Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche, Cayottestraat 40, tel 492777
Paramaribo

Voorwoord
Het jaar 2019 ligt achter ons.
Op het moment dat ons jaarverslag 2019 uitkomt en wel dit moment september 2020,
zitten we midden in een periode waarin ‘COVID-19’ een zware wissel trekt op de
samenleving, en daarmee ook op de Stichting c.q. het Therapeutisch Dagcentrum
Anniecreche en haar medewerkers.
De vraag naar goede begeleiding is en blijft echter nog steeds nadrukkelijk aanwezig.
In het afgelopen jaar - 2019 - werd opnieuw gezocht naar plaatsingsmogelijkheden voor
kinderen en hierbij werd ook samengewerkt met andere organisaties. Helaas konden we
niet altijd hierin voorzien en blijft er een wachtlijst.
Met de grote inzet van het management en alle medewerkers en mede met de hulp van
donateurs en de subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting konden
we in 2019, ondanks de verslechterde financiële economische situatie, kwalitatieve zorg
blijven verlenen aan kinderen met een beperking en hun ouders.
Het bestuur dankt allen hiervoor!
Dit jaarverslag 2019 beschrijft wat het Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche in het
afgelopen jaar gedaan en bereikt heeft en hoe er werd vooruitgekeken naar het jaar 2020.
U begrijpt dat vooruit kijken naar 2020 - en daarna- in de context van het ‘nieuwe normaal’
zal moeten gebeuren.

Bestuur Stichting Vroege Stimulatie Crèche,
Dhr A. Vermeer Voorzitter

Paramaribo, september 2020
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Inleiding
In het jaar 2019 was er opnieuw onzekerheid over de financiën. Respons op de
donatiebrieven aan verschillende bedrijven en instanties was dit jaar zeer gering.
Toch bleef het bestuur en management positief en zocht naar mogelijkheden om te
voorzien in alle exploitatiekosten.
Ook het team van het dagcentrum bleef zich iedere dag inzetten om met de kinderen te
oefenen en te werken aan hun ontwikkeling.
Deze inzet was niet voor niets. Kinderen zijn gegroeid in hun ontwikkeling en ouders zijn
zeer tevreden over de zorg die verleend werd.
De inbreng van de therapeuten is voor het Therapeutisch Dagcentrum van groot belang
voor het zorgvuldig uitzetten van de behandelplannen voor de kinderen.
Vanaf oktober 2019 is er geen vaste fysiotherapeut meer in dienst. Zij koos voor een andere
uitdaging. Fysiotherapie wordt nu verzorgd door de fysiotherapeute van het
Revalidatiecentrum, echter is een vaste fysiotherapeut gewenst.
De Logopediste Mw. Kali G. is nog steeds werkzaam bij het Therapeutisch Dagcentrum. De
psycholoog Mw. Pelgrim S. heeft voor dit jaar haar werkzaamheden hervat met
ondersteuning van haar assistent, Mw. Shenti M.
De wachtlijst voor het dagcentrum bleef dit jaar redelijk stabiel. Dit komt mede doordat er
andere dagcentra (voor kinderen met een beperking) zijn bijgekomen.
Er werd zoveel mogelijk met hen samengewerkt en gekeken hoe we aangemelde kinderen
alvast konden plaatsen op een andere dagopvang. Onze thuisbegeleidster speelt een grote
rol in het zoeken van (tijdelijke) opvang. Daarnaast kunnen kinderen met behulp van het
Portage Programma ook thuis alvast extra stimulatie en begeleiding ontvangen.
De zorg voor de mens met een beperking zal de komende jaren moeten groeien. Ouders zijn
meer dan ooit via internet verbonden en zijn gemotiveerd om de beste zorg te zoeken voor
hun kind. Helaas ondervinden ouders nog steeds grote obstakels en raken soms
gedemotiveerd. Het Therapeutisch dagcentrum Anniecrèche, zal haar deel blijven bijdragen
om de zorg te verbeteren en uit te breiden.
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1. Stichting Vroege Stimulatie Crèche (SVSC)
1.1. SVSC Bestuur
De stichting is in 1980 begonnen als kleine organisatie met enkele kinderen en enkele
personeelsleden.
De focus was in die beginjaren vooral gericht op verbetering van de zorg voor de kinderen
en soms puur op overleven van de stichting zelf. In de loop der jaren heeft de stichting zich
kunnen ontwikkelen tot een stabiele professionele organisatie.
Het bestuur van de SVSC is verantwoordelijk voor beheer en exploitatie van Therapeutisch
Dagcentrum Anniecrèche en geeft de kaders aan waarbinnen gewerkt wordt.
Bestuursvergaderingen vinden minimaal één keer per maand plaats.
De algemeen manager van Dagcentrum Anniecrèche houdt het bestuur -naast email contact
en maandrapportage- bij vergaderingen op de hoogte van ontwikkelingen en evt.
knelpunten. Oplossingen worden besproken.
Het bestuur bestond in 2019 uit de leden:
 Dhr. Albert Vermeer, Voorzitter
 Dhr. Keoma Jungerman, Penningmeester
 Mw. Rose Marie Grünberg- Pelser, Secretaris
 Mw. Gladys Frijmersum, Lid
 Mw. Asha Abhelakh- Adhin, Lid

