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Stichting Unu Pikin
1. Bestuursverslag

Algemeen
De werkzaamheden van de stichting in Nederland dienen als ondersteuning van het werk in
Suriname. Daar vinden de activiteiten plaats, daar zijn de meeste mensen actief en wordt hard
gewerkt om de doelen te behalen. Hierbij zijn we zeker niet immuun voor invloeden van buitenaf.
In 2016 begon de geldontwaarding van de Surinaamse Dollar. Particulieren en bedrijven hadden
steeds minder geld te besteden. Deze trend was in 2016 begonnen, maar was in 2017 nog duidelijker
merkbaar. De kosten stegen, terwijl er weinig grote bestellingen voor meubilair waren. De vraag naar
fietsen nam wel toe, als goedkoper vervoersmiddel.
Ondanks de moeilijke tijden zijn de sociale activiteiten verder uitgebouwd, waardoor de rol als
sociale werkplaats is versterkt. Voor oud-leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs die
vanwege hun beperking of gedrag meer begeleiding nodig hebben, is de dagopvang van start gegaan.
Zij zijn (nog) niet in staat mee te draaien op de werkafdelingen, maar hebben zo een zinvolle
dagbesteding.
Voor de sociale werkplaats in Suriname is het belangrijk een duidelijke missie te hebben. Zij weten
natuurlijk zelf wel waar ze naar streven en wat ze belangrijk vinden, maar met een uitgewerkte
‘mission statement’ kun je dat ook goed aan anderen laten zien. Samen met de medewerkers van de
sociale werkplaats is een mooi document uitgewerkt waarin de gedeelde waarden goed naar voren
komen (zie foto omslag).
Oprichting, bestuur en directie
De Stichting Schoolmeubilair, -materialen en bibliotheken Unu Pikin Suriname (Unu Pikin) is
opgericht op 20 november 2003 te Paramaribo, Suriname.
Unu Pikin Suriname:

Albert Verwey, Voorzitter
Henne Dekkers, Penningmeester
Kenneth Biervliet, secretaris, tweede penningmeester
Carmelita Tikar, lid
Na 14 jaar betrokken te zijn bij Stichting Unu Pikin, eerst als lid en sinds 2012 als voorzitter, heeft de
heer Prade zich in augustus 2017 wegens gezondheidsredenen teruggetrokken uit het bestuur. De
heer Verwey heeft de functie van voorzitter aanvaard en de heer Biervliet is benoemd als secretaris
en tweede penningmeester. Eind 2017 is mevrouw Tikar toegetreden als lid van het bestuur.
Op 29 mei 2006 is een Nederlandse zusterstichting opgericht. De stichting draagt dezelfde naam.
Omdat beide stichtingen dezelfde doelen nastreven, wordt er in dit jaarverslag alleen onderscheid
gemaakt, als dat strikt noodzakelijk is. Via de steunstichting in Nederland worden de meeste fondsen
geworven, het overgrote deel van de bestedingen vinden in Suriname plaats.
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Unu Pikin Nederland:

