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1. Stichting Care4shareSuriname
De oprichtingsdatum van Stichting Care4shareSuriname in Nederland is
28 oktober 2008. De stichting zet zich in voor kansarme kinderen in
Suriname, zodat zij de mogelijkheid krijgen om het beste uit zichzelf te
kunnen halen. De stichting biedt hulp aan elk kind ongeacht afkomst,
nationaliteit of religie.

Stichting Care4shareSuriname:
Het delen van geven aan een ander
De bestuursleden en alle vrijwilligers worden gekozen op grond van hun
kennis en specifieke vaardigheden. Dit staat garant voor de continuïteit en
kwaliteit van de uitvoering van de doelstellingen. Er zijn in 2016 twee
bestuursvergaderingen geweest in Suriname.
De bestuursleden bevinden zich in Nederland en Suriname. Vanaf 4 juni
2014 is stichting Care4shareSuriname ook geregistreerd en ingeschreven
bij KKF in Suriname.

Het bestuur in Nederland en in Suriname
Voorzitter
Sita Sampat-Marapin is de voorzitter en tevens
oprichter van de stichting. Sita is geboren in
Suriname en op haar 12e kwam zij naar
Nederland.
Haar kennis en netwerk zet zij sinds 2008 in om
de doelstellingen van stichting
Care4shareSuriname te halen.
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Penningmeester
Ramesh Chandrikasing is sinds september
2015 bestuurslid, penningmeester, van
stichting Care4shareSuriname.
Hij woont in Suriname. Hij heeft scheikunde
gestudeerd en is docent geweest aan o.a.
Natin, AMTO, Lyceum 1 en lyceum 2.
Nu is hij ondernemer en werkt in een
bouwmaterialenzaak.

De reden waarom hij in het bestuur deelneemt, is in zijn eigen woorden:
“Ik heb het altijd belangrijk gevonden, dat mijn studenten met hun
studievragen terecht konden bij mij. Zelfs na schooltijd”.
Ik heb dan ook meteen ja gezegd toen ik werd gevraagd om
penningmeester te worden van stichting Care4shareSuriname.
Op deze manier kan ik studenten die hulp nodig hebben, blijven
ondersteunen”.

Secretaris
Berry van den Dam is sinds september 2015
bestuurslid, secretaris, van stichting
Care4shareSuriname.
Hij woont sinds 2016 tijdelijk in Suriname. Zijn
kennismaking met de stichting en haar voorzitter
heeft tijdens zijn 1e bezoek aan Suriname
plaatsgevonden, in februari 2015.
Zelf is hij onder armoedige omstandigheden in
India geboren. Op zeer jonge leeftijd is hij naar
Nederland gehaald. Hier is hij veilig opgegroeid
en heeft zich tevens mogen ontwikkelen in
“Social Work”.
De reden waarom hij dit doet is zoals hij dat zelf zegt: “Mijn opgedane
kennis, inzicht en vaardigheden wil ik graag inzetten voor de ontwikkeling
van opgroeiende kinderen en jongeren uit Suriname. Want de kans die ik
heb gekregen, verdient een ander kind ook”.
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Vrijwilligers
Er zijn een aantal vrijwilligers die hebben meegeholpen tot het realiseren
van onze projecten. Alle vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet in
2016.

Nieuwsbrief
Er zijn 2 nieuwsbrieven in 2016 gepubliceerd, in februari en september
(bijlage).

Website & Facebook
Via onze Website en Facebook wordt u ook op de hoogte gehouden omtrent
alle ontwikkelingen van de stichting. De nieuwsbrieven staan ook op de
website.

Blad: 5 van 14

Care4ShareSuriname 2016

2.

Doelstellingen

De stichting heeft als doel
- Hulp geven aan kansarme kinderen in Suriname;
- Het bieden van zowel financiële als materiële hulp;
- Het mogelijk maken dat de kinderen onderwijs genieten en daardoor
een toekomstperspectief krijgen;
- Volstrekt onpartijdig te zijn;
- Hulp bieden aan elk kind dat hulp nodig heeft, ongeacht afkomst,
nationaliteit of religie;
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vooraanstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.

