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1. Voorwoord  
  
Voor Stichting Care4shareSuriname (verder ook wel Stichting genoemd) 
was 2021 net als 2020 een bewogen jaar. De pandemie heeft voor de 
nodige stagnatie gezorgd, waardoor we afgelopen jaar niet alles hebben 
kunnen realiseren. De vraag om hulp werd steeds groter, waardoor het 
duidelijk wordt hoe hard hulp gewenst en nodig is in Suriname.  
 
De informatie op onze website en Facebookpagina waren verouderd en het 
logo voldeed ook niet meer aan hetgeen we voor ogen hadden en wilden 
uitstralen. Ook binnen onze projecten vonden de nodige veranderingen en 
verschuivingen plaats. Dit was noodzakelijk, omdat we inspeelden op de 
behoefte en noodzaak van hetgeen de hoogste prioriteit had in Suriname.  
 
We proberen zo proactief mogelijk te zijn en meteen in te spelen op de 
vraag vanuit Suriname, natuurlijk binnen de kaders van de doelstellingen 
van onze Stichting. Helaas gaat het niet zo snel als wij zouden wensen.  
 
Om goed zicht te hebben op het reilen en zeilen van de Stichting, gaat de 
voorzitter éénmaal per jaar (overigens op eigen kosten) naar Suriname. 
Zodoende blijven de lijnen heel kort en wordt er duidelijk wat er speelt in 
Suriname, zodat wij, voor zover mogelijk, sneller kunnen acteren.  
 
Helaas wordt zij, naar eigen zeggen, iedere keer onaangenaam verrast 
door de hoge nood van basale spullen en dit versterkt haar behoefte om 
hulp te bieden. Deze nood geeft ons een extra stimulans om onze 
projecten te realiseren en tot een succes te maken, al hoe kleinschalig het 
ook is. Ieder initiatief is welkom.  
 
Behalve de nodige perikelen hebben we toch ook veel kunnen doen en 
bereikt in 2021. Onze Stichting is versterkt met twee nieuwe teamleden, 
tevens sparring-partners, die de Stichting ondersteunen.  
 
Tot slot een dankwoord van de voorzitter, Sita Marapin:  
als voorzitter wil ik iedereen, teamleden, vrijwilligers en sponsoren 
bedanken voor hun inzet en bijdrage, in welke vorm dan ook!  
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2. Stichting Care4ShareSuriname  
  
 
Stichting Care4shareSuriname is op 28 oktober 2008 in Nederland 
opgericht en op 4 juni 2014 is stichting Care4shareSuriname ook 
geregistreerd bij de kamer van koophandel (KKF) in Suriname. Het 
initiatief om stichting Care4shareSuriname op te richten is afkomstig van 
de huidige voorzitter.  
 
 
Samenstelling bestuur en team in Nederland en Suriname  
De Stichting bestaat uit een bestuur, een aantal vaste teamleden en 
vrijwilligers, die allen of in Nederland of Suriname woonachtig zijn.  
Zowel de bestuurs- als teamleden en vrijwilligers worden gekozen op 
grond van hun kennis en vaardigheden. Hiermee hopen wij de continuïteit 
en kwaliteit van onze doelstellingen te kunnen waarborgen.  
De jaarlijkse bestuursvergadering wordt voor zover mogelijk in Suriname 
gehouden. Dit is deels fysiek en deels online. 
  
 
Het bestuur is als volgt samengesteld:  
Voorzitter:  Sita Marapin  
Penningmeester: Ramesh Chandrikasing  
Secretaris:  Victor Jones  
  
 
Teamleden en andere vrijwilligers  
In 2021 hadden we een teamlid, Anushka Bhagwandien, tevens ons 
projectleider in Suriname. In 2021 hebben twee teamleden, Aartie 
Jawalapersad en Shanta Dwarkasing, onze Stichting versterkt. 
 
