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Foto’s omslag:
Corona-maatregelen tijdens de jaarlijkse Unu Pikin rommelmarkt/bunkopuseri in Suriname.
November 2020.
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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. Het afgelopen jaar stond
natuurlijk in het teken van de wereldwijde pandemie van Covid-19 en alles wat daarmee te maken
had: tweemaal een gedwongen sluiting tijdens de 100% lockdowns, weekend-lockdowns, avondklok
en andere maatregelen om besmettingen te voorkomen. Met wat kleine ups en downs bleven de
aantallen besmettingen in Suriname gelukkig beperkt.
De werkplaats had vooral te lijden onder de slechte economische situatie in Suriname, die begin
2020 grotendeels vóór of in ieder geval los van corona was ontstaan en nu nog steeds invloed heeft
op het dagelijks leven van alle inwoners van Suriname. De devaluatie van de lokale munt ten opzichte
van de dollar en de euro zorgde voor enorme prijsstijgingen van levensmiddelen, brandstof, kleding
en ook van de grondstoffen voor de werkplaats.
De onzekerheden rond het virus hadden ook invloed op de stichting in Nederland. Het bestuur kon
niet samenkomen, het aanbod van fietsen en andere goederen stond op een laag pitje en bijdragen
van vermogensfondsen bleven uit. Gelukkig trok dit laatste in de loop van het jaar weer aan en heeft
de stichting eind 2020 toch een aantal financiële bijdragen mogen ontvangen, o.a. van Water is our
World en Scarlet Ibis Foundation. Deze laatste steunt het werk van de stichting al 10 jaar en hun
bijdrage mochten we inzetten voor alle kosten die samenhingen met corona. Ook al is de
economische situatie in Suriname slechts gedeeltelijk het gevolg van corona, toch mochten we dit
geld gebruiken als extra steuntje voor onze medewerkers.
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
Steven MacAndrew, Lid

In oktober 2020 is het bestuur versterkt door toetreding van Steven MacAndrew, voormalig directeur
van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en nu nog steeds actief binnen allerlei projecten in
samenwerking met diverse organisaties en de Surinaamse overheid.
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
Jurrian Dekkers-Visch, Penningmeester
José Wiemann, Lid

