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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 ieder 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 is in 2019 een
bestuursvergadering geweest in Suriname.
De bestuursleden bevinden zich in Nederland en Suriname. Vanaf 4 juni
2014 is stichting Care4shareSuriname ook geregistreerd bij de KKF in
Suriname.

Bestuur en team in Nederland en in Suriname
Voorzitter

Sita Marapin is de voorzitter en tevens oprichter
van de stichting. Sita is geboren in Suriname en
kwam op haar 12e 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

Victor Jones is sinds 2019 de secretaris
van stichting Care4shareSuriname.
Victor is afgestudeerd aan de Academie
voor Hogere Kunst en Cultuur Onderwijs in
Suriname (AHKCO), studierichting Sociaal
Cultureel Vormingswerk. Graad: B.A.
Verder is hij afgestudeerd aan de Pontificia
Universidad Catolica Madre y Maestra,
Republica Dominicana, studierichting
Public Sector Management. Graad: M.A.
Hij is directeur van het Scholingsinstituut
voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS).

Daarnaast ook docent aan de SIVIS/AHKCO/COVAB/Dienst Opleiding en
Vorming (DOV) van het ministerie van SOZAVO. Verder is hij ook voorzitter
van de Vereniging van Social Workers in Suriname (VSWS).
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Anushka Bhagwandien

Anushka Bhagwandien ondersteunt de
stichting als teamlid sinds 2019.
Zij is geboren in Suriname. Haar hobby’s zijn
sporten (Fitness), koken en in de natuur
wandelen. Ze is in augustus 2015
afgestudeerd aan de Anton de Kom
Universiteit als Bachelor of Science in
Bedrijfskunde.
In Januari 2015 is zij benaderd door stichting
Care4shareHome om een ondernemingsplan
te schrijven voor het opzetten en exploiteren
van een bejaardentehuis.

Anushka:“ Voor zover het binnen mijn
vermogen ligt, zal ik bijdragen aan het opzetten en exploiteren van dit
bejaardentehuis. “Contented with little, yet wishing for more.”

Vrijwilligers
Alle vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor hun inzet in 2019.

Nieuwsbrief
Er is een nieuwsbrief in 2019 gepubliceerd.

Website & Facebook
Via onze Website en Facebook wordt u ook op de hoogte gehouden over
alle ontwikkelingen van de stichting.
De website, www.care4sharesuriname.com, is in 2019 vernieuwd. Alle
nieuwsbrieven en jaarverslagen staan op de website.
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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 2019
De korte termijndoelstelling was gesteld voor een jaar en is gehaald. Deze
doelstelling was om sponsors te vinden om onze projecten te financieren
voor een jaar.

Doelstelling voor 2020-2022
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

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 16 e 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.

Projecten in Suriname
De hulpverlening die de stichting biedt, wordt verdeeld in twee projecten:
1. Care4shareHulpgoederen , C4S-Hulpgoederen
Dit project is er vanaf 2008 en is ter ondersteuning van kindertehuizen.
Vanaf 2019 is de naam gewijzigd. Er worden hulpgoederen in Nederland
ingezameld en verzonden naar kindertehuizen, scholen en andere
instellingen voor de jeugd in Suriname.
We hebben gekozen om samen met stichting Care4shareHome
hulpgoederen in te zamelen en te verzenden naar bejaardentehuizen en
andere instellingen voor ouderen.
2. Care4shareStudiefonds, C4S-Studiefonds
Dit project is er vanaf 2013 en is ter ondersteuning van de studerende
jeugd. 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.
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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);
- Ruim voldoende 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
zichzelf 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 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.