Doelstelling voor 2016
De doelstellingen voor 2016 zijn allen bereikt. De kortetermijndoelstelling
waren gesteld voor een periode van 1 jaar.
De activiteiten binnen het bereik van deze waren:
- Continuïteit van de organisatie waarborgen;
- Evalueren en eventueel continueren van de bestaande projecten;
- Sponsors zoeken in Nederland en Suriname voor diverse projecten;
- Vrijwilligers zoeken voor de ondersteuning van diverse projecten;
- Inzamelingsacties in Nederland en Suriname;
- Promotiewerkzaamheden in Nederland en Suriname.

Doelstelling voor 2017-2020
De doelstelling voor de lange termijn zijn gesteld voor een periode van 3
jaar. De activiteiten binnen het bereik van deze doelstellingen zijn:
- Continuïteit van de organisatie;
- Evalueren en eventueel continueren van de bestaande projecten;
- Sponsors zoeken in Nederland en Suriname voor diverse projecten in
Suriname;
- Vrijwilligers zoeken voor de ondersteuning van diverse projecten;
- Inzamelingsacties in Nederland en Suriname;
- Promotiewerkzaamheden in Nederland en Suriname
- Zoeken naar een mogelijkheid (nieuw project) om de studenten te
helpen aan passend werk.
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3.

Projecten in Suriname

De hulpverlening die de stichting biedt, wordt verdeeld in 2 categorieën:
1. Care4sharePlan (ondersteuning van kindertehuizen);
2. Care4shareStudiefonds (ondersteuning van de studerende jeugd).

Suriname
In Suriname wonen circa 500.000 mensen. De Surinaamse bevolking
bestaat uit een mengeling van verschillende bevolkingsgroepen o.a.:
Hindoestanen, Creolen, Marrons, Javanen, Indianen (de oorspronkelijk
bewoners van Suriname), Chinezen.
Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, heeft ongeveer 30 kindertehuizen.
In deze kindertehuizen wonen weeskinderen en kinderen waarvan de
ouders niet meer in staat zijn voor deze kinderen te zorgen. Alle kinderen
in Suriname zijn verplicht naar school te gaan tot hun 16e jaar.
Sinds 2013 biedt stichting Care4shareSuriname effectieve ondersteuning op
het gebied van onderwijs. Dit doet zij met het Care4shareStudiefonds.
Hierbij zijn begeleiding en bijsturing belangrijke instrumenten voor
kansarme studenten.
Door de financiële ontwikkelingen in Suriname is de behoefte aan
ondersteuning van de jeugd dramatisch gegroeid.

Projectbezoek Suriname
In 2016 is de voorzitter naar Suriname afgereisd om de lopende projecten
te bezoeken. Het doel van dit bezoek was om inzicht te krijgen, hoe de
kindertehuizen efficiënter ondersteund kunnen worden. Tijdens dit bezoek
heeft zij samen met de andere bestuursleden ook gekeken naar nieuwe op
te zetten projecten.
Tijdens dit bezoek heeft zij gesprekken gevoerd met scholen en sponsoren.
Er zijn evaluatiegesprekken geweest met de studenten die in 2014
(schooljaar 2014-2015) en in 2015 (schooljaar 2015-2016) waren gestart.
Voor de studenten die in 2016 gaan starten is er een selectieprocedure
geweest. Deze studenten zijn gestart met het schooljaar 2016-2017.
Ons project Care4shareStudiefonds heeft dringend nieuwe sponsors
nodig. In 2016 ontstond er onzekerheid bij alle studenten, doordat het
lesgeld plotseling werd verhoogd. Het bestuur van de stichting heeft de
selectie van nieuwe studenten aangepast. Er is ook besloten om een
achtlijst te maken. Zodra er een mogelijkheid is, zullen deze studenten
ondersteund worden door Care4shareSuriname.
Blad: 7 van 14

Care4ShareSuriname 2016

Het Care4sharePlan
Vanaf 2014 is het beleid van de stichting om na een aanvraag vanuit de
kindertehuizen hulpgoederen in te zamelen en te verzenden naar deze
kindertehuizen.

