
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche, 

Cayottestraat 40 tel 492777, Paramaribo 

 

 



2 Jaarverslag 2020 Stichting Vroege Stimulatie Creche 

 

Voorwoord 
 

 
Weer een jaar voorbij. Het jaar 2020 ligt al een aantal maanden achter ons.  
 
Het was geen gemakkelijk jaar, met in maart het begin van een periode waarin ‘COVID-19’ 
een zware wissel trok en nog steeds trekt op de samenleving. 
En dit heeft dus ook in 2020 op de Stichting c.q. het Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche 
en haar medewerkers grote invloed gehad. 
 
De vraag naar goede begeleiding is en blijft echter nog steeds nadrukkelijk aanwezig. 
Er werd opnieuw gezocht naar plaatsingsmogelijkheden voor kinderen. Ook werd hierbij 
samengewerkt met andere organisaties. Echter konden we niet altijd hierin voorzien en 
blijft er helaas een wachtlijst. 
 
Gelukkig konden we met grote inzet van het managementteam en alle medewerkers - 
ondanks Covid-19 - de kwalitatieve zorg en ondersteuning blijven verlenen aan kinderen 
met een beperking en hun ouders. 
 
Het jaar was voor het bestuur een uitdaging om ondanks de Covid-19 pandemie en ondanks 
de schaarse middelen vanwege de verslechterde financieel economische situatie het 
dagcentrum operationeel te houden.  
 
Het bestuur dankt allen die hieraan hebben bijgedragen. 

 
Dit jaarverslag beschrijft wat het Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche in het jaar 2020 
gedaan en bereikt heeft en hoe werd vooruitgekeken naar het jaar 2021. 
 
U begrijpt dat vooruit kijken naar 2021 - en hoogstwaarschijnlijk ook daarna- in de context 
van het ‘nieuwe normaal’ zal zijn. 
 
 
Bestuur Stichting Vroege Stimulatie Crèche, 

 
Dhr A. Vermeer Voorzitter 
 
Paramaribo, augustus 2021 
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1. Inleiding 
 

Met in maart 2020 het begin van de Covid-19 pandemie werd het een grote uitdaging om 
nieuwe manieren te vinden om de therapeutische hulpverlening te blijven continueren. 
Daarnaast was er ook nog steeds onzekerheid over de financiën. 
 
Met de positieve inzet van vooral managementteam en medewerkers lukte het om met een 
aangepaste werkwijze met de kinderen te oefenen en te werken aan hun ontwikkeling. Deze 
inzet was niet voor niets.  
Uit de oudergesprekken blijkt dat de kinderen zijn gegroeid in hun ontwikkeling en waren de 
ouders bij de afsluiting van het schooljaar augustus 2020 tevreden over de zorg die verleend 
werd.  
 
Het dagcentrum heet niet voor niets “Therapeutisch dagcentrum Anniecrèche.  
De inbreng van de therapeuten is voor de Anniecrèche van groot belang voor het zorgvuldig 
uitzetten van de behandelplannen voor de kinderen. 
Op dit moment zijn binnen de Anniecrèche werkzaam de psycholoog Mw. Pelgrim S. en 
assistent Mw. Shenti M.  
De logopediste Mw. Kali G. is vanaf juni 2020 vijf (5) dagen in de week in dienst. 
 
De wachtlijst voor het dagcentrum bleef in 2020 redelijk stabiel en 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 thuisbegeleiding 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 krijgen. 
 
Zorg voor de mens met een beperking zal de komende jaren 
moeten groeien. 
 
Ouders zijn meer dan ooit – mede door en 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 jaar 2020 markeert ons 40 jarig bestaan. Het Therapeutisch 
dagcentrum Anniecrèche zal haar deel blijven bijdragen om de 
zorg net zoals in de afgelopen 40 jaren te blijven bieden en te 
werken aan verdere verbetering en uitbreiding.  
 
 
 
 

 
 
 
 



5 Jaarverslag 2020 Stichting Vroege Stimulatie Creche 

 

 
 
 

2. Bijzonderheden in 2020 
 
Door de Covid-19 pandemie waren er enkele ouders die moeite hadden om aan hun 
betalingsverplichtingen te voldoen. Hiermee hielden we als instelling zo veel mogelijk 
rekening. 
Met de beschikbare materialen en gebruiksgoederen werd zo efficiënt mogelijk omgegaan 
om kosten te kunnen besparen.  
 