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 maken van schoolmeubilair in de sociale werkplaats in Paramaribo. Door de jaren
heen is het accent verschoven van scholen naar sociale werkplaats voor 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
In 2020 hebben we het project ‘Ik werk’ afgerond. Binnen dit project konden onze medewerkers hun
basisvaardigheden in onder andere schilderen en lastechniek verbeteren. Begin 2020 vond het
laatste onderdeel plaats, de workshop lastechniek voor verschillende niveaus.
Dankzij een bijdrage van GJ Projects hebben we orthopedische schoenen kunnen aanschaffen voor
een van onze medewerkers, terwijl dankzij een bijdrage van Stichting Grietjebie voor een jaar de
vervoerskosten van een andere medewerker zijn gedekt. Deze uitgaven staan vermeld bij overige
personeelskosten.
Bibliotheken
Dankzij de bijdrage van de Haëlla Stichting hebben we de inrichting voor de mediatheek van de Shri
Krishnaschool kunnen maken. De bibliotheek is gevestigd in een kleine ruimte met zelfgemaakte
rekken langs de wanden. Nu is de inrichting verbeterd met tafels en stoelen, boekenkasten en een
bureau voor de juf. Vanwege corona waren de scholen lange tijd gesloten, waardoor het project
‘Lekker Lezen’ een beetje stil heeft gelegen. Daarom hebben we de bijdragen van een aantal andere
vermogensfondsen nog niet kunnen inzetten. Deze staan bij de vooruit ontvangen baten genoteerd.
Dagopvang
De dagopvang bestaat uit 6 deelnemers die niet kunnen meedraaien op de werkafdelingen, maar wel
hun bijdrage leveren met zinvol werk. Stichting Grietjebie heeft in 2018 gezorgd voor een
activiteitenbudget, waarvan in 2020 het saldo is besteed. Ook heeft Grietjebie opnieuw bijgedragen
aan een sportief en creatief project. Helaas hebben we dat in 2020 vanwege corona in beperkte mate
kunnen uitvoeren. Het saldo gaat door naar 2021.
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De dagopvang functioneert binnen de muren van de sociale werkplaats, waardoor de
huisvestingskosten (nog) niet worden doorberekend aan deze afdeling.
Materialen en boeken
Via de containertransporten van een collega-sociale instelling worden onze dozen met boeken en
andere materialen naar Suriname verscheept. Wij hebben het inzamelen van bibliotheekboeken in
Nederland afgebouwd, maar hebben in 2018 samenwerking gezocht met Biblionef Nederland, omdat
we de scholen in Suriname graag wilden blijven ondersteunen. Weer vanwege corona heeft dit
stilgelegen, maar we hopen dat dit zich de komende jaren verder zal ontwikkelen.
Er is een klein aantal vrijwilligers in Nederland actief bezig met het inzamelen en verwerken van de
boeken, materialen en fietsen. In Nederland worden door de vrijwilligers 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. Dit jaar was er beduidend minder materiaal, maar toch is eind 2020 een rommelmarkt
gehouden die moest voldoen aan het corona-protocol voor markten. Deze jaarlijkse rommelmarkt of
bunkopuseri is een belangrijke fondsenwervings- en pr-activiteit, waar alle medewerkers en een
grote groep vrijwilligers hun schouders onder zetten.
Meubels en meer
Op de meubelafdeling van de sociale werkplaats wordt voornamelijk schoolmeubilair gemaakt. Sinds
het project in 2019 hebben we ons assortiment uitgebreid met terrasmeubels, wat begin dit jaar een
aantal extra opdrachten heeft opgeleverd. Ook bestelden particulieren de speeltuinobjecten, omdat
veel kinderen thuis waren. Dit jaar hebben we slechts 1 techniek stagiair mogen ontvangen. Hij is na
zijn stage op de metaalafdeling bij ons in dienst gekomen.
Fietsen
De fietsen die naar Suriname gaan, worden in Nederland ingezameld. De fietsen zijn afkomstig van
particulieren, mensen die hun fiets aan Unu Pikin geven. Door de devaluatie van de SRD en in
verhouding toegenomen transportkosten zijn dit jaar minder fietsen verscheept. Dit is erg jammer,
omdat de vraag in Suriname vanwege het wegvallen van het openbaar vervoer wel was toegenomen.
Personeel en stagiairs
In 2019 waren tussen de 20 en 25 mensen actief binnen de muren van de werkplaats. Helaas waren
er dit jaar geen stagiairs van de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, omdat de scholen
gesloten waren. De stagiairs uit Nederland werden na het uitbreken van de pandemie opgeroepen
naar Nederland terug te keren. ‘Onze’ stagiaire bleef en heeft 6 maanden stage gelopen bij de
dagopvang.
Sinds april hebben we regelmatig een extraatje gegeven aan onze medewerkers, als extra toelage op
hun vergoeding (staat vermeld bij overige personeelskosten). Ook hebben we dankzij steun in
natura, onder andere van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting de medewerkers af
en toe een voedselpakket kunnen geven. Ook heeft het ministerie gesteund met medische middelen,
zoals mondkapjes, schoonmaakmiddelen en handsanatizers.