Helga Stortelder, Voorzitter
Leo Vollebregt, Secretaris
Jurrian Dekkers-Visch, Penningmeester
Evenals voorgaande jaren heeft het bestuur geen vergoeding ontvangen voor haar inzet voor
Stichting Unu Pikin.
Mevrouw Susanne Dekkers is sinds 2013 benoemd als directeur van de Stichting Unu Pikin Suriname.
Zij ontvangt een vergoeding voor haar dagelijkse verantwoording voor de stichting.
Doelstelling
Stichting Unu Pikin zet zich in voor de kinderen van Suriname en levert een bijdrage aan het
verbeteren van het onderwijs in Paramaribo, de districten en het binnenland. Dit doet Unu Pikin door
het opzetten van schoolbibliotheken, het inzamelen en distribueren van les-, sport- en
spelmaterialen en het renoveren van schoolmeubilair in de sociale werkplaats in Paramaribo.
Inmiddels is het accent verschoven van ‘schoolkinderen’ naar ‘mensen met een beperking’. De
sociale werkplaats heeft een meubelafdeling en een fietsenafdeling en biedt stages, les, opvang en
arbeid aan jongeren met een beperking, leerlingen van het speciaal onderwijs en anderen die extra
steun nodig hebben.
Projecten
In 2017 was de laatste etappe ter verbetering van de werkplaats (oa plaatsing rolpoort,
verbeteringen kantine, aanschaf div machines en gereedschappen), mogelijk gemaakt dankzij
financiering door De Marthe van Rijswijck Foundation.
Dankzij projectfinanciering hebben we in de werkplaats de houtboorders kunnen bestrijden. Dit zijn
larven van kleine torretjes die van binnenuit het hout opeten. Plafonds en wanden moesten worden
vervangen en ook meubelstukken zijn afgeschreven.
In het project ´Veiligheid is een werkwoord´ is er weer een brandblustraining gehouden. Voor
sommige medewerkers was het een herhaling (2015), anderen mochten voor het eerst een
brandblusser vasthouden.
Bibliotheken
Met het project Lekker Lezen zijn in 2017 maar liefst acht schoolbibliotheken ondersteund. De EH
Cabellschool, de OS Peu en Content en de Shri Hanumanschool hebben een aanvulling op hun reeds
bestaande bibliotheek ontvangen, in de vorm van meubels en/of hout en verf. De OS RA Tammenga,
de OS Dijkveld, de OS De Hulp, OS I Flora hebben een volledige inrichting voor hun bibliotheek
ontvangen, bestaande uit rekken, tafels, stoelen, bureau etc. Dit meubilair wordt in de werkplaats
gemaakt. Financiering hiervoor hadden we reeds in 2015 ontvangen.
Alle schoolbibliotheken hebben Nederlandse boeken en boeken van Surinaamse kinderboekenschrijvers gekregen. Deze laatsten sluiten beter aan bij het taalgebruik en de belevingswereld van de
kinderen.
Materialen en boeken
Door de toegenomen kosten van transport, werden er minder dozen met boeken en materialen van
Nederland naar Suriname gestuurd. Bij een aantal vaste bibliotheken in Nederland is dit jaar een
kleiner aantal boeken opgehaald voor de scholen en andere organisaties in Suriname.
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In Suriname zijn in 2017 twee rommelmarkten (een bunkopuseri) georganiseerd, met allerhande
spullen uit Nederland en Suriname.
Meubels en meer
Dit jaar is het aantal opdrachten van scholen en particulieren wederom laag gebleven vanwege de
economische situatie in Suriname.
Voor de Covab en voor het Vanguard College, allebei opleidingen in Paramaribo hebben we een
groot aantal tafels en stoelen gemaakt, en voor het medisch-sociale Dankerscentrum in NieuwNickerie hebben we wachtkamerstoelen opgeknapt. Ook hadden we wat bestellingen van
particulieren, zoals een nieuwe rolpoort of een bijzonder bed.
Fietsen
In de zomer is via de media in Noord-Holland wederom een oproep gedaan voor het inzamelen van
tweedehands fietsen voor Suriname. Deze gratis fietsen, plus ingekochte fietsen van opkopers zijn
naar Suriname verscheept, waardoor de transportkosten hoog zijn. De ‘winst’ uit de verkoop van de
fietsen valt daardoor tegen.
Personeel
Tussen de 15 en 20 personen hebben dit jaar kortere of langere tijd op de loonlijst gestaan, van
vakantiejobbers, leerling fietsenmakers tot volwas meubelmakers. Er wordt op de werkafdelingen
geen onderscheid gemaakt tussen de ‘deelnemers’ en de ‘begeleiders’, iedereen levert zo goed