 
De Stichting staat voor: 

“ Het delen van het geven &  
   het geven om een ander” 
 
   
Het ontstaan van de Stichting  
Tijdens een bezoek aan Suriname kwam de voorzitter, in het vervolg 
‘Sita’, in contact met mensen, die haar erop wezen dat de noodsituatie in 
kindertehuizen hoog is. Haar bezoeken aan tehuizen, waaronder “Ramoth” 
(een kindertehuis van het “leger des heils”), maakten deze noodsituatie, 
voor zowel ouderen als jongeren, zichtbaar. Het ontbrak de tehuizen aan 
de meest essentiële zaken, zoals eten, drinken, kleding, etc. Dingen die in 
onze wereld als, vanzelfsprekend of als ‘heel normaal’ worden beschouwd.  
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Geraakt door haar bevindingen bedacht Sita mogelijke oplossingen en 
besprak dat met anderen in Nederland. Van hieruit vloeide het eerste 
initiatief, namelijk het inzamelen van hulpgoederen, voort.  
 
Het bleek dat het kinderen, niet alleen in de tehuizen, ontbrak aan eten 
(met name tussen de middag), boeken, kleding en hulp bij het maken van 
huiswerk. Ook thuiswonende kinderen kampten met deze problematiek. 
Het geven van hulp aan deze groep door middel van het faciliteren van 
een bibliotheek en huiswerkbegeleiding werd ons tweede initiatief. Helaas 
werd de huiswerkbegeleiding in 2012 gestopt, aangezien de overheid het 
aldaar zou overnemen.  
 
Al gauw werd duidelijk dat de kinderen in de tehuizen, niet allen wees 
waren, maar vele uit gebroken gezinnen kwamen of uit gezinnen waarbij 
de ouders geen financiële middelen hadden om hun kind(eren) te 
verzorgen en te ondersteunen. Deze kinderen hadden behoefte aan 
structurele hulp. Langzamerhand werden deze kinderen onze prioriteit.  
 
  
Missie en visie   
De missie en visie zijn ongewijzigd gebleven, aangezien de Stichting zich 
nog steeds inzet voor kansarme kinderen in Suriname, ongeacht hun 
afkomst, nationaliteit of religie en deze kinderen de mogelijkheid biedt om 
het beste uit zichzelf te kunnen halen en zich verder te ontwikkelen.  
 
 
Logo  
 

 oud   nieuw 
 
 
Het oude logo heeft plaats gemaakt voor een kleurrijk en symbolisch logo, 
waarin de kinderen wederom centraal staan en de kleuren een 
inhoudelijke betekenis uitdragen. 
Rood:  durven, volhouden, doorzetten, lef 
Groen:  natuur, rust, dromen 
Wit:   studeren, nadenken, in gesprek gaan, wijsheid 
Geel:  positief, zonnig, hoop 
 
  
Nieuwsbrief  
Om u te informeren inzake onze ontwikkelen, zal 2 keer per jaar een 
nieuwsbrief verschijnen.  
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Website en Facebook  
Zoals reeds vermeld in het voorwoord zijn zowel de website als de 
Facebookpagina vernieuwd en nu helemaal up-to-date vanaf oktober 
2021. Als kers op de taart zijn onze huisstijl en logo vernieuwd.  
De website is nu: www.care4sharesuriname.nl.   
Via deze website en onze Facebookpagina zullen wij u op de hoogte 
houden van onze meest recente ontwikkelingen.  
Op de website zijn ook de oude jaarverslagen, begrotingen en 
nieuwsbrieven terug te vinden.  
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3. Doelstellingen  
 
 
De stichting heeft als doel: 
Het bieden van zowel financiële- als materiële hulp aan kansarme 
kinderen, ongeacht hun afkomst, nationaliteit of religie. 
Het mogelijk maken dat deze kinderen onderwijs kunnen genieten om 
hierdoor een beter toekomstperspectief te krijgen. 
 
 
Doelstelling voor 2021 
De kortetermijndoelstelling was gesteld voor een jaar en is behaald, met 
uitzondering van het realiseren van een studiecentrum. 
 