1.2 Personeel en medewerkers: structuur in de uitvoering
Op 31 december 2019 had het Therapeutisch Dagcentrum 30 kinderen in begeleiding. Het
aantal vaste medewerkers was 17, waarvan 8 groepsleidsters voor de 4 groepen.
Gemiddeld is er een (1) groepsleidster per vier kinderen.
De groepsleidsters zijn verantwoordelijk voor het dagprogramma van de kinderen en
worden ondersteund door de therapeuten.
Verder zijn er ondersteunende diensten die ervoor zorgen dat de kinderen dagelijks
voorzien worden van voeding; spelbegeleiding en er een schone omgeving is. Ook is er een
(1) thuisbegeleidster in dienst.
De dagelijkse leiding van het Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche is in handen van het
management team dat zorgt voor een goede gang van zaken.
1.2.1 Management Team
Het management team zorgt ervoor dat alle werkzaamheden binnen het Therapeutisch
Dagcentrum Anniecrèche goed uitgevoerd worden.
Algemeen Manager
De algemeen manager is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en
rapporteert maandelijks aan het bestuur. De manager geeft informatie over bijzonderheden
en komt ook met nieuwe voorstellen voor verbetering en innovatie en is mede
verantwoordelijk voor het schrijven van projecten. Dit kan zijn op eigen initiatief of in
opdracht van het bestuur.
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Coördinator kindzorg
De coördinator kindzorg is verantwoordelijk
voor de zorg aan de kinderen en is een
belangrijke schakel tussen ouders en
groepsleidsters. Zij houdt de dossiers van de
kinderen bij, verzamelt de noodzakelijke
(medische) gegevens van deskundigen en
therapeuten en houdt de ontwikkeling van
de kinderen bij. De coördinator is coach voor
de groepsleidsters. Zij coördineert ook de
jaarlijkse kind besprekingen en bereidt deze
met de leidsters voor.
Zij het centraal aanspreekpunt voor ouders,
therapeuten en groepsleidsters.
Coördinator Organisatie, Administratie en Financiën (OAF)
De coördinator is verantwoordelijk voor de financiële administratie en rapportage en de
daaraan gerelateerde organisatorische zaken van het dagcentrum. Daarnaast regelt zij de
inkoop en aanschaf van producten en materiaal en houdt de personeelsadministratie bij. De
coördinator staat in nauw contact met de penningmeester. De coördinator OAF is tevens de
plaats vervanger van de algemeen manager.
Bijzonderheden in 2019
In 2019 hebben er op personeel gebied een aantal verschuivingen plaatsgevonden.
In mei 2019 is de Algemeen manager Mw. A. Reigman op eigen verzoek met ontslag gegaan.
Binnen de organisatie is gelukkig opvolging gevonden in de persoon van de coördinator OAF,
Mw. Cristle Sipit. Dit betekende wel dat zij naast taken en verantwoordelijkheden als
algemeen manager ook nog taken van de OAF afdeling uitvoerde.
Het betrof bv. naast het in orde maken van de gevraagde formaliteiten voor het aanvragen
van subsidie van de overheid en het zoeken naar sponsoren, ook bijhouden van de
financiële administratie. In de periode dec 2019 – maart 2020 was er ter ondersteuning een
stagiaire hiervoor.
De functie van Coördinator Kindzorg wordt vanaf juni ingevuld door Mw. Nancy Sleur.
Bovenstaande veranderingen hebben uiteraard gevolgen gehad in de uitvoering. Elk
veranderingsproces vraagt van alle betrokkenen tijd, energie en flexibiliteit.
Het bestuur is dan ook dankbaar dat desondanks in 2019 alle activiteiten met grote inzet
van iedereen op het dagcentrum voortgang hebben gevonden.
De coördinator kindzorg stak dit jaar extra energie in het contact houden met andere
instellingen. Hierdoor zijn we beter op de hoogte van de eisen en mogelijkheden binnen
andere instellingen en kan doorverwijzingen sneller plaats vinden.
Ook dit jaar waren er enkele ouders die moeite hadden om aan hun betalingsverplichtingen
te voldoen, waar we als instelling zo veel mogelijk rekening mee houden.
T.a.v. het omgaan met materialen en gebruiksgoederen werd zo efficiënt mogelijk
omgegaan met de beschikbare materialen.
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1.2.2. Groepsleidsters
De groepsleidsters zijn een belangrijke schakel in het hulpverleningsproces. De
groepsleidsters zijn dagelijks met het kind bezig te observeren, signaleren, oefenen en
houden vorderingen bij. De groepsleidsters geven feedback aan de therapeuten en de
Coördinator Kindzorg.
Met eigen inbreng, hulp van de therapeuten, adviezen van de Coördinator, collega’s en de
feedback van ouders stellen de groepleidsters tweewekelijks nieuwe doelen voor de
kinderen op.
Het komt voor dat groepsleidsters – indien nodig- langer blijven werken, om zodoende hun
verslagen en administratie bij te werken.
Ieder jaar kijkt het management naar de samenwerking onderling, maar ook naar de
kwaliteiten per groepsleidster. Het is belangrijk dat iedere groepsleidster haar kwaliteiten
op de juiste manier kan inzetten. Dit jaar werd ervoor gekozen om de groepsleidsters van
groep te laten wisselen. Er zijn in 2019 twee leidsters in dienst genomen, vanwege vertrek
van een groepsleidster en Coördinator Kindzorg.
Medewerker bijzondere activiteiten
Eén groepsleidster is vrijgesteld van werken op de groep en was in principe beschikbaar als
extra hulp op de groepen of evt. als invalkracht. Verder deed zij organisatorische
voorbereidingen voor het jaarlijkse uitstapje. Samen met de Coördinator Kindzorg bezocht
zij enkele locaties en maakte de verdere afspraken.
1.2.3. Ondersteunende diensten
Hieronder vallen twee medewerkers.
De medewerker ‘keuken’ van de huishoudelijke dienst verzorgt dagelijks voor de kinderen
