangenaam als mogelijk te maken door
hen in een huiselijke omgeving op te vangen, hen goed te voeden en te kleden en hen naar
behoefte van en naar de verschillende specialisten te brengen. De stichting is er trots op
dat het grootste deel van onze kinderen schoolgaand is en het goed doet op school.
Het streven is gericht op het zorgen voor goede opleiding van de kinderen, waardoor ze
betere overlevingskansen hebben in de maatschappij. Dit in het bijzonder met het oog op
de levensverwachting van hiv-positieven die nu hoger ligt dan voorheen.

Structuur
De stichting staat onderleiding van een bestuur waarvan de oprichter Selita van Dams de
voorzitter is.
De coördinatie van het tehuis ligt in handen van de oprichter Selita van Dams, die wordt
bijgestaan bij de dagelijkse leiding door Carolien Schenkers-Muller(ondervoorzitter).
Het huidig adres van het tehuis is de Wilhelmina’sburg no. 18, een zijstraat van de
Kwattaweg, Suriname.

Over de pupillen
Er verblijven momenteel 40 pupillen in het tehuis. Uit deze groep zijn de meeste tieners.
Deze jongvolwassenen zijn zich op deze leeftijd pas echt bewust van hun positieve status
en hebben het zeer moeilijk met de acceptaie hiervan. Het niet kunnen accepteren van het
seropositief zijn uit zich in gevoelens van wrevel, frustratie en gaat in sommige gevallen
over in het hebben van psychische klachten. Sommige van de kinderen zijn ook seksueel
misbruikt.

Specifieke informatie over de pupillen
Van de opgenomen kinderen kan de volgende informatie dienen, startend bij de
allerjongste.
 Een baby die veel huidproblemen heeft, waardoor hij veel zorg en aandacht nodig
heeft. Hij gaat wekelijks naar de dermatoloog. De jongen heeft een 16 jarige
moeder, die in de tweede klas van de mulo school zat voordat ze en psychotisch
werd.
 Een tweeling (prematuurtjes) zijn vanaf ze zes weken oud zijn in het tehuis. Ze zijn
nu heel flink en hebben hun achterstand ingelopen. Besloten is hen te plaatsen op
een peuterschool voor vroege stimulering.
 Er zijn drie flinke peuter meisjes die in het nieuwe schooljaar op school zijn
geplaatst.
 Een autistisch/geestelijk beperkte jongen van 4 jaar die verlaten is door zijn
moeder. Hij is vanaf zijn eerste maand opgenomen in het tehuis. Hij praat niet en is
onder begeleding van een logopedist. Hij bezoekt een speciale opvang voor
autistische kinderen en is van maandag tot en met vrijdag op school van 7.00u12.30u. De kosten zijn hoog en worden door een donor betaald.
 Kleutergroep 4-5 jarigen; deze zitten op zwemles en doen het goed op school.
 Een minder valide zes jarig meisje dat in een begeleidingstraject zit bij het
Medisch Opvoedkundig Bureau (M.O.B.) Ze kan niet echt praten, maar verstaat
wel alles. Ze lijdt aan epilepsie. Zij zou ook op de speciale opvang als die door de
autistische jongen bezocht wordt geplaatst moeten worden, maar de middelen
daartoe ontbreken. Voor haar is er nog geen donor gevonden.
 6 -12 jarigen Deze groep bestaat uit jongens en meisjes die leven met hiv. Ze
worden bij gespijkerd. Ze hebben 4x per week huiswerkbegeleiding en zitten op
zwem- en of tekenles. Sommigen zijn uitblinkers op school en scoren hoog. Door
hun status hebben ze veel zorg en begeleiding nodig.

 Tieners
De grootste groep van de Mijnzorg pupillen bestaat uit tieners. Ze bezoeken de
mulo/lbo/vakschool/vwo en de verpleegkundige opleiding. Ze hebben behoefte aan veel
begeleding i.v.m. het niet kunnen/willen accepteren van hun positieve hiv status.
Deze groep wordt begeleidt door een pychologen collectief verbonden aan de praktijk
“Kompas”. Een donor is bereid gevonden om de kosten te betalen.
 Een pupil is geplaatst op de werkleerplaats “Unu pikin” voor begeleiding.
 Verder is een groep van vier kinderen dat hoort bij de doelgroep van de stichting,
maar niet in het tehuis woont. Deze kinderen zijn wees wonen bij familie, maar
worden via de stichting gebracht van en naar de dokter/specialist. Ook hun
medicijnen worden opgehaald door de stichting. In het weekend en in de vakanties
verblijven zij wel in het tehuis.
Personeel
De kinderen worden dagelijks verzorgd door een team van veertien medewerkers, die ook
behoefte aan opleiding/training hebben.

Projecten
Individuele personen en organisaties benaderen de stichting van tijd tot tijd voor het
draaien van projecten, waarvoor zij betalen.
Op advies van de psychiater moeten de kinderen tenminste eenmaal per maand een
ontspanningsactiteit buiten het tehuis hebben. De stichting kan dat niet op eigen kracht,
maar doet er alles om de pupillen binnen de mogelijkheden recreatie te bieden.
Indien een donor zich aandient voor een “outdoor” actviteit wordt die van harte welkom
geheten. De kinderen nemen echter alleen onder begeleding van personeel van het tehuis
deel aan activiteiten buiten het tehuis.
Scholing
Het overgrote deel van de kinderen gaat naar school. Qua niveau is dat vanaf de
kleuterschool tot het middelbaar onderwijs, terwijl 1(één) pupil op de verpleegkundige
opleiding zit. Inmiddels is er nog een die ook belangstelling daarvoor heeft.
De schoolresultaten zijn tot zover heel goed, omdat er vier keer in de week
huiswerkbegeleiding is en de kinderen ook zelf hun best willen doen.
Het bestuur tracht alle voorwaarden te scheppen zodat de pupillen zich goed voelen om de
beste resultaten op school te kunnen leveren. Dit door hen o.a. op bijvoorbeeld zwemles te
laten volgen.