 
Doelstelling voor 2022-2024 
De doelstelling voor de lange termijn zijn gesteld voor een periode van 
drie jaar. De activiteiten binnen het bereik van deze doelstellingen zijn:  

- Continuïteit van de organisatie 
- Evalueren en eventueel continueren van de bestaande projecten 
- Sponsoren zoeken in Nederland en Suriname 
- Vrijwilligers zoeken voor de ondersteuning van diverse projecten 
- Inzamelingsacties in Nederland en Suriname.  
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4. Projecten in Suriname 
 
 
Suriname 
Zoals bij velen bekend bestaat de Surinaamse bevolking uit een 
mengeling van verschillende bevolkingsgroepen zoals Hindoestanen, 
Creolen, Marrons, Javanen, Indianen (de oorspronkelijk bewoners van 
Suriname) en 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 leerplichtig 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, vanuit de stichting, belangrijke 
instrumenten voor de studenten om hun studie af te ronden.  
 
Door de financiële ontwikkelingen in Suriname is de behoefte aan 
ondersteuning van de jeugd dramatisch gegroeid.  
Met de pandemie, Covid-19, is de vraag naar ondersteuning nu vele malen 
groter geworden. 
 
 
Projecten 2021 
Afgelopen jaren heeft de Stichting diverse initiatieven ontplooit, om 
zodoende haar doelstellingen te realiseren. Op dit moment hebben we drie 
projecten, Care4shareHulpgoederen, Care4shareStudiefonds, en 
Care4shareStudiecentrum (ontwikkelingsfase). 
Dit wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd, afhankelijk van de 
hulpvraag en noodzaak. 
 
 

A. Care4shareHulpgoederen, in het vervolg C4S-Hulpgoederen  
Dit project is gericht op het inzamelen en sorteren van hulpgoederen in 
Nederland en deze te verschepen naar Suriname. In Suriname worden de 
pakketten opgehaald en op de juiste plaats bezorgd.  
De ingezamelde goederen zijn bestemd voor kindertehuizen, scholen en 
andere instellingen voor de jeugd in Suriname.  
 
 
2021 
In november hebben wij 9 dozen met hulpgoederen en nog een deel van 
het gedoneerde schoolmeubilair verzonden naar Suriname. 
Deze hulpgoederen kwamen 20 december aan in Suriname en zijn 
verdeeld aan diverse kindertehuizen en scholen in Suriname. 
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B. Care4shareStudiefonds, C4S-Studiefonds  
Dit project is in 2013 gestart om te voorzien in de behoefte van de 
studerende jeugd. Het studiefonds was het idee van een sponsor uit 
Suriname om studenten, bij wie het aan financiële middelen ontbrak, de 
mogelijkheid te bieden om middels een lening hun studie te kunnen 
afronden.  
 
De focus van het studiefonds moest niet liggen op de excellente student, 
maar op de hardwerkende student, die een steuntje in de rug kon 
gebruiken om niet buiten de boot te vallen.  
 
Het succes van het studiefonds hangt van de studenten af. Jaarlijks wordt 
een aantal studenten, middels een strenge selectieprocedure, 
geselecteerd. De aanmelding van de studenten vindt op verschillende 
manieren plaats. De instelling waar de student studeert speelt hier een 
belangrijke rol in. 
 
  
Terugbetaling eind 2021: 
Sinds 2013 hebben 33 studenten een lening van de stichting ontvangen. 
Van deze groep hebben 18 studenten de lening van het studiefonds 
volledig terugbetaald. Van de overige studenten is het merendeel al 
begonnen met het terugbetalen. Enkele studenten hebben nog geen 
betaald werk, waardoor zij de lening van het studiefonds nog niet kunnen 
terugbetalen.   
 
Meer dan 55% van het uitstaande bedrag van het studiefonds is al 
terugontvangen en een deel weer ter ondersteuning gegeven aan een 
ander student. 
Uit de groep van 33 studenten zijn er 13 van de Adek, 8 van de IMEAO, 
11 van de Natin en 1 van de mulo. 
 
Studenten komen in aanmerking als zij: 
- voldoen aan de toelatingseisen voor de universiteit, middelbare of 

hoger onderwijs; 
- ruim voldoende schoolresultaten hebben; 
- wegens hun financiële situatie en die van hun ouders de studie niet zelf 

kunnen betalen. 
 