Subsidie aanvraag 2020  
De subsidie aanvraag bij de overheid voor het jaar 2020 werd in maart gedaan. Het betreft 
het in orde maken van een lange lijst van formaliteiten ten behoeve van de aanvraag. 
Hoewel de subsidie aanvraag werd goedgekeurd en een beschikking werd ontvangen is 
slechts het deel Exploitatiekosten in oktober 2020 gestort. Het wachten is nog op deel 2 nl. 
de Kind gerelateerde zorgkosten t.b.v. 2020 (zie ook punt 8.1 in dit verslag). 
 
Aan het personeel werd vanuit de overheid in december eenmalig een Srefidensi en Owru 
Yari bonus toegekend. Dit stond los van de subsidie van 2020. 
 
Per oktober kwam een stagiaire van de opleiding The Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA), die gedurende haar stagejaar de financiële en administratieve 
werkzaamheden kon ondersteunen. Een aanwinst! 
 
Samenwerking  
De coördinator kindzorg stak ook dit jaar energie in het contact houden met andere 
instellingen. Helaas konden vanwege de Covid-19 pandemie de meeste bezoekjes aan de 
instellingen niet doorgaan. Er werd dan ook veel telefonisch gedaan. Hierdoor zijn we beter 
op de hoogte van de mogelijkheden en eisen voor de kinderen binnen andere instellingen 
en kan een doorverwijzing sneller plaats vinden.  
 
Jubileum activiteiten 40 jarig bestaan, 14 november 1980-2020 
De voorbereidingen van het Jubileumjaar werd begin 2020 gestart met het instellen van een 
jubileumcommissie van medewerkers.  
 

De website van de Anniecrèche was in 
november in een nieuw jasje gestoken en 
in het teken van 40 jaar “Anniecreche’’ 
gezet.  
 
Ook werden er in de maanden november 
en december twee fundraisingactiviteiten 
georganiseerd. In november een 3-daagse 
‘foodmarkt’ en in december een 2-daagse 
‘snuffelmarkt’.  
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Hoewel de bezoekers een herhaling 
van deze activiteiten gewild 
hadden, is dat verzoek helaas niet 
gehonoreerd: het was een 
geslaagde, maar zeer 
arbeidsintensieve activiteit!  
 
 
 
 
 

 
Ondanks dat toestemming van het commissariaat lang op zich liet wachten kon uiteindelijk 
wel worden gestart met een ‘kleurkaartenactie’ om donaties te werven. 
 
Therapeutisch Dagcentrum Anniecreche in Covid-19 tijden 2020  
Vanaf maart 2020 trekt: “COVID-19” een zware wissel op de samenleving en daarmee ook 
op ons Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche. 
 
Elke verandering heeft gevolgen voor de uitvoering. En elk veranderingsproces vraagt van 
alle betrokkenen tijd, energie en flexibiliteit. 
Het bestuur is dan ook dankbaar dat desondanks tijdens de Covid-19 pandemie de 
activiteiten met grote inzet van iedereen op het dagcentrum –aangepast- voortgang hebben 
kunnen vinden.  
 
Covid-19 periode maart 2020 –  september 2020 
Als gevolg van Covid-19 werden per half maart door het Ministerie van Onderwijs alle 
scholen, crèches en opvanginstellingen gesloten.  
Ook de Anniecrèche ging per 16 maart tot nader order dicht en konden de kinderen helaas 
het dagcentrum niet meer bezoeken. Daar niet bekend was hoelang deze periode zou 
kunnen duren, werd door bestuur en management besloten om begeleiding “op afstand” 
aan de ouders te geven. 
Er werden door de groepsleidsters oefenpakketten samengesteld om met de kinderen en 
ouders thuis bezig te kunnen blijven: een ware uitdaging! Ook was er regelmatig contact 
hierover met de ouders. Het was immers 
erg belangrijk om de oefeningen die op 
het dagcentrum dagelijks met de kinderen 
werden gedaan te blijven doen.   
 
In juli 2020 werden met nieuwe richtlijnen 
van het ministerie en de vereiste 
voorzorgsmaatregelen de scholen weer 
gestart. Daarmee kon ook Dagcentrum 
Anniecrèche op 6 juli weer starten met 
vier groepen. Een maand daarna –
augustus- begon de schoolvakantie van 
twee maanden. Het nieuwe schooljaar 
kon beginnen op 5 oktober 2020. 
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In het volgende hoofdstuk volgt een overzicht van de organisatiestructuur en de 
werkzaamheden van alle afdelingen van het dagcentrum Anniecreche in 2020. 
 
