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Stichting Unu Pikin
1. Bestuursverslag
Algemeen
In 2016 hebben de inwoners van Suriname het zwaar gehad. De wereldcrisis was overal grotendeels
overwonnen, maar in Suriname was (en is) een nationale crisis van wereldformaat aan de gang:
geldontwaarding, lege schappen in de winkels, toegenomen kosten van levensonderhoud etc.
Particulieren, bedrijven en organisaties dachten extra goed na over hun uitgaven en dat merkten we
in onze sociale werkplaats. Er waren duidelijk minder bestellingen, maar met creativiteit proberen
we deze moeilijke tijden te doorstaan.
We willen met de meubels steeds meer de particuliere markt bereiken, dus hebben we de oranjeschoolkleur een beetje losgelaten en ingeruild voor crème, blauw, grijs en andere modieuze kleuren.
Bij de fietsenafdeling is de klandizie verschoven van de Nederlandse stagiaire naar de Surinamer. Er
zijn minder stagiaires dan de afgelopen jaren, en de Surinamer is op zoek naar een voordeliger
vervoermiddel en kiest steeds vaker voor de fiets.
Ondanks de moeilijke tijden hebben we ook onze sociale activiteiten verder uitgebouwd. Voor de
nieuwe dagopvang voor oud-leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs die (nog) niet in staat
zijn te werken en vaak geen zinvolle dagbesteding hebben is een voorlichtingsbijeenkomst en
werving georganiseerd. Ook voor die groep wil Stichting Unu Pikin in de toekomst iets betekenen.
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:

Humbert Prade, Voorzitter
Henne Dekkers, Penningmeester
Albert Verwey, lid
Kenneth Biervliet, lid
Na 13 jaar betrokken te zijn bij Stichting Unu Pikin, heeft Arnold Contein zich, met pijn in het hart,
teruggetrokken als bestuurslid. We bedanken hem voor de inzet van de afgelopen jaren.
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
Leo Vollebregt, Secretaris
Jurrian Dekkers-Visch, Penningmeester
Evenals voorgaande jaren heeft het bestuur geen vergoeding ontvangen voor haar inzet voor
Stichting Unu Pikin.
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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 2015 is het project ‘Veiligheid is een werkwoord’ gestart met een gehoortest en brandblustraining,
dankzij financiële ondersteuning van het Grietjebie Fonds. Het laatste onderdeel, de
‘veiligheidsinspectie’ bij Staatsolie heeft in 2016 plaatsgehad. Het project bestond o.a. uit een
brandblustraining en een gehoortest en moet leiden tot meer veiligheidsbewustzijn onder de
medewerkers. Dankzij aanvullende financiering van derden, kan dit project verder worden
uitgebouwd.
De Marthe van Rijswijck Foundation heeft een grote financiële bijdrage gedaan voor diverse
verbeteringen aan de werkplaats: verbouwing van de keuken en kleedruimtes, nieuwe rolpoort en
luifel voor de fietsenwerkplaats en aanschaf van diverse machines en gereedschappen. Deze
verbeteringen zijn in etappes uitgevoerd, met de laatste etappe in 2017.
Fietsen
Dit jaar was de afsluiting van het UTSN-project Tools4Change. Met de Win-groep te Nieuw- Nickerie
en de Mr. Huberstichting in Paramaribo wordt samengewerkt met Betuwe Wereldwijd in Culemborg
(NL) aan het verbeteren van de fiets- en rolstoelwerkplaatsen. Het tweede deel van de trainingen
m.b.t. techniek en management heeft plaatsgevonden en in november is het afsluitend symposium
gehouden, over veilig fietsgebruik in Suriname, met betrokkenen en geïnteresseerden.
In het voorjaar is via de media in Noord-Holland 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 erg zijn gestegen.
In 2016 hebben weer 16 leerlingen van het voorgezet speciaal onderwijs hun praktijklessen
fietsreparatie in de werkplaats gevolgd.
Bibliotheken
Dankzij de 6e bijdrage van Scarlet Ibis Foundation hebben we dit jaar de Mulo Flora kunnen helpen.
Het nieuwe gebouw had een mooie ruimte beschikbaar voor de bibliotheek, maar er was geen
meubilair voor de inrichting.
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Met het project Lekker Lezen zijn in 2016 drie schoolbibliotheken ondersteund. De OS Mariënburg
heeft extra meubilair gekregen en de LBO Hockeystraat heeft een volledige inrichting ontvangen.
KeK! (Kinderen een Kans!) heeft in Amsterdam een benefiet-picknick gehouden. Dit bedrag is
verdubbeld door een anonieme Lekker Lezen-donor en daarmee is het Waaldijkcollege in Paramaribo
ondersteund met kasten en boeken.
Alle schoolbibliotheken hebben boeken van Surinaamse kinderboekenschrijvers gekregen. Deze
boeken 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.