Aanmeldingsprocedure: 
De studenten kunnen aangemeld worden door scholen, ouders en door 
zichzelf, indien zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
 
Terugbetalingsprocedure: 
De verstrekte lening 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.  
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Door de terugbetaling zullen meer studenten een kans krijgen om hun 
studie af te maken, want terugbetaling betekent dat je een ander student 
een kans geeft. 
 
 
Schooljaar 2021-2022: 
Voor het schooljaar 2021-2022 hebben wij zes studenten geselecteerd. 
Vier studenten voor Adek (Universiteit), een student voor de mulo en een 
student voor de Natin (Natuur Technisch Onderwijs).   
 
 
 
 

C. Studiecentrum  
De roep om een studiecentrum kwam, ruim 7 á 8 jaar geleden, van een 
studente, die met een lening van het studiefonds studeerde. Net als zij, 
misten vele studenten de financiële middelen om een laptop aan te 
schaffen en ontbrak het hun aan faciliteiten als Wifi en een ruimte thuis 
om in alle rust te kunnen studeren. Vaak was er geen vrije plek op de 
universiteit om te studeren. Dit was een bekend problematiek onder de 
studenten. In 2021 hebben we dit idee opgepakt en verder uitgewerkt. 
Het hoofddoel van het studiecentrum is de studenten een rustige en 
veilige omgeving te bieden met toegang tot de nodige faciliteiten, zoals 
laptops, één printer, wifi en dergelijke. 
 
2021 
Helaas hebben wij dit project niet kunnen starten in 2021 door de corona 
maatregelen e.d. De randapparatuur staat al gereed in Suriname en de 
gesprekken met de begeleider en verhuurder lopen nog. De flyer is ook al 
gereed. We hopen binnenkort dit project op te starten. 
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5. Sponsoracties in Nederland 
 
 
Dank aan al onze sponsoren voor hun steun in 2021!  
Om onze doelen te realiseren is de steun van de sponsoren van cruciaal 
belang.  
 
Een groep van vaste sponsoren maken maandelijks een vast bedrag over 
ten name van de stichting. Een aantal sponsoren hebben een éénmalige 
financiële bijdrage overgemaakt naar de stichting. 
 
 
Beauty Salon Anoushka Jaipal 
Beautysalon Anoushka Jaipal ondersteunt de stichting door een 
collectehuisje te plaatsen in haar salon. Jaarlijks wordt dit bedrag 
overgemaakt op de rekening van de stichting. 
 
 
Sponsoring in geld  
Door diverse acties is er € 6332 binnengekomen.  
- Care4shareFinance: € 592. 
- Sponsoren, maandelijks en incidenteel: € 5536. 
- Sponsoracties: € 204. 

 
 
Sponsoring in goederen  
Via diverse instellingen, waaronder scholen, bedrijven en verpleeghuizen 
hebben we goederen gedoneerd gekregen.  
In november 2021 is schoolmeubilair verzonden naar Suriname en 
inmiddels in gebruik. 
 
 
 

6. Financieel jaarverslag 
 
 
Dit is het financieel jaarverslag 2021. Het is ook een toelichting op de 
balans, baten en lasten rekening. Het financieel verslag is gemaakt door 
S.A. Marapin, V. Matai en met de hulp van een aantal vrijwilligers.  
 
 
Projectkosten  
De kosten aan project A, Care4shareHulpgoederen, bedraagt € 2.834  
De kosten aan project B, Care4shareStudiefonds, bedraagt € 339.  
De kosten aan project C, Care4shareStudiecentrum, bedraagt € 1794.  
De kosten die zijn gemaakt om alle projecten te realiseren € 302. 
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7.  Jaarrekening 2021 
 

Balans   31-12-2021     31-12-2020 
Activa           
Immateriële vaste activa           
Materiële vaste activa           
Financiële activa  €     240       €      240    
            
      
Voorraden           
Vorderingen en overlopende activa  €     938       €      938    
Effecten           
Bank  €  2.494       €   2.001    
            
Totaal  €  3.672       €   3.179    
            
Passiva           
reserves:           
continuïteitsreserve    €    2.000       €    2.001  
bestemmingsreserve           
herwaarderingsreserve           
overige reserves           
            
