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Stichting Unu Pikin
1. Bestuursverslag
Algemeen
Stichting Unu Pikin beheert in Paramaribo een sociale werkplaats voor mensen met een beperking.
De werkplaats heeft een meubelafdeling, een fietsenafdeling en een boekenafdeling en biedt arbeid,
dagopvang en stages aan mensen met uiteenlopende beperkingen.
In 2019 heeft Stichting Unu Pikin in Suriname veel activiteiten en projecten uitgevoerd. Alle
afdelingen van de sociale werkplaats zijn aan bod gekomen. De deelnemers van de dagopvang
hebben diverse educatieve activiteiten uitgevoerd, zoals djembé-lessen en 2 optredens.
Voor de mensen van de meubelafdeling waren er verschillende projecten, waarvan het bezoek van
de 7 Vliegende Meubelmakers het meest enerverend was. Samen hebben ze een nieuwe meubellijn
ontwikkeld. Het was voor beide partijen een leerrijke ervaring.
Ook de mensen van de fietsenafdeling hebben het druk gehad, met vrijwilligers uit Nederland die
kwamen meewerken op de afdeling en een groot aantal jonge fietsenmakers-in-spé die nieuwe
kennis hebben opgedaan.
De activiteiten in Nederland hebben dit jaar grotendeels stil gelegen door de ziekte en het
onverwachte overlijden van de heer Henne Dekkers. Henne was als mede-oprichter, penningmeester
en hard werkende vrijwilliger heel belangrijk voor de stichting.
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
Kenneth Biervliet, Secretaris en Penningmeester
Carmelita Tikar, Lid

In mei is mede-oprichter Henne Dekkers (penningmeester) overleden, waarna zijn taak is overgenomen door de tweede penningmeester Kenneth Biervliet. Humbert Prade heeft zijn lidmaatschap
wegens gezondheidsredenen moeten opzeggen. Hij heeft zich vanaf de oprichting in 2003 als lid en
van 2012 tot 2017 als voorzitter ingezet voor de stichting.
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.
Unu Pikin Nederland:

Helga Stortelder, Voorzitter
Jurrian Dekkers-Visch, Penningmeester
José Wiemann, Lid

Halverwege het jaar is José Wiemann als bestuurslid toegetreden. Ze heeft zelf enige tijd in Suriname
gewoond en was al als boekenvrijwilliger betrokken bij de stichting.