4

Fondsenwerving
We hebben een kleine groep vaste donateurs die elke maand of elk kwartaal een bedrag aan de
stichting overmaakt. Daarnaast ontvangen we regelmatig financiële bijdragen van kerken en
kringloopwinkels. Met onze verzoeken voor de financiering van bijzondere projecten benaderen we
vermogensfondsen of kringloopwinkels.
Alle donateurs, fondsen en geïnteresseerden worden op de hoogte gehouden met onze nieuwsbrief,
website of facebookpagina. In 2020 hebben we twee keer een corona-update gemaild naar onze
contacten in Nederland, wat extra donaties heeft opgeleverd. De reguliere nieuwsbrief wordt twee
keer per jaar digitaal en in een papierenversie verspreid. Dit jaar waren de kosten voor de
nieuwsbrief bij een nieuwe drukker beduidend lager.
Jaarverslag
De verkopen van de meubelwerkplaats en de fietsenwerkplaats zijn mede door toedoen van de
lockdown als gevolg van de wereldwijde pandemie van Covid-19 ten opzichte van 2019 afgenomen
met 32%. Aangezien de directe kosten van beide werkplaatsen vrijwel gelijk bleven resulteerde dit in
een negatieve bijdrage van beiden werkplaatsen.
Doordat wij in 2020 een behoorlijk hogere bijdrage van onze donateurs ontvingen en wij ook waar
mogelijk hebben bezuinigd op de overige kosten is het boekjaar 2020 toch nog in een positief
resultaat geëindigd van € 10.262. Dit stelt ons in staat om de doelen van Stichting Unu Pikin ook in de
toekomst voort te zetten en op die manier een belangrijke dagbesteding te verlenen aan mensen
met een beperking. Dank aan al onze donateurs dat u ons in deze moeilijke tijden ook trouw bent
gebleven en wij op uw steun mochten rekenen.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over het jaar 2020.
Als er behoefte is aan extra toelichting kunt u zich wenden tot ondergetekende.
Hoogachtend,
Namens Stichting Unu Pikin
Mevr J.H.E Dekkers-Visch
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 2020 Unu Pikin
Activa

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen

31-dec-20

31-dec-19

18.089

18.089

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

8.345
31
55.981

8.707
4.067
36.514
64.357

49.288

Totaal activazijde

82.446

67.377

Passiva

31-dec-20

31-dec-19

Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
Algemene reserve
Continuïteitsreserve

Kortlopende schulden en overlopende passiva

17
39.560
25.000

17
29.298
64.577 25.000

54.315

17.869

13.062

82.446

67.377
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3. Staat van baten en lasten
Omzet schoolmeubilair
Omzet verkoop en reparaties fietsen
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

5.371
1.501
2.146
0
432
2.759

Project Lekker Lezen/Meubel &Meer
Fietsen met ervaring
Project Ik werk
Meubels&Meer W.h. Doopsgezinden
Dagopvang Grietjebie
Project Veiligheid is een werkwoord
Som der projecten uitgaven

1.577
0
970
0
348
0

Saldo van baten en lasten

2019

21.807
20.949
-55.312
-12.556
32.520
2.895
367
3.802
27.028

30.996
32.310
-56.594
6.712
25.299
24.859
423
4.963
62.256

5.130
2.273
5.696
492
594
4.710
12.210

Exploitatiesaldo

Bankkosten
Koersverschillen
Som der financiële baten en lasten

2020

18.895
7.089
7.496
6.000
3.040
684
583

2.895

24.892

11.923

18.470

-277
-1.384

-326
627
-1.661

300

10.262

18.771
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4. Toelichting op de balans per 31 december
2020
31-dec-20

31-dec-19

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

31
0
0
31

703
3.333
31
4.067

795
50.458
2.347
1.712
311
358
55.981

379
29.269
971
4.807
657
431
36.514

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 subsidie
Vorderingen op korte termijn

Liquide middelen
ING Bank
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-20

31-dec-19

29.298
10.262
39.560

10.527
18.771
29.298

25.000

25.000

25.000

25.000

2.982
0
14.867
19
17.869

9.415
0
3.647
0
13.062

*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

2020

2019

19.335
30.154
5.823
55.312

15.608
38.465
2.521
56.594

2.785
1.017
3.802

2.854
2.110
4.964

1.643
3
59
198
812
2.656
5.371

1.933
0
1.063
743
670
722
5.130

1.297
592
0
225
26
6
2.146

4.133
838
19
644
37
26
5.696

432

542
52
594

0

432
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Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Communicatie
Nieuwsbrief
Representatie
Overige kantoorkosten
Contributies en abonnementen

2020

2019

249
659
789
612
434
17
2.759

564
1.217
1.217
1.530
169
12
4.710
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