Fondsen:           
bestemmingsfondsen (Studiefonds)    €       240       €       240  
bestemmingsfondsen (Studiecentrum)    €       494        
            
Voorzieningen:           
langlopende schulden, studiefonds    €       938       €       938  
kortlopend schulden, eigen investering           
            
Totaal    €    3.672       €    3.179  
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 Werkelijk 2021      Begroot2021     Werkelijk 2020     Begroot2022   

  € 44.197 € 44.561   € 44.197 € 44.561   € 43.831 € 44.196   € 44.197 € 44.561 

Baten:                       
Baten uit eigen fondsenwerving 
(sponsoracties) € 204                     

Baten uit Care4shareFinance € 592     € 580     € 580     € 600   
Baten uit gezamenlijk acties 
(sponsors) € 5.536                     

Baten uit acties van derden 
(collectebus)             € 0         

Subsidies van overheden                       
Rentebaten en baten uit 
beleggingen                       

Overige baten  (Doelstelling A)       € 2.400     € 2.405     € 2.400   

Overige baten (Doelstelling B)             € 0         

Overige baten (Doelstelling C)       € 2.600     € 2.588     € 2.600   

Overige baten (Doelstelling D)      € 1.500           € 1.500   

Som der baten   € 6.332     € 7.080     € 5.573     € 7.100 
                        
Lasten:                       

Besteed aan doelstellingen:                       
Besteed aan doelstelling A 
(hulpgoederen) € 2.834     € 1.400     € 2.930     € 1.400   

Besteed aan doelstelling B 
(studiefonds) € 339     € 500     € 500     € 600   

Besteed aan doelstelling C 
(algemeen)       € 2.480     € 301     € 2.400   

Besteed aan doelstelling D 
(Studiecentrum)  € 1.794     € 1.500           € 1.500   

                        
Werving baten:                       
Kosten eigen fondsenwerving 
(collectebus)                       

Kosten gezamenlijk acties € 302     € 600     € 222     € 600   

Kosten acties derden                        
Kosten verkrijging subsidies 
overheden                       

Kosten van projecten                       
                        
Beheer en administratie:                       

Kosten beheer en administratie € 571     € 600     € 317     € 600   
                        
Financieel Resultaat 
(Negatief)             € 9.276       € 7.100 

Som der lasten   € 5.839     € 7.080     € 13.546     € 0 
Saldo van gerealiseerde 
baten en lasten   € 493     € 0     € -7.973     € 7.100 
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8.  Begrotingen 2022-2024 
 

 Begroot 2022     Begroot 2023     Begroot 2024   

                  

Baten:                 

Baten uit eigen fondsenwerving (sponsoracties)                 

Baten uit Care4shareFinance € 600     € 600     € 600   

baten uit gezamenlijk acties (sponsors)                 

Baten uit acties van derden (collectebus)                 

Subsidies van overheden                 

Rentebaten en baten uit beleggingen                 

Overige baten  (Doelstelling A) € 2.400     € 2.400     € 2.400   

Overige baten (Doelstelling B)                 

Overige baten (Doelstelling C) € 2.600     € 2.600     € 2.600   

Overige baten (Doelstelling D) € 1.500     € 1.500     € 1.500   

Som der baten   € 7.100     € 7.100     € 7.100 
                  
Lasten:                 

Besteed aan doelstellingen:                 

Besteed aan doelstelling A (hulpgoederen) € 1.400     € 1.400     € 1.400   

Besteed aan doelstelling B (studiefonds) € 600     € 600     € 600   

Besteed aan doelstelling C (algemeen) € 2.400     € 2.400     € 2.400   

Besteed aan doelstelling D (Studiecentrum)  € 1.500     € 1.500     € 1.500   

                  

Werving baten:                 

Kosten eigen fondsenwerving (collectebus)                 

Kosten gezamenlijk acties € 600     € 600     € 600   

Kosten acties derden                  

Kosten verkrijging subsidies overheden                 

Kosten van projecten                 
                  
Beheer en administratie:                 

Kosten beheer en administratie € 600     € 600     € 600   
                  
Som der lasten   € 7.100     € 7.100     € 7.100 

Saldo van baten en lasten   € 0     € 0     € 0 
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