de warme maaltijd. Zij is ook verantwoordelijk voor het schoonhouden van de keuken, het
bestellen en aanvullen van voorraden. Ook behoort het bijhouden van de was tot haar taak,
dit alles heeft in 2019 normaal voortgang gevonden.
Klaslokalen werden dagelijks opgeruimd en schoongemaakt door de groepsleidsters. De
overige centrale ruimtes van het pand worden schoongemaakt door de medewerker
‘schoonmaak’.
Beide medewerkers steunen bij een overmacht situatie (ziekte) de betreffende groepen.
Tussen de ondersteunende diensten onderling is er een goede samenwerking, zodat in geval
van ziekte werkzaamheden normaal door kunnen gaan.
1.2.4. Therapie
Therapie maakt onderdeel uit van de zorg en begeleiding van de kinderen en hun ouders.
De therapeuten geven individuele therapie, stellen een diagnose en ondersteunen de
groepsleidsters bij het opstellen van behandelplan en doelen.
In 2019 waren er drie disciplines actief binnen het dagcentrum nl. fysiotherapie, logopedie
en psychologie. Deze drie disciplines observeren het kind, elk vanuit hun eigen
deskundigheid. Al deze gegevens samen geven van ieder kind een beeld van zijn/haar
ontwikkelingsmogelijkheden.
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Discipline psychologie
Alle nieuw op het dagcentrum geplaatste
kinderen werden door de psychologe
geobserveerd en de ontwikkelingstesten
werden bij hen afgenomen.
De psycholoog zag ook de kinderen die zich in
dit jaar voor het eerst voor plaatsing
aanmeldden en kregen een ontwikkeling
meting.
De vaste psycholoog begon vanaf september
2019 wederom met haar werkzaamheden
nadat zij een periode uitlandig was wegens
studie.
Discipline fysiotherapie
De Fysiotherapeut gaf in augustus 2019 aan dat
zij zal stoppen met haar werkzaamheden
binnen het Therapeutisch Dagcentrum. De
opengevallen plaats moet nog ingevuld worden.
Discipline logopedie
De logopediste is ondertussen afgestudeerd (nov 2018) en werkt met veel liefde en zorg
met deze doelgroep. De officiële overname gebeurde in oktober 2018 en werkt zij
zelfstandig, 3x per week. Dit is echter onvoldoende om alle kinderen intensief te begeleiden.
1.2.5. Overige Medewerkers
Vrijwilligers
Er zijn gelukkig regelmatig aanmeldingen van mensen die willen helpen bij het vele werk dat
gedaan moet worden.
Dat zijn mensen die graag hun diensten geheel kosteloos voor een bepaalde periode aan het
Dagcentrum aanbieden, vrijwilligers uit Suriname of soms ook Nederland. Er waren bv. veel
aanmeldingen van zwemvrijwilligers uit Suriname. Dit is heel positief te noemen.
Stagiaires
Ieder jaar is er op het Dagcentrum beperkt plaats voor stagiaires. Het nut voor de
organisatie en de leermogelijkheden voor de student zijn belangrijke criteria bij het toelaten
van studenten. Het liefst wordt gewerkt met vaste scholen en opleidingen die al bekend zijn
bij de organisatie en zij met ons. Hierdoor verloopt de communicatie vlot.
Ons Therapeutisch Dagcentrum staat bekend om haar serieuze werkwijze. Van een student
wordt ook een serieuze werkhouding en grote inzet verwacht.
In 2019 waren er drie studenten voor stage bij ons:
- Bachelor Pedagogiek ABV en Lerop (okt. 2018 t/m juni 2019)
- Fysiotherapie (febr-mrt 2019)
- Financieel administratie (dec 2019 – maart 2020)
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2. De ouders
Ouders nemen de belangrijkste plaats in het leven van de kinderen in. Ouders zijn dan ook
naast de vaste groepsleidsters belangrijke leermeesters. De meeste ouders zijn gemotiveerd
om met hun kind te oefenen. Vaak weten ze niet hoe ze moeten beginnen en vragen zich af
of ze het wel of niet goed doen. In andere gevallen weten ouders niet goed om te gaan met
het (afwijkend) gedrag van hun kind en zijn blij als ze vanuit het Therapeutisch Dagcentrum
Anniecrèche die ondersteuning krijgen. Een goed contact met ouders is voor het
Therapeutisch Dagcentrum van groot belang.
Oudermiddagen
Dit jaar zijn 3 oudermiddagen gehouden, nl. in oktober, november en
mei. Er werd bij elke oudermiddag een korte presentatie gegeven door
de drie therapeuten over een bepaalde stoornis op hun vakgebied,
met het doel ouders meer inzicht te geven in een bepaalde stoornis en
vooral hoe ermee om te gaan. De ouders vonden dit zeer leerrijk.
Ook werden de ouders regelmatig uitgenodigd voor (ouder)
gesprekken.
Via het communicatie schrift worden de ouders dagelijks op de hoogte
gehouden van de activiteiten op het Therapeutisch Dagcentrum. Ook
sturen de leidsters regelmatig via whats app een filmpje voor de
ouders, om te laten zien wat hun kind kan. Dit ter motivatie van de
ouders thuis. (Ouders sturen nu zelf ook filmpjes hoe zij met hun
zoon/dochter thuis werken). Deze manier van communicatie en
informatie-uitwisseling stellen ouders zeer op prijs.
Thuisbegeleiding
Er is een (1) thuisbegeleidster werkzaam bij het Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche.
Ook dit jaar probeerde zij met hulp van stagiaires zo veel mogelijk ouders te begeleiden. Het
gaat hierbij dan vooral om de ouders van wie hun kind nog niet kan worden geplaatst.
De thuisbegeleidster bezocht 15 kinderen /ouders thuis. Zij bezocht hen (1) keer in de week.
In 2019 is er door een oud-stagiaire voor het dagcentrum een crowdfunding gestart om een
vervoermiddel te kunnen aanschaffen voor de huisbezoeken van de thuisbegeleiding én
voor de bezoeken aan het zwembad.
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3. De kinderen
3.1. Aantal kinderen en diagnose
In december 2019 stonden er 30 kinderen ingeschreven op het dagcentrum.
Dit jaar stroomden ook weer kinderen door naar andere instellingen of vertrokken naar het
buitenland.