2

Evenals voorgaande jaren heeft het bestuur geen vergoeding ontvangen voor haar inzet voor
Stichting Unu Pikin.
Susanne Dekkers is vanaf 2009 in dienst van de stichting en 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 boeken en educatieve
materialen en het renoveren van schoolmeubilair in de sociale werkplaats in Paramaribo. Door de
jaren heen is het accent verschoven van ‘schoolkinderen’ naar ‘mensen met een beperking’. De
sociale werkplaats heeft een meubelafdeling en een fietsenafdeling en biedt stages, opvang en
arbeid aan jongeren met een beperking, leerlingen van het speciaal onderwijs en anderen die extra
steun nodig hebben.
Projecten
Voor de vierde keer op rij hebben we dankzij een bijdrage van PJ Projects verbeteringen aan de
werkplaats kunnen uitvoeren. Deze keer hebben we de kantoortjes, keuken en kleedruimte kunnen
laten betegelen. Hierdoor is het meer hygiënisch en makkelijker voor de mensen die van een rolstoel
gebruik maken.
Dankzij een bijdrage van Quota Suriname hebben we een deel van ons project ‘Veiligheid is een
werkwoord’ kunnen uitvoeren. Alle medewerkers hebben een gehoortest kunnen laten doen.
Bibliotheken
Om in aanmerking te komen voor de inrichting van hun (nieuwe) bibliotheek sturen schoolleiders of
mediatheekmedewerkers een verzoekbrief. Maar regelmatig ontvingen we verzoekbrieven voor
andere zaken, zoals voor de kleuterklassen, de speeltuin of een kleine aanvulling voor de bibliotheek.
Om hen ook te kunnen helpen, zijn we naast het project ‘Lekker Lezen’ begonnen met het project
‘Meubels en Meer’. Op die manier hebben we dankzij financiering van o.a. het Weeshuis der
Doopsgezinden iets kunnen betekenen voor het Leger des Heils, kindertehuis Mijn Zorg en voor 4
scholen.
In 2019 hebben we 3 bibliotheken kunnen inrichten dankzij een bijdrage van de Republic Bank in
Suriname: OS Bigi Poika, St Theresiaschool en de Johan Chelisschool.
Dagopvang
De dagopvang bestaat uit 6 deelnemers die niet kunnen meedraaien op de werkafdelingen, maar wel
hun bijdrage leveren. In ruil voor hun ‘werk’ krijgen zij ondersteuning bij dingen die zij leuk vinden,
zoals creatieve, educatieve of sportieve activiteiten. Stichting Grietjebie heeft in 2018 bijgedragen
aan het activiteitenbudget, waarvan in 2019 het saldo is besteed, maar de grootste kostenpost voor
deze afdeling zijn de personeelskosten voor de begeleider.
De dagopvang functioneert binnen de muren van de sociale werkplaats, waardoor de huisvestingskosten (nog) niet worden doorberekend aan deze afdeling.
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Materialen en boeken
Via de containertransporten van een collega-sociale instelling worden onze dozen met boeken en
andere materialen naar Suriname verscheept. Door de toegenomen kosten moeten we steeds
selectiever zijn. Wij hebben het inzamelen van bibliotheekboeken in Nederland afgebouwd, maar om
de scholen toch van goede boeken te kunnen blijven voorzien is in 2018 samenwerking gezocht met
Biblionef Nederland. We hopen dat dit zich de komende jaren verder zal ontwikkelen.
In Nederland worden door de boekenvrijwilligers 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.
Meubels en meer
Op de meubelafdeling van de sociale werkplaats wordt voornamelijk schoolmeubilair gemaakt. Dit
jaar is er een interessante samenwerking geweest met De Vliegende Meubelmakers. In de
zomervakantie is een groep van 7 vrijwilligers naar Suriname afgereisd om 3 weken hun kennis te
delen en mee te werken in de werkplaats. Samen met de medewerkers hebben zij een aantal nieuwe
meubelstukken ontworpen. Nu produceert de meubelafdeling naast schoolmeubels ook houten
meubels voor balkon en terras.
Met het project ‘Ik werk’ hebben de medewerkers van de meubelafdeling trainingen gehad en extra
kunnen oefenen met de basistechnieken schilderen en houtbewerking en de sociale werknemersvaardigheden.
Fietsen
De fietsen die naar Suriname gaan, worden in Nederland ingezameld. Een deel van de fietsen is
afkomstig van particulieren, mensen die hun fiets aan Unu Pikin geven. Een ander deel kwam van een
fietsenwinkel, die de door klanten ingeruilde fietsen gratis aan Unu Pikin Fietsen doneerde. Helaas is
deze samenwerking dit jaar beëindigd. In 2019 zijn daarom maar ongeveer 125 fietsen naar Suriname
verscheept, opgeknapt en verkocht, minder dan in 2018. Binnen het project ‘Fietsen met ervaring’
hebben 10 jongeren enige tijd op de afdeling meegedraaid, waarvan 2 jongens als fietsenmaker bij
Unu Pikin zijn gaan werken.
Dankzij een senior expert van PUM is gewerkt aan het opzetten van een systeem voor voorraadbeheer. Hier is extra software voor aangeschaft, wat staat genoteerd bij de kantoorkosten.
Personeel
In 2019 waren tussen de 20 en 25 mensen actief binnen de muren van de werkplaats. Op initiatief
van de medewerkers zijn we in 2019 gestart met de ‘Werknemer van de maand’. Een commissie van
pears bepaalt wie in aanmerking komt voor de titel en het certificaat. Zij kijken naar verzuim, inzet en
bijzondere kwaliteiten van hun collega’s. In totaal hebben in 2019 zes mensen de titel ‘Werknemer
van de maand’ ontvangen en in december is tijdens de jaarafsluiting door alle aanwezigen uit deze
genomineerden de ‘Werknemer van het jaar’ gekozen. Requillio en Nigel hebben de prijs gedeeld.
Vrijwilligers en stagiairs
Er is een klein aantal vrijwilligers in Nederland actief bezig met het inzamelen en verwerken van de
boeken, materialen en fietsen. In Suriname worden deze boeken en materialen ook weer door een
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kleine groep vaste vrijwilligers uitgezocht, aangevuld met tijdelijke ondersteuning door vrijwilligers
die in Suriname op vakantie zijn.
Dit jaar hebben 2 studenten (uit Nederland en België) stage gelopen bij de dagopvang. Zij hebben
diverse informatieve en creatieve activiteiten gerealiseerd. Ook hebben zij een oudermiddag
georganiseerd, waaraan 16 ouders hebben meegedaan.
Twee vrijwilligers uit Nederland hebben enige tijd meegedraaid op de fietsenafdeling. Dit was erg
prettig na het vertrek van Ronny Schal, die in december 2018 met pensioen ging.
Fondsenwerving
We hebben een kleine groep vaste donateurs. Daarnaast ontvangen we regelmatig bijdragen van
kerken. Voor onze projecten benaderen we vermogensfondsen of kringloopwinkels. We hebben o.a.
een bijdrage van Books 4 Life en Pelgrimshoeve gehad. Alle donateurs, fondsen en geïnteresseerden
worden op de hoogte gehouden met onze nieuwsbrief, website of facebookpagina.
Na het overlijden van Henne Dekkers is gevraagd voor een bijdrage voor de stichting, in plaats van
bloemen. Dit is gebruikt voor de aanschaf van werkschoenen voor de medewerkers.
In december hebben we SRD 10.000,- voor onze kerstviering gehad van IamGold, een Canadees
goudwinningbedrijf dat actief is in het binnenland van Suriname.
Jaarverslag
De verkopen van de meubelwerkplaats en de fietsenwerkplaats waren in totaal ongeveer hetzelfde
als in 2018. Met name door de lagere transportkosten vanuit Nederland leverden beide werkplaatsen
na aftrek van de kosten een positieve bijdrage aan de stichting namelijk van € 6.713. De in 2019
uitgevoerde projecten voor totaal € 24.892 zijn volledig gefinancierd met daarvoor verkregen
fondsen. De vele schenkingen en donaties van € 25.299 maken het mogelijk dat de stichting
zelfstandig kan blijven voortbestaan waarvoor wij alle gulle gevers zeer dankbaar zijn.
De dagopvang is een activiteit die nu nog niet kostendekkend is. Feitelijk zou de eigen bijdrage per
deelnemer omhoog moeten, maar dat is voor de betrokkenen niet haalbaar. Door extra onderhoud
aan de gebouwen waren de huisvestingskosten hoger dan vorig jaar. De kantoorkosten vielen ook
hoger uit dan vorig jaar, omdat in 2018 de nieuwsbrief nog gesponsord werd maar in 2019 niet meer.
Ondanks dat de exploitatiekosten hoger waren is het jaar 2019 afgesloten met een positief saldo van
€ 18.771 , een behoorlijke stijging ten opzichte van 2018 toen er met een positief saldo van € 10.490
het jaar werd afgesloten.
Voor 2020 blijven wij de steun van donateurs en sponsors hard nodig hebben om de personeelsleden
hun werkplek te kunnen garanderen. De lockdown in Suriname in verband met Covid-19 zal
ongetwijfeld effect hebben op het financieel resultaat in 2020.
Wij vertrouwen er op dat wij u hiermee voldoende hebben geinformeerd over het jaar 2019. Mocht
u desondanks nog extra toelichting wensen dan kunt u zich wenden tot ondergetekende.
Hoogachtend,
Namens Stichting Unu Pikin
Mevrouw J.H.E Dekkers-Visch
Penningmeester
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2.Balans per 31 december 2019 Unu Pikin
Activa