 

3. Stichting Vroege Stimulatie Crèche (SVSC) 
 

3.1 SVSC Bestuur 
 

De stichting is in 1980 begonnen als kleine organisatie met enkele kinderen en enkele 
personeelsleden.  
De focus was in de 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 kon de stichting zich 
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 per januari 2020 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 
(uitgetreden in mei) 

 

3.2 Personeel en medewerkers: structuur in de uitvoering 
 

Op 31 december 2020 had het therapeutisch dagcentrum 31 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 hierin ondersteund door de therapeuten.  
Daarnaast zijn er ondersteunende diensten. Deze diensten zorgen voor de voeding en 
spelbegeleiding van de kinderen en dat er een schone omgeving is. Verder is er een (1) 
thuisbegeleidster. De dagelijkse leiding van het Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche is in 
handen van het management team. 
 

3.2.1 Management Team 
Het management team zorgt ervoor dat alle werkzaamheden binnen het Therapeutisch 
Dagcentrum Anniecrèche goed uitgevoerd worden.  
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Algemeen Manager 
De algemeen manager is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en 
rapporteert maandelijks schriftelijk aan het bestuur. De manager geeft informatie over 
bijzonderheden, komt 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.   
 
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 alle jaarlijkse kind besprekingen en bereidt deze met de groepsleidsters 
voor. Zij is het centraal aanspreekpunt voor ouders, therapeuten en groepsleidsters. 
 
Coördinator Organisatie, Administratie en Financiën (OAF) 
De coördinator OAF 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. 
 
Voorlopig is/wordt de functie Algemeen manager en Coordinator OAF gecombineerd en 
krijgt het management ondersteuning van een studente van de ACCA opleiding. 
 
 

3.2.2 De groepsleidsters 
De groepsleidsters zijn een belangrijke schakel in het 
hulpverleningsproces. Zij werken met een door de 
therapeuten uitgewerkt behandelingsplan. Met dit plan 
zijn de groepsleidsters dagelijks met het kind bezig. Ze 
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 groepsleidsters tweewekelijks nieuwe doelen 
voor de kinderen op.  
Veel administratief werk van de leidsters werd door de 
covid situatie vanuit huis gedaan dit jaar. 

 
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. Vanwege een nogal onverwacht vertrek van een 
groepsleidster is er een (1) groepsleidsters in oktober 2020 in dienst genomen en gestart op 
groep rood. De ontstane vacature kon gelukkig snel worden ondervangen met een eerdere 
sollicitant die nog steeds geïnteresseerd was bij de Anniecrèche te werken. 
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Medewerker bijzondere activiteiten 
Eén groepsleidster is vrijgesteld van het werken op de groep en was gedurende het jaar 
beschikbaar als extra hulp op de groepen of eventueel als invalkracht.  
 

3.2.3 Ondersteunende diensten 
De medewerker ‘keuken’ van de huishoudelijke dienst verzorgt 
dagelijks een warme maaltijd, is verantwoordelijk voor het 
schoonhouden van de keuken, bestellen en aanvullen van 
voorraden. Ook het bijhouden van de was is haar taak. 
 
Klaslokalen werden dagelijks opgeruimd en schoongemaakt 
door de groepsleidsters. De overige centrale ruimtes van het 
pand worden schoongemaakt door de medewerker 
‘schoonmaak’. Beide medewerkers ondersteunen bij 
overmachtssituaties (bv. ziekte) de betreffende groepen. Er is 
een goede samenwerking binnen alle afdelingen van de 
Anniecreche zodat werkzaamheden door kunnen gaan. Dit 
alles heeft in 2020 –weliswaar aangepast- voortgang 
gevonden.  

 

3.2.4 Therapie   
Therapie maakt onderdeel uit van de zorg en begeleiding van de kinderen en hun ouders. 
De therapeuten observeren, stellen een diagnose en ondersteunen groepsleidsters bij het 
uitvoeren van het behandelplan en de ontwikkelingsdoelen per kind. Elk doet dit vanuit de 
eigen deskundigheid. Ook geven zij individuele therapie. 
In 2020 werd minder individuele therapie geboden vanwege de Covid-19 pandemie en 
waren m.n. twee disciplines dagelijks actief binnen het dagcentrum nl. logopedie en 
psychologie. 
  