geslacht
Jongen
Meisje
Meisje
Meisje
Meisje
Jongen
Jongen
Meisje
Jongen
Jongen
Meisje
Jongen
Jongen
Jongen
Jongen
Meisje

Doorverwezen kinderen in het (kalender) jaar 2019: totaal 16
leeftijd diagnose
# jaren
Anniecrèche
8
Cerebrale Parese
4
8
Cerebrale Parese
3
8
Autisme/epilepsie/blind
6
10
Gemuteerd Gen.de FoxG1(Rett
6
Syndroom)
9
Syndroom v Sox-2/Autisme
2
8
Achterstand in ontwikkeling
2
7
Achterstand in ontwikkeling
2
6
Syndroom van down
2
6
Autisme
3
6
Achterstand in ontwikkeling
2
7
Psychomotorische
2
retardie+groeiachterstand
7
Syndroom van down
4
7
Autisme
4
8
Autisme/Epilepsie
2
8
Syndroom v Angelman
2
6
Trisomy 14 Mosaicism/Autisme
3

doorverwijzing/
vertrokken naar
Mytylschool
Mytylschool
Stigesu
Betheljada
Stigesu
Kennedy stg.
Zmlk
Zmlk/NKC
Zmlk
Zmlk
Mytylschool
Zmlk/CHI
Zmlk
Stigesu
Hubert stg
Hubert stg