Care4shareSuriname-studiefonds, C4S-Studiefonds
Het C4S-studiefonds is een fonds om de jeugd die wel de capaciteit heeft,
maar door het gebrek aan financiële middelen de studie niet kan betalen te
ondersteunen.

Samen kunnen we elk kind
Ongeacht afkomst, nationaliteit of religie
Een toekomst geven om
Onafhankelijk & Zelfstandig
Te worden!

Studenten komen in aanmerking als zij:
- Voldoen aan de toelatingseisen voor de universiteit (voor de groep
die zich aanmelden voor de universiteit);
- Ruimvoldoende schoolresultaten hebben;
- Door hun financiële situatie en die van hun ouders de studie niet zelf
kunnen betalen.

Aanmelden van studenten
De studenten kunnen aangemeld worden door scholen, ouders en door
zelf aan te melden, indien zij voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Terugbetalen betekent dat je elkaar een kans geeft
Het verstrekte geld door het C4S-studiefonds moet aan het eind van de
opleiding, als de afgestudeerde student werk heeft, worden terugbetaald
aan de stichting.
De manier waarop dit zal worden terugbetaald, zal in overleg met de
student en de projectbegeleider worden geregeld.
Door de terugbetaling zullen meer kansarme kinderen een kans krijgen om
hun studie af te maken.
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Studenten 2016-2017
Voor het komend schooljaar zullen er vijf studenten voor de Adek, twee
studenten voor de Imeao en drie studenten voor de Natin ondersteunt
worden middels de Care4shareStudiefonds. Het bestuur wenst alle
studenten heel veel succes. Een warm welkom voor onze nieuwe studenten,
Marilfa en Elicia (Natin).

Afgestudeerd Studenten
De stichting is bezig een plan te ontwikkelen om studenten te ondersteunen
bij het vinden van een passende baan. In onze nieuwsbrieven zal er
aandacht worden besteed aan het vervolgtraject van de studenten.
De afgelopen tijd zijn een aantal studenten afgestudeerd, die één of
meerdere jaren zijn ondersteund door Care4shareStudiefonds:
1. Anushka Bhagwandien, Adek, Bachelor of Science, Bedrijfskunde,
2015.
2. Charlotte Kwassiba, Imeao-4, Algemene Economie,2015, Zij studeert
verder op eigen kosten.
3. Remie Anakaba, Natin, Landmeetkunde, 2016.
4. Davina Proeger, Adek, bachelor Fysiotherapie, 2015, zij studeert
verder met de hulp van Care4shareStudiefonds.
5. Gilbert Majokko, Natin, werktuigbouwkunde, 2016.
6. Rubiena Orie, IMEAO-4, officemanager, 2016.
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Sponsoracties in Nederland
Dankzij al onze sponsoren kunnen wij de projecten realiseren. Stichting
Care4shareSuriname bedankt iedereen, die zich heeft ingezet voor de
stichting!

Sponsors 2016:
4Morgen
Als u uw inkopen doet via 4Morgen en u kiest als goede doel voor
Care4shareSuriname, dan ondersteunt u onze projecten in Suriname
zonder dat het u extra geld kost. Meer hierover leest u op de website
www.4morgen.org
Stichting Het RC Maagdenhuis
Stichting het RC Maagdenhuis heeft het project Care4shareStudiefonds
gesponsord voor het jaar 2016-2017 voor een bedrag van € 5000,S.A.R. Finance & Legal
Administratiekantoor S.A.R Finance & Legal ondersteunt de stichting.
Beauty Salon Anoushka Jaipal
Beautysalon Anoushka Jaipal ondersteunt de stichting door een
collectehuisje te plaatsen in haar salon. Jaarlijks wordt dit overgemaakt op
de rekening van de stichting.
Vaste sponsors
Twee vaste sponsors hebben maandelijks in totaal € 15,- overgemaakt
hebben naar de stichting;
Eenmalige aantal sponsors
Zes Sponsors hebben een bedrag hebben overgemaakt naar de stichting.