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen

31-dec-19

31-dec-18

18.089

18.089

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

8.707
4.067
36.514

Totaal activazijde

Passiva

7.341
955
35.105
49.288

43.401

67.377

61.490

31-dec-19

31-dec-18

Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
Algemene reserve
Continuiteitsreserve

Kortlopende schulden en overlopende passiva

17
29.298
25.000

54.315

17
10.527
25.000

35.544

13.062

25.946

67.377

61.490
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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
Bijdrage deelnemers dagopvang
Overige baten
Som der baten

Overige personeelskosten
Dagopvangkosten
Huisvestingskosten
Vergoeding fondsenwerving
Autokosten
Kantoorkosten
Som der lasten

5.130
2.273
5.696
492
594
4.710

Project Inrichting bibliotheken
Inrichting bibliotheek: Scarlet Ibis
Groepsruimte RC Maagdenhuis
Project Fietsen met ervaring
Project Ik werk
Meubels: Weeshuis Doopsgezinden
Project Dagopvang Grietjebie
Project veiligheid is een werkwoord
Som der projecten uitgaven

7.089
0
0
7.496
6.000
3.040
684
583

Saldo van baten en lasten

2018

30.996
32.310
-56.594
6.713
25.299
24.859
423
4.963
62.258

32.466
28.615
-82.588
-21.507
36.634
26.542
446
3.800
45.915

3.983
2.595
3.679
0
1.297
2.574
18.895

Exploitatiesaldo

Bankkosten
Koersverschillen
Som der financiële baten en lasten

2019

14.128
14.721
3.500
2.549
0
0
0
0
0

24.892

20.770

18.470

11.017

-326
627

-387
-139
300

-526

18.771

10.490
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4. Toelichting op de balans per 31 december 2019
Bedrijfsgebouwen

31-dec-19

31-dec-18

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

0
0
0

3.856
-3.856
0

3.856
-3.856
0

12.352

12.352

703
3.333
31
4.067

134
0
821
955

379
0
29.269
971
4.807
657
431
36.514

1.665
-1
26.225
248
5.398
1.518
51
35.104

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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Algemene reserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

Continuiteitsreserve
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*
Overige schulden

31-dec-19

31-dec-18

10.527
18.771
29.298

37
10.490
10.527

25.000

25.000

25.000

25.000

9.415
0
3.647
0
13.062

13.712
121
11.691
422
25.946

*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
Diversen

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

Huisvestingskosten
Onderhoud gebouwen
Energiekosten
Brandverzekering
Beveiliging
Schoonmaken
Overige huisvestingskosten

Autokosten
Brandstof
Reparatie en onderhoud

2019

2018

15.608
38.465
2.521
56.594

28.786
41.402
12.400
82.588

2.854
2.110
4.963

3.800
0
3.800

1.933
0
1.063
743
670
722
5.130

1.583
5
185
845
474
892
3.983

4.133
838
19
644
37
26
5.696

2.181
1.002
0
330
18
147
3.679

542
52
594

1.246
51
1.297
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Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Communicatie
Nieuwsbrief
Representatie
Overige kantoorkosten
Contributies en abonnementen

2019

2018

564
1.217
1.217
1.530
169
12
4.710

299
1.643
216
299
106
11
2.574
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