Het blijft moeilijk om passend onderwijs te vinden voor deze doelgroep. Voor sommige
ouders is dit de reden om uit te wijken naar het buitenland of thuishouden.
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Nieuw geplaatste kinderen (kalender) jaar 2019: totaal 16
Geslacht
Groep Blauw
Meisje

Leeftijd Diagnose

Aangemeld via

Wachtlijst tijd

4

Klein hoofd (microcefalie)

Fysiotherapeute

Jongen

2

Cerebrale Parese

Huisarts/ouders

Meisje

5

Onbekend-Cerebrale parese?

Huisarts

Jongen

3

Epilepsie

Huisarts/ ouders

Meisje

4

Autisme/Epilepsie

Huisarst

Feb 2018 – sep
2019
Nov 2017 – sep
2019
Aug 2017 – sep
2019
Nov 2017 – sep
2019
Juni 2017 – sep
2019

Groep Geel
Jongen

3

Huisarts

Jongen

6

Hersenbeschadiging/Cerebrale
parese?
Visuele beperking(blind)

Meisje
Jongen

3
2

Syndroom van down
Syndroom van down

Huisarts
Huisarts / ouders

Meisje

5?

Cerebrale Parese??

Huisarts

Groep Groen
Jongen

4

Drain-Dwarslesie/Spinadivada

Fysiotherapeute

Jongen

3

Microcefalie(klein hoofd)

Huisarts

Meisje

4

Epilepsie/CP???

Huisarts

Groep Rood
Jongen

6

Epilepsie

Huisarts

Jongen
Jongen

6
6

Syndroom van down
Achterstand in ontwikkeling

Huisarts
Ouders

Huisarts

Maart 2018 –
sep 2019
Juli 2017 – sep
2019
Maart 2018 –
sep 2019
Niet meer
gekomen
Nov 2017 – sep
2019
Feb 2018 – sep
2019
Jan 2018 – sep
2019
Okt 2017 – sep
2019
2017 – sep 2019
Okt 2019

Van deze geplaatste kinderen waren de meeste bekend bij onze thuisbegeleidster en de
therapeuten

3.2. De groepen op het Dagcentrum
Er zijn vier groepen op het Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche en elke groep heeft een
kleur. Hierdoor kunnen de kinderen hun eigen groep gemakkelijk herkennen. Iedere groep
heeft een eigen indeling en een bepaalde manier van begeleiden. Het niveau per groep kan
jaarlijks verschillen. Dit is afhankelijk van de aangemelde kinderen en de hulpvraag.
Groep Blauw: De Basisgroep
In 2019 waren er zes nieuwe kinderen op de groep. Deze groep is zeer intensief. Het niveau
van de kinderen is verschillend. De meeste hebben (veel) fysieke hulp nodig. Op deze groep
is een nieuwe groepsleidster begonnen. Zij kon snel wennen aan de groep.
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Groep Geel: De Speelleergroep
Ook het werken met deze groep kinderen was dit jaar intensief, er was veel fysieke hulp
voor de kinderen nodig.
Groep Groen: De Structuur-/Combinatiegroep
Op deze groep is het niveau uiteenlopend. Enkele kinderen zijn nog jong in ontwikkeling en
hebben veel tijd nodig voor het aanleren van nieuwe vaardigheden. Andere kinderen
kunnen sneller mee. De groepsleidsters kunnen door een goede planning en voorbereiding
ieder kind op zijn/haar niveau mee laten doen.
Groep Rood: De school-/voorbereidende groep
Ook binnen deze groep zijn er verschillen in niveau. Enkele kinderen kunnen fysiek weinig,
waardoor aanpassingen nodig zijn. Het blijft een uitdaging om lesmateriaal aan te passen
voor kinderen die vanwege hun beperking (bv. spasticiteit) minder controle hebben over
hun lichaam.