Alle Sponsoracties in 2016
Sponsorgroep
De Care4sharesponsorgroep wordt begeleid door Vivek
Mahabiersing. Er wordt gecollecteerd in het hele land
door deze groep.
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Sponsorfietstocht
Op 11 juni 2016 heeft er op
initiatief van Rabobank
Heerhugowaard een
Fietssponsortocht
plaatsgevonden.
Stichting Care4shareSuriname
bedankt alle fietsers die
belangeloos gefietst hebben.
Zij hebben samen een
prachtige bedrag van € 300,euro opgehaald.
Hartelijk dank voor jullie inzet!
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4.

Financieel jaarverslag

Dit is het financieel jaarverslag van 2016. Het verslag is gemaakt door
S.A.R. Finance & Legal.

Sponsoring in geld
Voor doelstelling B, project Care4shareStudiefonds, heeft de stichting
€ 5000,- ontvangen van Het R.C. Maagdenhuis.
Hiernaast heeft de stichting een renteloze lening van € 5800,- afgesloten
bij een particulier in Suriname.
Via de care4shareSponsorgroep is er € 2430,- binnengekomen (na aftrek
van kosten).
Via de eenmalige sponsoring is er € 356,- binnengekomen.
Via al onze sponsoracties is er € 460,- opgehaald.

Sponsoring in goederen
Van een aantal particuliere sponsors ontving de stichting diverse goederen.
Deze goederen zijn bestemd voor al onze projecten in Suriname.
Een gedeelte is verscheept naar Suriname en is tijdelijk opgeslagen thuis
bij een bestuurslid.

Projectkosten
Doelstelling B, project Care4sharestudiefonds: € 5440,-

Bedrijfskosten
De bedrijfskosten zijn de bankkosten, websitekosten, kosten voor de Kamer
van Koophandel en de administratiekosten. Dit bedraagt in totaal € 3249,De totale onkostenvergoeding inclusief projectkosten zijn € 5206,-

Valutaverschil
Door de wisselende koers van de SRD ten opzichte van de Euro in het jaar
2016, is er gekozen om dezelfde koers die de voorgaande jaren is
gehanteerd te handhaven.
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5.

Jaarrekening 2016

Balans 31-12-2016
Balans
Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende
activa
Effecten
Liquide middelen, Bank
Bank
Totaal

31-12-2016

€

31-12-2016

5.800

5800

Passiva
reserves:
continuïteitsreserve
bestemmingsreserve
herwaarderingsreserve
overige reserves

€

180

€

180

€

180

€

180

Fondsen:
bestemmingsfondsen
(Studiefonds)
Voorzieningen:
langlopende schulden
kortlopend schulden

€

5.800

Totaal

€

5.800
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Baten en lasten 31-12-2016
Baten en Lasten

Werkelijk

31-12-2016

Begroot

31-12-2016

Werkelijk

31-12-2015

Begroot

31-12-2017

Baten:
Baten uit eigen fondswerving (sponsoracties)

€

356

€

310

€

baten uit gezamenlijk acties (sponsors)

€
460
€
2.430

€

493

€

8.664

€
493
€
8.664

€
356
€
460
€
2.430

€

8.132

€
8.132

€
5.000

Baten uit acties van derden (collectebus)
Subsidies van overheden
Rentebaten en baten uit beleggingen
Overige baten (Doelstelling B)
Lening voor project B (Studiefonds)
Som der baten

€
5.000
€
5.800
€

14.046

€

310

17.599

€

17.599

€

8.246

8.600

Lasten:
Besteed aan doelstellingen:
Besteed aan doelstelling A (hulpgoederen)
Besteed aan doelstelling B (studiefonds)
Besteed aan doelstelling C (Coaching stud.)
Besteed aan doelstelling D

€
5.440

€

8.132

€
8.132

€

2.599

€
2.599

€
1.006

€

1.800

€
1.800

€
4.200

€

47

€
3.249

€

5.686

€
5.000

Werving baten:
Kosten eigen fondsenwerving (collectebus)
Kosten gezamenlijk acties
Kosten acties derden (onkostenvergoeding)
Kosten verkrijging subsidies overheden
Kosten van projecten

€

€
1.800

47

Beheer en administratie:
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

€

13.894

Saldo van baten en lasten

€

152

Blad: 14 van 14

€
5.686

€
1.800

€

18.264

€

18.264
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