mogelijk zijn of haar bijdrage aan de werkzaamheden.
Voor de nieuwe afdeling, de dagopvang, is een begeleider aangetrokken, die samen met de 6
nieuwe deelnemers de ondersteunende werkzaamheden verricht.
Het Ministerie van defensie heeft voor de dagopvang een schilder/klusjesman ter beschikking
gesteld, om zo te voldoen aan het gewijzigde beleid van de minister om een meer sociale functie te
vervullen.
Vrijwilligers en stagiairs
Er is een klein aantal vrijwilligers in Nederland actief bezig met het inzamelen en verwerken van de
boeken en materialen. In Nederland worden kleine uitgaven gedaan, zoals de aanschaf van tape om
de dozen dicht te plakken, de benzinekosten, portokosten voor de nieuwsbrieven en soms de
aanschaf van bijzondere materialen voor Suriname.
In Suriname worden deze boeken en materialen ook weer door een kleine groep vaste vrijwilligers
uitgezocht, aangevuld met tijdelijke ondersteuning door vrijwilligers die in Suriname op vakantie zijn.
Er zijn ook regelmatig reizigers uit Nederland of België aan het werk op de fietsen- of
schilderafdeling. Zij helpen de medewerkers met de opdrachten van dat moment of doen speciale
projecten.
Fondsenwerving
Zoals elk jaar ontvangen we een aantal kleine bedragen van vaste donateurs. Daarnaast ontvangen
we regelmatig collectegelden van kerken, zoals van de PKN Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker.
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Eind 2017 is via de nieuwsbrief opgeroepen een bijdrage over te maken voor de aanschaf van
‘basisgoederen’. Dat zijn producten waar winkeliers geen winst op mogen maken, zoals rijst, blom,
sardien etc. Deze oproep heeft ruim € 2000.- opgeleverd.
Een aantal vrijwilligers heeft meegedaan met de jaarlijkse Rabobank Sponsorfietstocht. Dankzij een
verdubbelingsactie heeft dit € 500 opgeleverd.
Bij een sponsor-fietsvierdaagse is bijna € 1500.- opgehaald, wat is aangevuld door Stichting
Grietjebie. Dit bedrag is gebruikt voor financiering van activiteiten van de dagopvang.
Van De Centrale Bank van Suriname hebben we, in verband met hun 60-jarig bestaan een geldbedrag
ontvangen.
Om de fondsenwerving beter in te vullen is vorig jaar gekozen voor een meer professionele aanpak.
Dit heeft geresulteerd in project-ondersteuning van een groot aantal fondsen. Een deel van de
projecten (oa mbt bibliotheken, lessen fietsreparatie en veiligheid) is reeds in 2016 uitgevoerd, een
aantal heeft in 2017 plaatsgevonden, in 2018 zullen de laatste activiteiten plaatsvinden.
Jaarverslag
De opbrengsten van de verkoop van meubilair en de fietsenwerkplaats zijn in 2017 toegenomen ten
opzichte van 2016. Hierdoor is, hoewel negatief, het exploitatiesaldo verbeterd.
De donaties van fondsen voor specifieke projecten zijn fors lager dan in 2016. Dit komt grotendeels
doordat bijdragen voor projecten (oa Lekker Lezen) deels in 2016 zijn verantwoord terwijl de kosten
in 2017 zijn gemaakt. Dit is nader toegelicht in de staat van baten en lasten.
De huisvestingkosten zijn hoger dan in 2016 als gevolg van de bestrijding van de houtboorders en het
vervangen van dakplaten, waarvoor financiering is ontvangen.
De uitgaven voor fondsenwerving drukken nu nog op de exploitatie, maar vervallen vanaf 2018,
omdat dit contract slechts voor 2 jaar was afgesloten.
Het jaar 2017 is uiteindelijk met een negatief saldo van €35.883,-- afgesloten, waardoor de liquide
middelen sterk afgenomen zijn ten opzicht van 2016. Wij zullen dus alle zeilen moeten bijzetten om
extra fondsen te genereren en de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat de opvang voor mensen
met een beperking niet in gevaar komt.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.
Bij vragen en / of nadere toelichting kunt u zich wenden tot ondergetekende.
Hoogachtend,
Namens Stichting Unu Pikin
Dhr. H. P. Dekkers
Penningmeester
Stichting Unu Pikin
De Hulk 8, 1622 DZ Hoorn
Unu Pikinweg 5, De Boerbuiten, Paramaribo
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2.Balans per 31 december 2017 Unu Pikin
Activa