Discipline psychologie 
De psychologe observeerde alle nieuw geplaatste kinderen en nam hen een 
ontwikkelingstest af. Daarnaast zag zij ook de kinderen die zich in 2020 voor het eerst bij de 
Anniecrèche aanmeldden en kregen een ontwikkelingsmeting.  
 
Discipline logopedie  
De logopediste werkt met veel liefde en zorg met de 
kinderen. Tot juni was zij er 3 dagen per week; Vanaf juni 
kon de logopediste met financiële steun 5 dagen per week 
werkzaam zijn.  
 
Discipline fysiotherapie 
Op dit moment wordt de Anniecrèche ondersteund met 
fysiotherapie vanuit het Revalidatiecentrum. De 
fysiotherapeute ondersteunt om de 3 maanden met 
adviezen aan de groepsleidsters die daarmee aan de slag 
gaan. Er is nog geen fysiotherapeute die voor een langere 
termijn beschikbaar is binnen ons centrum. 
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3.2.5 Overige Medewerkers 
Vrijwilligers 
Vanwege de Covid-19 pandemie en alle voorzorgmaatregelen zijn er dit jaar geen 
vrijwilligers geweest. 
 
Stagiaires 
Elk jaar is er i.p. 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. Van studenten wordt  een serieuze werkhouding en grote inzet verwacht. 
 
In 2020 was er een (1) studente voor stage bij ons:  

- Financieel administratie (v.a. okt 2020 – heden) 
 

4. 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 
De reguliere ouderavonden (2) werden dit jaar vanwege de Covid 19 situatie in november 
op twee middagen gehouden. Op de 1e dag waren er tien (10) ouders aanwezig, op de 2e 
dag waren er vier (4) ouders. Bij elke oudermiddag werd met een korte presentatie door de 
therapeuten vanuit hun eigen vakgebied aangegeven hoe zij met de kinderen werken. Het 
doel is om ouders meer en beter inzicht te geven en vooral hoe zij er mee kunnen om gaan.  
Daarnaast werden ouders regelmatig uitgenodigd voor de (ouder) gesprekken.  
 
Communicatie met ouders 
Via het communicatie schrift worden ouders dagelijks op de hoogte gehouden van de 
activiteiten en vorderingen van hun kinderen. Ook sturen groepsleidsters ter motivatie van 
de ouders regelmatig via whats app een filmpje om hen te laten zien wat hun kind kan. 
(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.  
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Thuisbegeleiding  
Er is een thuisbegeleidster werkzaam bij het 
Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche. Ook in 
2020 probeerde zij zo veel mogelijk ouders te 
begeleiden. Hierbij gaat het vooral om ouders 
van de kinderen die nog niet konden worden 
geplaatst op het Dagcentrum.  
Tot maart ging de thuisbegeleidster aan huis. 
Daarna werden de ouders en kinderen 
uitgenodigd om op de Anniecrèche een sessie te 
doen.  
 
Resultaat crowdfunding voor vervoersmiddel 
In 2019 werd door een “oud” stagiaire een 
crowdfunding gestart voor een vervoersmiddel 

voor de buitenactiviteiten van de Anniecrèche. In februari 2020 mochten wij van haar de 
auto feestelijk in ontvangst nemen. Helaas konden we als gevolg van de covid-19 hiervan 
voor de buitenactiviteiten in 2020 slechts minimaal gebruik maken.  
 
 
 

5. De kinderen 
 

5.1 Aantal kinderen en diagnose 
 

In 2020 stonden er 31 kinderen ingeschreven op het dagcentrum. 
In het schooljaar 2019-2020 stroomden ook kinderen door naar andere instellingen of 
vertrokken naar het buitenland. 
 