Studenten 2019-2020
Voor het schooljaar 2019-2020 hebben wij drie studenten geselecteerd van
de Natin (Natuur Technisch Onderwijs). Deze zijn: J. Nurse , M Kammeron
en T Kammeron.
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4. Sponsoracties in Nederland
Dank aan al onze sponsors voor hun steun in 2019!
Sponsors 2019:
ME Jewelry, Marissa Eykenloof
Als stichting zijn we blij met elke euro. In november 2017 heeft de
stichting een aanbod van Marissa Eykenloof gekregen. Zij biedt in haar
webshop, https://www.marissaeykenloof.com, zelfgemaakte sieraden
aan. Marissa Eykenloof heeft 3 ‘Charity- armbandjes’ speciaal ontworpen
voor Care4shareSuriname. We hebben afgesproken dat van elk verkocht
armbandje 15% gedoneerd wordt aan onze stichting.
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
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 sponsors
Een aantal Sponsors heeft een financiële bijdrage overgemaakt naar de
stichting.
Care4sharesponsorgroep
De Care4sharesponsorgroep is gestart met het collecteren. Deze groep
wordt begeleidt door Vivek Mahabiersing.
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4.

Financieel jaarverslag

Dit is het financieel jaarverslag van 2019. Het verslag is gemaakt door
S.A. Marapin, namens Care4shareFinance.
Sponsoring in geld
Er is binnengekomen via
Collectebussen:
Eenmalige sponsoring:
Care4sharecatering:
Care4shareFinance:

de volgende acties:
€ 590
€ 3571
€ 220
€ 1415

Sponsoring in goederen
Van diverse particuliere sponsors ontving de stichting hulpgoederen.
Projectkosten
De projectkosten zijn in totaal € 3283 voor alle projecten in 2019.
Care4shareHulpgoederen
De kosten voor de hulpgoederen bedragen € 592.
Care4shareStudiefonds
Van de 26 studenten hebben er 11 studenten het studiegeld volledig
terugbetaald. Dit bedrag is in totaal Srd 14.425.
De andere 15 zijn gestart met het terugbetalen. Zij hebben al Srd 5800
betaald. De rest, Srd 33.310, moeten zij nog terugbetalen.
Bedrijfskosten
De betaalde bedrijfskosten zijn in totaal € 728.
De totale onkostenvergoeding inclusief projectkosten zijn € 1575.
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5.

Jaarrekening 2019

Balans 31-12-2019
Balans

31-12-2019

31-12-2018

Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële activa

€ 10.278

€

10.278

€ 5.800

€

5.800

€

16.078

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen, Bank
Bank

€

938

Totaal

€ 17.016

Passiva
reserves:
€

938

langlopende schulden, studiefonds
kortlopend schulden, eigen
investering

€

10.278

€

10.278

€

5.800

€

5.800

Totaal

€

17.016

€

16.078

continuïteitsreserve
bestemmingsreserve
herwaarderingsreserve
overige reserves
Fondsen:
bestemmingsfondsen (Studiefonds)
Voorzieningen:
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Baten en lasten 31-12-2019
31-122019

Werkelijk

31-122019

Begroot

31-122018

Werkelijk

31-122020

Begroot

Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving
(sponsoracties)

€

Baten uit Care4shareFinance

€ 1.415

€ 1.400

€

25

€ 1.415

baten uit gezamenlijk acties (sponsors)

€ 3.571

€

500

€

309

€ 3.571

Baten uit acties van derden (collectebus)

€

€

100

€

133

€

220

€

590

220

590

Subsidies van overheden
Rentebaten en baten uit beleggingen
Overige baten (Doelstelling A)
Overige baten (Doelstelling B)
Overige baten (Doelstelling C)
€
5.796

Som der baten

€

€
467

2.000

€
5.796

Lasten:
Besteed aan doelstellingen:
Besteed aan doelstelling A (hulpgoederen)

€

592

Besteed aan doelstelling B (studiefonds)

€

500

€ 1.000

€

-

€

592

€

500

Besteed aan doelstelling C
Besteed aan doelstelling D

Werving baten:
Kosten eigen fondsenwerving (collectebus)
Kosten gezamenlijk acties

€ 1.575

€ 1.575

Kosten acties derden

€

228

Kosten verkrijging subsidies overheden
Kosten van projecten

€ 1.463

€

800

€

20

€

€

200

€

181

€ 1.463

Beheer en administratie:
Kosten beheer en administratie

728

Som der lasten

€

4.859

Saldo van baten en lasten

€

938
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