4. Capaciteit uitbreiding, 2e locatie
Er is in 2019 een aantal keren overleg gevoerd met Precamp voor het plaatsen van portable
cabins t.b.v. een tweede locatie. Er werd een tekening en offerte gemaakt.
Er was onduidelijkheid over de grenspalen en er moest door de landmeter opnieuw
gemeten worden. Er werd een nieuwe perceelkaart gemaakt. Ons perceel bleek iets kleiner
dan op de eerdere tekening was aangegeven. Een nieuwe tekening moest worden gemaakt.
In juli werd besloten het project on hold te zetten, vanwege de onzekere financiële situatie,
alsook de wisseling van management/personeel.

5. Samenwerking met andere organisaties
In 2019 heeft Dagcentrum Anniecrèche weer met diverse organisaties en stichtingen
samengewerkt, zowel in binnen- als buitenland.
Lokaal gaat het daarbij vooral om het uitwisselen van informatie en ervaringen, mogelijke
verwijzingen en/of plaatsing. Ook hulp en begeleiding aan de kinderen bij bezoeken aan
zorg verlenende instanties.

5.1. Dit jaar werd lokaal samengewerkt met onder meer:
Revalidatiecentrum:
I.v.m. bezoeken met de kinderen aan de revalidatiearts, kinderfysio- of ergotherapeut,
orthopedisch schoenmaker. Ook voor overleg, al dan niet met de ouders.
Jeugdtandverzorging (JTV)
Ouders konden weer (gratis) gebruik maken van JTV bij het
revalidatiecentrum die gespecialiseerd zijn in het behandelen van
kinderen met een achterstand.
De Mythyl School
De Mythyl School, Margarethalaan, werkt met het Therapeutisch
Dagcentrum samen en gaf vanaf januari 2019 de mogelijkheid om
gebruik te maken van hun zwembad.
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Medisch opvoedkundig bureau (MOB)
De samenwerking met het MOB is in 2019 beter geworden. Er is vaker overleg geweest en
de intentie om beter samen te werken - ook i.v.m. de thuisbegeleiding- is aanwezig.

5.2. Met de volgende buitenlandse organisaties werd in 2019 samengewerkt:
Rijksuniversiteit Groningen.
De psycholoog onderhoudt goede contacten met de Universiteit van Groningen en mn. met
Dr. Ineke Oenema-Mostert, die ook actief het Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche als
stage plaats promoot.
Diagnostisch Team
Het dagcentrum heeft met Professor van Ravenswaaij (klinisch geneticus) rechtstreeks en
regelmatig email contact.
Een keer per jaar worden een aantal kinderen door het diagnostisch team uit Nederland
gezien. De Anniecrèche motiveert de ouders om vooral de mogelijkheid te benutten als het
team in Suriname aanwezig is.

5.3. Bezoeken aan en van andere instellingen
Er werden verschillende instellingen bezocht om naar (over)plaatsingsmogelijkheden of
doorverwijzing voor de kinderen te kijken. Ook om een band op te bouwen of te
onderhouden. Naarmate het aantal aanmeldingen van jonge kinderen toeneemt, wordt ook
gekeken bij reguliere crèches en peuterspeelzalen of een kind mogelijk daar geplaatst kan
worden met specifieke begeleiding door de thuisbegeleidster. Zolang het kind zich positief
ontwikkelt binnen een reguliere crèche, is plaatsing op het Therapeutisch Dagcentrum
Anniecrèche dan niet nodig.

6. Speciale activiteiten
Iedere dag op het dagcentrum moet voor het kind in zijn/haar groep een leuke en leerzame
dag zijn. Maar het is ook leuk en leerzaam om van het reguliere programma af te wijken en
iets heel anders met de kinderen te doen:
Dierentuin
In maart 2019 brachten de kinderen in het kader van het
thema dieren een bezoek aan de dierentuin.
Jaarlijks uitstapje
Met hulp van een sponsor konden we dit jaar met de
kinderen, leidsters, vrijwilligers en een deel van de ouders
weer een dagje uit. Dit jaar bezochten we White Beach. Het
was een heel ontspannen dag.
Sport en spel dag
Op 2 augustus 2019 was er een sport en spel dag. Deze werd
gehouden in de Ismay van Wilgen Sporthal, en werd
georganiseerd door Ilonka Elmont Foundation.
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Kinderdag
Op 5 december werden alle kinderen weer in het
“zonnetje” gezet en ook de leidsters deden graag
mee.

7. Financiële middelen
De stichting is een dienstverlenende instelling en de zorg voor kinderen met een beperking
is intensief en kostbaar. Daar waar men zorg verleent, maar daarnaast deels zakelijk moet
zijn, ontstaat er soms een spanningsveld.
Ouders betalen school- en inschrijfgeld, maar dit staat in schril contrast met alle kosten van
de zorgverlening. Goede zorg kost nu eenmaal geld.
Het bestuur is voorstander van transparantie naar de donateur.
De financiën worden daarom gecontroleerd door het accountantskantoor Tjong A Hung.