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen

31-dec-17

31-dec-16

18.089

18.089

Vlottende activa
Voorraad materialen en gereedschappen
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

8.545
3.527
31.073

Totaal activazijde

Passiva

9.554
1.596
63.085
43.145

74.235

61.234

92.324

31-dec-17

31-dec-16

Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
Algemene reserve
continuïteitsreserve

Kortlopende schulden en overlopende passiva

17
37
25.000

25.054

17
35.920
25.000

60.937

36.180

31.387

61.234

92.324
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3. Staat van baten en lasten
Omzet schoolmeubilair
Omzet verkoop fietsen en reparaties
Kostprijs werkplaatsen
Schenkingen en donaties algemeen
Donaties van fondsen voor projecten
Overige baten
Som der baten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Vergoeding fondsenwerving
Autokosten
Kantoorkosten
Som der lasten
Project inrichting bibliotheken
Project Tools4Change
Leerwerktraject fietsenwerkplaats
Verbetering werkplaats
Dagopvang groepsruimte
Dagopvang kosten minus bijdrage
Project veiligheid is een werkwoord
Som der projecten uitgaven

Saldo van baten en lasten

2016

33.172
24.620
-72.623
-14.831
22.532
7.644
5.077
20.422

23.537
18.623
-63.871
-21.711
21.790
55.835
6.813
62.726

3.763
6.229
6.068
1.654
3.415

2.138
4.924
3.774
2.034
3.184
21.128

23.118
0
4.240
1.474
2.346
1.485
1.497

Exploitatiesaldo
Rentebaten
Bankkosten
Koersverschillen
Som der financiële baten en lasten

2017

16.055
13.503
6.358
3.702
3.176
0
0
1.497

34.160

28.236

-34.866

18.435

60
-382
-695

114
-149
-4.379
-1.017

-4.414

-35.883

14.021

Toelichting negatief resultaat 2017
In het verslagjaar 2016 zijn veel fondsen ontvangen waarvan de uitgaven voor een groot deel in
2017 kwamen. Feitelijk had er een groter bedrag aan vooruit ontvangen baten moeten worden
opgenomen in de balans. Deze fout is na het publiceren van het verslag 2016 vastgesteld.
Bij een juiste toerekening van de opbrengsten was het resultaat 2016 uitgekomen op een verlies
van € 19.284.-- en het resultaat van 2017 op een verlies van € 2.578,--. Een totaal verlies over 2
jaren van € 21.862,--. Wanneer de saldo's van baten en lasten uit dit verslag opgeteld worden
dan levert dat ook een verlies op van € 21.862,--.
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4. Toelichting op de balans per 31 december 2017
Bedrijfsgebouwen

31 dec 2017

31 dec 2016

Gebouwen
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

5.737
0
5.737

5.737
0
5.737

Verbouwingen
Boekwaarde per 1 januari
Afschrijving
Boekwaarde per 31 december

0
0
0

412
-412
0

3.856
-3.856
0

3.856
-3.856
0

12.352

12.352

356
2.346
826
3.527

0
0
1.596
1.596

690
1.060
26.785
840
971
654
73
31.073

3.269
35.328
5.864
704
12.427
666
4.826
63.084

Aanschafwaarde per 31 december
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
De terreinen zijn geen eigendom van Unu Pikin
Bouw fietsenwerkplaats
Aanschafwaarde

Vorderingen
Vordering op medewerkers
Te ontvangen projectfinanciering
Vorderingen op korte termijn

Liquide middelen
ING Bank
ING Bank spaarrekening
Rabobank
RBC Bank in SRD
RBC Bank in EUR
Kas SRD
Kas euro
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31 dec 2017

31 dec 2016

35.920
-35.883
37

21.899
14.021
35.920

25.000

25.000

25.000

25.000

12.012
121
22.436

18.039
121
13.109
0
118
31.387

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Dotatie ten laste van algemene reserve
Stand per 31 december

Kortlopende schulden
Rekening-courant familie Dekkers
Te betalen loonbelasting en AOV
Vooruit ontvangen baten*
Terug te betalen waarborgsommen HUP
Overige schulden

1.611
36.180

*betreft de reservering van schenkingen
voor later uitgevoerde projecten.
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5. Toelichting op de staat van baten en lasten
Kostprijs werkplaats
Materiaal en gereedschap
Vergoedingen personeel
Transportkosten

Overige baten
Boekenmarkt
Bijdrage van Huize Unu Pikin
Diversen

Overige personeelskosten
Medische kosten
Studie kosten
Feesten, jubilea en kerstgeschenken
Kantine
Overige personeelskosten

Huisvestingskosten
Onderhoud gebouwen
Energiekosten
Brandverzekering
Beveiliging
Schoonmaken
Overige huisvestingskosten

Autokosten
Brandstof
Reparatie en onderhoud

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Communicatie
Nieuwsbrief
Representatie
Overige kantoorkosten
Contributies en abonnementen

2017
25.714
37.544
9.365
72.623

2016
20.769
33.913
9.189
63.871

2.055
1.165
1.856
5.077

4.164
1.390
1.259
6.813

1.301
62
1.811
493
95
3.763

1.085
18
412
144
479
2.138

4.474
1.165
67
275
129
120
6.229

2.513
990
781
284
281
75
4.924

1.428
226
1.654

1523
511
2.034

188
1.175
595
492
941
24
3.415

376
1630
836
174
156
12
3.184
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