 Doorverwezen kinderen in het (kalender) jaar 2020 totaal  14  

geslacht leeftijd diagnose  # jaren 
Anniecrèche 

doorverwijzing/ 
vertrokken naar 

Jongen  8 Ontwikkelingsachterstand 2 ZMLK/NKC 

Meisje 8 Ontwikkelingsachterstand 6 thuis 

Meisje 7 Celebrale parese 2 Mytylschool 

Jongen  8 Epilepsie/ ontwikkelingsachterstand 5 Stigesu 

Jongen 7 Syndroom van Down 4 maanden Overleden  

Meisje  6 Achterstand in ontwikkeling 2 Thuis  

Meisje 5 Achterstand in ontwikkeling 1 Thuis  

Meisje 7 Achterstand in ontwikkeling 3 Thuis  

Jongen  6 Achterstand in ontwikkeling 1 Zmlk 

Meisje 8 Syndroom van Down 2 ZMLK/NKC 

Jongen 7 Achterstand in ontwikkeling 4 Zmlk/NKC 

Jongen 6 Achterstand in ontwikkeling 2 Zmlk 

Jongen 7 Visuele beperking (blind) 1 Thuis  

Jongen 8 Achterstand in ontwikkeling 2 ZMLK 

     

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. 



12 Jaarverslag 2020 Stichting Vroege Stimulatie Creche 

 

Geplaatste kinderen per groep (kalender) jaar 2020: totaal 14   

(schooljaar 2020-2021) 
 

Geslacht Leeftijd Diagnose Aangemeld via Wachtlijst tijd 

Groep Blauw     

Meisje 4 Autisme Mw Fleurkens Feb 2019 – sep 
2020 

Jongen  6 Ontwikkelings achterstand Mw Fleurkens Juli 2018 – sep 
2020 

Jongen 4 Autisme Kinderarts Susan vragen 
 

Jongen  4 Achterstand in ontwikkeling / 
mogelijk Autisme 

Kinderarts Maart 2020 – 
sep 2020 

jongen 2 Epilepsie/ hersenbeschadiging 
zuurstof te kort bij geboorte 

Neuroloog Maart 2020 – 
nov 2020 

Groep Geel     

Jongen 4 Autisme ouders Jan 2020 – 
maart 2021 

Jongen 5 Autisme ouders Juli 2018 – febr. 
2021 

Groep Groen     

Jongen  5 Ontwikkelings achterstand ouders Nov 2019 – sep 
2020 

Jongen  7 Autisme Huisarts  Nov  2018 – sep 
2020 

Groep Rood     

Jongen 6 Autisme logopediste Okt 2019 – dec 
2020  

Jongen 6 Autisme Huisarts / ouders Oktober 2018 – 
sep 2020 

Jongen 5 Achterstand in ontwikkeling Logopedist/ouders Okt 2019- sept 
2020 

meisje 4 Syndroom van Down ouders Juli 2018- sept 
2020 

Jongen 6 Autisme ouders Jan 2020- sept 
2020 

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

5.2 De groepen op het Dagcentrum 
 

Er zijn vier groepen op het Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche, elk met een eigen kleur. 
Hierdoor kunnen de kinderen hun eigen groep gemakkelijk herkennen. Iedere groep heeft 
een eigen indeling en een bepaalde manier van begeleiding. Het niveau kan per groep 
jaarlijks verschillen en is afhankelijk van de aangemelde kinderen en hulpvraag. 
  
Groep Blauw: De Basisgroep 
In 2020 waren hier vijf nieuwe kinderen. Deze groep is zeer intensief. Het niveau van de 
kinderen is verschillend, meestal een heel laag verstandelijk vermogen. De meeste kinderen 
hebben veel fysieke hulp en zorg nodig.  
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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 hen nodig. De 
meeste kinderen in deze groep zijn autistisch. Dit maakte 
het echt een uitdaging voor de groepsleidsters. 
 
Groep Groen: De Structuur-/Combinatiegroep  
Op deze groep is het niveau uiteenlopend. Enkele kinderen 
zijn nog jong in hun 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 
Op deze groep zijn de meeste kinderen zelfstandig, waardoor er dit jaar negen kinderen zijn 
geplaatst. Binnen de groep zijn er wel verschillen in niveaus. Het blijft een uitdaging om 
lesmateriaal aan te passen voor de kinderen vanwege hun ontwikkelingsniveau. Op deze 
groep is een nieuwe groepsleidster begonnen, zij kon snel wennen aan de groep. 
 
 

6. Samenwerking met andere organisaties 
 

In 2020 heeft het Dagcentrum Anniecrèche slechts beperkt met organisaties en stichtingen 
kunnen samenwerken, 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. 
 