Financiële middelen
Doelstellingen van de stichting worden gerealiseerd door hulp van personen en instanties
in zowel Suriname als in het buitenland. Deze donaties kunnen variëren van groente, fruit,
kleding, levens- en reinigingsmiddelen tot financiële middelen.
Ook subsidie vanuit de overheid wordt trouw aangevraagd, maar is er een waarop wij niet
echt kunnen rekenen, omdat er soms jaren voorbijgaan zonder dat de stichting in
aanmerking komt.
De ondersteuning van eenieder is onmisbaar gebleken, maar sommige donoren laten het
vooral onder de huidige economische omstandigheden in Suriname het afweten. Niet
omdat zij niet willen, maar omdat zij niet langer kunnen.
Vanwege de economische malaise die nog steeds in Suriname heerst, heeft de stichting
slechte tijden doorgemaakt en dreigde zelfs sluiting van het tehuis. Om door deze periode
te komen hebben/krijgen wij ondersteuning van de Child Welfare Fund, stichting Het
Kleine Verschil, de Ja=Foundation en het Maagdenhuis.
Drukkende kosten
Onze kinderen worden door de week van en naar school gebracht. Verder naar alle lessen
die niet op locatie gegeven worden. Ook bezoeken naar de dokter en specialist worden
door ons verzorgd. Dat alles maakt dat de koten voor brandstof enorm stijgen.
Hygiene is een aspect dat hoog in het vaandel gehouden wordt bij stichting Mijnzorg. Dt
brengt met zich mee dat de kosten voor onderhoud in en rondom het tehuis en de
persoonlijke verzorging van de kinderen veel kosten met zich meebrengt.
Als voorbeeld kan dienen dat alle kinderen een paar keer per dag in bad gaan, elke keer
schone baddoeken gebruiken en schone kleding aandoen. De vuile zaken worden hetzij
dezelfde dag of vroeg de volgende dag gewassen. Ook beddengoed
Dit is daarom een van de punten die zwaar drukt op de exploitatiekosten, maar een keus
hebben we niet. De rekeningen voor electriciteit en water spreken daarom voor zich.
Vanuit de overheid werden laatst genoemde zaken gesubsidieerd, maar zijn inmiddels
ingetrokken.

Bescherming van de pupillen
Het motto: “wie betaald, die bepaald” gaat bij ons niet op in de zin dat er geen foto’s en
video’s van de kinderen gepubliceerd mogen worden. Dit doen wij vanaf de oprichting om
onze kinderen te beschermen tegen stigma en discriminatie.

FINANCIEELVERSLAG 2018
EIND SALDO 2017 / BEGIN SALDO 2018

Srd.

90.481

INKOMSTEN :
Ouderbijdrage
Srd. 46.271
Donatie Particulieren ( in natura / Financieel )
,, 202.772
Donatie Child Welfare Fund
,, 161.065
Donatie J.A Foundation
,, 120.761
Donatie R.C Maagdenhuis
,, 211.481
Financiële Bijstand Kinderen
,, 104.290
----------------------Totaal donaties / Bijdragen
Srd. 846.641
Diverse Inkomsten ( Bank Rente e.d )
Srd. 16.681
Subsidie Overheid
2017
,, 144.433
Subsidie Overheid
2018 – NIET Ontvangen
,, -- -----------------------------Diverse Inkomsten / Subsidie
Srd. 161.114

INKOMSTEN TOTAAL
EXPLOITATIE / UITGAVEN :
Salarissen e.d medewerkers

Srd. 384.866

Kindgerelateerd ;
Voeding / verzorging
Medische Kosten
Ontspanning / Recreatie
Diversen / Overige

Srd. 139.322
,,
30.389
,,
19.702
,,
12.132
-------------------Totaal t.b.v pupillen

Onderhoud/Reparatie
Nutsvoorzieningen
Schoonmaak e.d

VERVOLG ( 1 )

,,
138.197
,,
147.150
,,
8.724
-------------------Huisvestingskosten

Srd. 201.545

Srd. 294.071

Srd. 1.007.755
---------------------------Srd. 1.098.236

INKOMSTEN TOTAAL

Exploitatie/Uitgaven - blad 1 -

Srd. 1.098.236

Srd. 808.482

Transport ;
Aflossing ( aangeschafte bus )
Benzine
Onderhoud /Reparatie
Onvoorzien / Overige

Srd. 36.751
,, 33.388
,,
8.805
,,
1.988
-----------------Transportkosten

Srd. 80.932

Algemeen ;
Kantoor-/Adm. benodigdheden
Diverse / Overige

Srd. 21.203,=
,,
774,=
-----------------Algemenekosten
Srd. 21.977

TOTALE EXPLOITATIE / UITGAVEN

EINDSALDO 2018 / BEGINSALDO 2019

2018

Srd. 993.391
------------------------Srd. 104.845
================