7.1. Subsidie overheid
Het bestuur en management waren opgelucht toen de subsidie werd overgemaakt voor het
jaar 2019. Hoewel het subsidiebedrag niet genoeg is om alle kosten te dekken, is het toch
een ondersteuning.
Ook werden dit jaar regelmatig vanuit het Bureau Opvang Instellingen voedingspakketten in
dank ontvangen.

7.2. Vergoeding verzekeringsmaatschappijen
De verzekeringsmaatschappijen vergoeden de behandelingen van de therapeuten die
verbonden zijn aan Dagcentrum Anniecrèche.
Aangezien bijna alle kinderen verzekerd zijn via de basiszorgverzekering of een particuliere
verzekering, kunnen de consulten van zowel de ergotherapeut, de logopedist als de
psycholoog gedeclareerd worden.
Bij alle verzekeringsmaatschappijen wordt slechts een bepaald aantal consulten vergoed.
Dat aantal is in bijna alle gevallen onvoldoende omdat de kinderen de therapie over een
langere periode nodig hebben. De overige consulten moeten door de ouders zelf worden
betaald.

7.3. Bijdrage van ouders
Behalve de maandelijkse ouderbijdrage werd een eenmalig bedrag voor materialen- en
schoolgeld gevraagd.
Aan de ouders werd meegegeven dat, indien betaling van het schoolgeld een probleem zou
zijn/worden, dit bespreekbaar kon worden gemaakt.
Sommige ouders betalen op vrijwillige basis een extra bedrag dat in het “ouderfonds” wordt
gestort Hieruit kan zo nodig bijgelegd worden voor de ouders die niet in staat zijn om het
volledige schoolgeld te betalen, of andere kosten die in het belang zijn van een kind.
Ouders betalen ook voor het laten testen van de kinderen.
Tot heden is het policy dat ontbreken van geld bij de ouders niet mag resulteren in het niet
kunnen voortzetten van therapie of onderzoeken.
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Hoewel alle ouders hetzelfde moeten betalen wordt er zeker rekening gehouden met de
financiële omstandigheden.

7.4. Donoren en donateurs
Contacten met donoren en donateurs zijn en blijven zeer belangrijk voor de stichting.
De subsidie van de overheid, de betalingen van de verzekeringsmaatschappijen en de
bijdragen van ouders zijn niet voldoende om alle kosten te betalen. Er werden daarom begin
2019 weer brieven met een verzoek voor een donatie verstuurd naar bedrijven en
particulieren in Suriname. De reacties waren helaas minimaal.
De volgende organisaties in binnen- en buitenland hebben in 2019 projecten en
activiteiten ondersteund:
Dutch Down Support
Deze stichting maakt het mogelijk dat we ter ondersteuning van de werkzaamheden van
mw. Pelgrim een master student psychologie aanstellen om te helpen bij het testen van de
kinderen. De samenwerking met de stichting wordt als zeer plezierig en betrokken ervaren.
Stichting Grietjebie
Deze stichting uit Nederland ondersteunde ons dit jaar met de kosten voor de huur van het
zwembad en de vervoerskosten op de Mytylschool voor een (1) schooljaar.
Stinafo
Ook met deze stichting is er een jarenlange band. Deze stichting is vooral bezig met het zorgen voor
ICT mogelijkheden in Suriname voor kinderen met een beperking. Vooral de inzet van de prowise
computer wordt gepromoot