6.1. Dit jaar werd lokaal samengewerkt met:  

 
Revalidatiecentrum: 
I.v.m. bezoeken met de kinderen aan de 
revalidatiearts, de kinderfysio- of 
ergotherapeut, de orthopedisch schoenmaker. 
Ook voor overleg, al dan niet met de ouders. 
 
Jeugdtandverzorging (JTV) 
Ouders konden weer (gratis) gebruik maken 
van JTV medewerkers die gespecialiseerd zijn in 
het behandelen van kinderen met een 
achterstand.  
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6.1 Met de volgende buitenlandse organisaties werd in 2020 

samengewerkt: 
 
Rijksuniversiteit Groningen. 
De psycholoog onderhoudt goede contacten met de Universiteit 
van Groningen en m.n. met Dr. Ineke Oenema-Mostert, die ook 
actief het Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche als stage plaats 
promoot. 
 
Diagnostisch Team  
Vanwege de Covid-19 pandemie is het Diagnostisch Team in 2020 
niet naar Suriname gekomen. 
 

6.2 Bezoeken aan en van andere instellingen   
 

Vanwege Covid-19 heeft deze activiteit geen plaats gevonden. 
 

7. Speciale activiteiten 
 
Speciale activiteiten voor en met de kinderen. 
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: 
 
Vanwege de Covid-19 pandemie konden de geplande jaarlijkse uitstapjes en speciale 
activiteiten als dierentuin, kinderdag, sport- en speldag met de kinderen helaas niet 
doorgaan.  
 

8. 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 donateurs.  
De financiën worden daarom gecontroleerd door een accountantskantoor.  
 

8.1 Subsidie overheid  
 

Zowel het bestuur als management was opgelucht toen er toezegging kwam dat de subsidie 
voor het jaar 2020 werd overgemaakt. 
Het eerste deel van de subsidie 2020 kwam in oktober 2020. Het wachten is helaas nog 
steeds op het tweede deel. Hoewel het subsidiebedrag niet genoeg is om alle kosten te 
dekken, is het toch een belangrijke ondersteuning. 
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8.2 Verzekeringsmaatschappijen  
 

Vanwege de covid situatie werd niet gedeclareerd bij de verzekeringsmaatschappij.  
Er is minder individueel therapie gegeven; voor ouders bleek het vaak moeilijk aan een 
garantiebrief te komen. 

 

8.3 Bijdrage van ouders 

 
Behalve de maandelijkse ouderbijdrage 
werd aan het begin van het schooljaar 
een eenmalig bedrag voor materialen- 
en schoolgeld gevraagd.  
Sommige ouders betalen op vrijwillige 
basis een extra bedrag. Dit wordt in het 
“ouderfonds” gestort. Hieruit kan zo 
nodig bijgelegd worden voor ouders die 
niet in staat zijn om het volledige 
schoolgeld of andere kosten in het belang van hun kind te betalen. 
Het is tot heden policy dat ontbreken van financiën bij de ouders niet mag resulteren in het 
niet kunnen voortzetten van therapie of onderzoeken. Hoewel alle ouders hetzelfde moeten 
betalen wordt er zeker rekening gehouden met financiële omstandigheden en dit is 
bespreekbaar. 
 

8.4 Donoren en donateurs  

 
Contacten met donoren en donateurs zijn en blijven belangrijk voor de stichting.  
De subsidie van de overheid en de bijdragen van ouders zijn niet voldoende om alle kosten 
te betalen.  
 

De volgende stichtingen en organisaties in binnen- en buitenland hebben in 2020 
projecten en/of activiteiten ondersteund. Wij danken (in alfabetische volgorde): 
 
Suriname 
Quota International 
Ook dit jaar mochten wij weer een project schrijven. Dit project, m.n. de aanschaf van 2 
televisies, handtowels en een (1) afval ton werd door Quota International goedgekeurd en 
in dank door ons ontvangen.  

 
Stichting Zorg voor een Ander 
De stichting heeft in Paramaribo een kringloopwinkel en ieder kwartaal wordt door hen aan 
onze stichting een bedrag geschonken, m.n. ten behoeve van een bouwfonds voor een 2e 
locatie. Het dagcentrum wordt ook op aanvraag zo nodig door hen voorzien van het nodige 
(kinder)schoolmeubilair, kasten en kantoormeubilair. 
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Nederland 

Stichting Caleopse (Oude Tonge,) 
ondersteunt het Dagcentrum 
Anniecrèche al lange tijd ieder jaar, 
daar waar zij kan. Dit jaar doneerden 
zij i.v.m. met ons 40 jarige bestaan 
een geldbedrag voor de aanschaf van 
diverse spullen.   
Onze medewerkers ontvingen van hen 
weer in 2020 een kerstpakket en 
“kerstbonus”. De verzending hiervan 

gaat in samenwerking met Stichting Zorg voor een Ander. 
 
Wings of Support 
In mei 2020 kon een project worden ingediend bij Wings of Support. Dit werd in juni 2020 
goedgekeurd. Hierdoor was het voor de stichting mogelijk om de p.t. logopediste voor 
meerdere jaren fulltime in vaste dienst te nemen. 
 
Naast stichtingen en organisaties is er in 2020 ook ondersteuning geweest van onze lokale 
bedrijven.  
De Stichting is alle bedrijven erkentelijk die Dagcentrum Anniecrèche in 2020 hebben 
voorzien in haar dagelijkse benodigdheden en/of door financiële steun bij haar projecten en 
activiteiten. We willen vanwege hun regelmatige (en bijna onmisbare) bijdrage noemen: 

Nv. Sarafina  
Deze 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. Michi Natural Foods 
Het bedrijf Michi Natural Foods schonk ons weer wekelijks 4 liter 
melk en 2 liter yoghurt. 
 
Stichting Tirza 
Deze Stichting doneert al jaren om de 3 maanden kip, voor de 
dagelijkse maaltijden van de kinderen.  
 
In verband met het 40 jarige jubileum hebben de volgende 
bedrijven in 2020 een bijdrage geleverd met financiële middelen 
of goederen: 
Traverco NV 
Rudisa Beverages 
Mitra  
TAS 
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9. 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 vooral ook de 
groepsleidsters regelmatig bij te scholen en te motiveren. 
Een enthousiast team is immers tot veel in staat!  
 
Refreshment Portage training 
In oktober 2020 is een 1 daagse refreshment training over 
de “Portage methode” gegeven aan de groepsleidsters door 
mw. Suzanne Pelgrim, psycholoog.  
Het is heel belangrijk om steeds weer met frisse blik te 
kijken naar deze Portage methode waarmee in alle groepen 
met onze kinderen gewerkt wordt.  
 
Helaas konden de overige geplande activiteiten vanwege 
covid-19 geen doorgang vinden. 
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10. Vooruitblik 2021 …en verder….. 
 

Na het intensieve jaar 2020 stond de stichting opnieuw voor vele uitdagingen in 2021. 
Voorlopig is het onze verwachting dat Covid-19 blijft en dat zowel bestuur, management als 
ook de medewerkers alert moeten blijven voor veranderingen, verschuivingen en 
aanpassingen. 
 
In het bijzonder blijft het ook de komende periode opnieuw een uitdaging om met beperkte 
middelen toch een goed resultaat neer te zetten. 
Immers, schaarse financiële middelen als gevolg van de sociaal economische situatie in het 
land zijn er nu -bij de afronding van dit jaarverslag- ook nog steeds. 
 
Het streven is en blijft op de eerste plaats om  - al dan niet aangepast -de reguliere 
activiteiten van de zorg en naar wij hopen ook de (thuis)begeleiding voor de kinderen van 
Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche in 2021 met dezelfde kwaliteit te kunnen 
behouden!  
 
Vanuit dat streven blijft op de agenda van het bestuur/management dan ook staan: 

 Behoud en aantrekken van gekwalificeerd personeel  

 Regulier onderhoud van het pand en omgeving  

 Uitbreiden van contacten met sponsors en donateurs  

 Schrijven van projecten ter financiering van activiteiten en equipment 

 Ontwikkelen van inkomens generende projecten c.q. activiteiten  
& 

 dat in dit lijstje ook (aanvraag) subsidie van de overheid valt moge duidelijk zijn. 

 
Gegeven de huidige capaciteit en beschikbare middelen van het dagcentrum is het voor ons 
nu niet mogelijk om meer kinderen onze zorg aan te bieden. Op middel lange termijn zullen 
bestuur en management zich sterk maken om samen met donateurs een tweede gebouw 
neer te zetten om te kunnen voorzien in de behoefte.  
De bijdrage van de overheid door o.m. subsidie zal van niet te onderschatten waarde zijn. 
 
 