Stichting Zorg voor een Ander
De stichting heeft een kringloopwinkel en per kwartaal wordt door hen aan onze stichting
een bedrag geschonken, m.n. ten behoeve van het bouwfonds voor een 2e locatie.
Het dagcentrum werd uit de kringloopwinkel o.a. voorzien van nieuwe kindertafeltjes,
loopstoeltjes en bureaustoelen en de leidsters werden door mn. de Voorzitter van de
Stichting Zorg voor een Ander verrast met een pakket.
Stichting Caleopse
Stichting Caleopse (Oude Tonge,) ondersteunt Dagcentrum Anniecrèche al lange tijd ieder
jaar, daar waar zij kan. Dit jaar doneerden zij weer materialen zoals verf, karton,
wegwerphandschoenen, en -luiers en speelgoed. Aan het eind van het jaar ontvingen de
leidsters van Caleopse een kerstpakket en was er voor hen ook een “kerstbonus”.
Verzending gaat in samenwerking met Stichting Zorg voor een Ander.
Naast stichtingen en organisaties is er in 2019 ook ondersteuning geweest van lokale
bedrijven.
De Stichting is alle bedrijven die Dagcentrum Anniecrèche in 2019 hebben voorzien in
dagelijkse benodigdheden en/of door projecten en activiteiten financieel te steunen zeer
erkentelijk. We willen vanwege hun regelmatige (en bijna onmisbare) bijdrage noemen:
DP World NV Paramaribo
Dit bedrijf ondersteunde in 2019 Dagcentrum Anniecrèche bij de speciale activiteiten voor
de ouders. Door hun bezoeken voor overleg gaven zij hun betrokkenheid aan. Zij
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ondersteunden ons dit jaar in de financiering van trainingen voor educatie van de
groepsleidsters.
Nv. Sarafina
Financiert al jaren maandelijkse boodschappen, een grote ondersteuning voor het
dagcentrum. Maandelijks mogen we een lijst sturen, waarna een chauffeur de producten
komt brengen.
Paloma rijstbedrijf
Het rijstbedrijf gaf ons elke 2 maanden een zak rijst voor de dagelijkse maaltijden van de
kinderen. Een goede aanvulling op de geschonken rijst van het Ministerie van Sociale Zaken
Michi Natural Foods
Het bedrijf Michi Natural Foods schonk ook in 2019 wekelijks 4 liter melk en 2 liter yoghurt.

8. Scholing en motivatie personeel
Alle werk bij Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche wordt
gedaan met grote inzet van alle medewerkers. Daarom is het
ook belangrijk om het personeel, en net name ook de
groepsleidsters regelmatig bij te scholen en te motiveren.
Een enthousiast team is tot veel in staat!
EHBO refreshment
Op vrijdag 11 januari 2019 heeft vervolg refreshment
training plaatsgevonden op het Therapeutisch Dagcentrum.
Dit werd verzorgd door het Rode Kruis Suriname.
Teambuilding
In april 2019 heeft het personeel van het Therapeutisch
Dagcentrum een educatieve dag gehad met als doel “teambuilding”. Hierbij werd een zware
fitnesstraining gedaan, daarna werd lekker gegeten en ontspannen in het zwembad van het
ressort Peperpot.
Filmavond
De Stichting Rotary Suriname voor Autisme nodigde ons uit voor een filmavond in TBL
Cinemas op 2 november. Een leerrijke film “My Running Shadow”, over een jongen in China
die autisme heeft. Er waren 11 personeelsleden aanwezig.
Symposium Cerebrale Parese
Op zaterdag 30 november 2019 werd een symposium gehouden over
Cerebrale Parese, georganiseerd door de Anton de Kom Universiteit in
samenwerking met het Academisch Ziekenhuis.
Op die dag was er ook een informatie dag voor ouders, begeleiders en
andere belanghebbenden. Wij hebben daaraan deelgenomen door
informatie te geven over onze werkwijze met deze kinderen. Ook werd
een korte uitleg gegeven over het Portage Programma waarmee wij
werken. Op het symposium waren er twee sprekers aanwezig namelijk de
psycholoog Mw. Pelgrim S en de logopediste Mw. Kali G, die beiden
verbonden zijn aan het Dagcentrum Anniecreche.
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9. Vooruitblik 2020 …en verder…..
In het jaar 2020 staat de stichting opnieuw voor vele en nieuwe uitdagingen.
In het bijzonder is er de uitdaging om met beperkte middelen toch een goed resultaat neer
te zetten.
Naast de schaarse financiële middelen als gevolg van de sociaal economische situatie in het
land is er nu, bij de afronding van dit jaarverslag, ook het probleem van COVID-19 op ons
pad gekomen.
Het streven is en blijft de reguliere activiteiten van de zorg en (thuis)begeleiding voor de
kinderen van Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche in 2020 toch op dezelfde basis en met
dezelfde kwaliteit te behouden.
Regulier onderhoud van het pand en omgeving, maar ook de capaciteit van opvang c.q.
uitbreiding van de zorg staat nog hoog op de agenda van het bestuur.
Het schrijven van projecten voor de financiering van deze en de diverse andere activiteiten
is hiervoor een vereiste.
Daarbij worden het ontwikkelen van inkomens generende projecten c.q. activiteiten steeds
belangrijker.
Speciale aandacht in 2020 voor:
 Continuering van kwaliteit van de zorgverlening aan kinderen en ouders
 Aantrekken (en) behouden van gekwalificeerd personeel
 Uitbreiden van contacten met sponsors en donateurs
 Onderhoud van het pand
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