Alle leerlingen van de 6 e klas van de OS Tourtonne III hebben een schoolpakket ontvangen met in
Nederland en Suriname ingezamelde schoolspullen: tas, pennen, schiften etc. en natuurlijk een boek.
In Suriname zijn twee rommelmarkten (een bunkopuseri) georganiseerd, met allerhande spullen uit
Nederland en Suriname. De opbrengsten komen ten goede aan de transportkosten.
Samenwerkingsverband
Met de WIN-groep en de Mr Huberstichting uit Suriname en Betuwe Wereldwijd uit Nederland is in
november 2014 een UTSN Twinningproject gestart. Dit tweejarig project is gericht op de versterking
van de organisaties m.b.t. de fietsen- en rolstoelreparatie, marketing, begeleiding etc. Eind 2016 is
het project afgerond.
Opdrachten
Dit jaar is het aantal opdrachten van scholen en particulieren verminderd vanwege de economische
situatie in Suriname. Helaas heeft het Ministerie van Onderwijs de aanbesteding van 2015 in 2016
niet gecontinueerd. Er waren wat kleine opdrachten voor particulieren, zoals een zwerfboekenkastje,
een lockerkast en een hoogslaper, leuke projecten waarbij de kennis en vaardigheden van de
meubelmakers werden getest. Verder zijn een twintigtal halffabricaat hobbelstoelen geleverd aan
een wederverkoper.
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 geen onderscheid
gemaakt tussen de ‘deelnemers’ en de ‘begeleiders’, iedereen levert zo goed mogelijk zijn of haar
bijdrage aan de werkzaamheden.
De Surinaamse overheid heeft halverwege het jaar een medewerker ter beschikking gesteld,
afkomstig van het Ministerie van Handel en Industrie. Orlinda Sebong is werkzaam als administratief
medewerker en ondersteunt de verschillende afdelingen.
Dit jaar is er een verschuiving geweest op de fietsenafdeling. Vincent Monkau is (weer) voor zichzelf
begonnen waarna zijn functie over werd genomen door de tweede man, Ron Schal.
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Als onderdeel van de sociale wetten met betrekking tot het minimumloon, pensioen en medische
zorg is de Zorgwet verder geïmplementeerd, waarbij de werkgever en de werknemer ieder een deel
van de verplichte zorgverzekering moeten betalen.
Vrijwilligers en stagiairs
Er is een klein aantal vrijwilligers in Nederland actief bezig met het inzamelen en verwerken van de
boeken en materialen. Dit gaat om 5 dames en 1 heer, Margreeth, Marieke, José, Ria, Jurrian en
Henne. 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 vrijwilligers
uitgezocht, 4 dames, Ingrid, Clara, Jeannet en Joyce, 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.
In 2016 hebben 5 Nederlandse studenten stage gelopen: 2 voor de praktijklessen fietsreparatie, 2
voor de voorbereidingen voor de dagopvang en 1 voor het ontwikkelen van de mission statement van
Stichting Unu Pikin die in 2017 echt is opgesteld.
Fondsenwerving
In Nederland is de boekwinkel aan huis voortgezet, in de garage en op de oprit van Henne Dekkers.
Ook in Suriname werden boeken verkocht, tijdens de boekenmarkt en andere boekverkopingen,
zoals bij de Cederboomschool in Paramaribo, en in het eigen boekwinkeltje in de werkplaats.
Om de fondsenwerving beter in te vullen is dit jaar gekozen voor een meer professionele aanpak. Dit
heeft geresulteerd in project-ondersteuning van een groot aantal fondsen. De projecten hebben te
maken met de inrichting en ondersteuning van bibliotheken, met de veiligheid op de werkvloer en
met de investeringen en uitvoering van de leerwerktrajecten voor de fietsenafdeling. Een deel van de
projecten is in 2016 uitgevoerd, de rest van de middelen staat genoteerd als vooruit ontvangen
baten.
Jaarverslag
De omzet van schoolmeubilair is ten opzichte van 2015 behoorlijk afgenomen. In 2015 was er echter
sprake van een incidentele grote order van Arya Dewaker en de Nieuw Christelijke School. De omzet
van de fietsenwerkplaats bleef stabiel. De kostprijs van de werkplaatsen is lager dan in 2015 maar
het effect van de enorme koersval van de Surinaamse doller (SRD) heeft hier grote invloed op gehad.
Alle uitgaven voor de werkplaatsen inclusief de vergoedingen voor personeel worden gedaan in SRD.
De rapportering van het financieel verslag is in EUR zodat bij een koersdaling van meer dan 100% van
de SRD dit effect zichtbaar is in de kostprijs.
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Mede dankzij professionaliseren van de fondsenwerving is het gelukt om meer schenkingen te
ontvangen zodat de baten na aftrek van de kostprijs van de werkplaatsen uit kwam op EUR 62.726,--.
Hierdoor kon er ook meer aan de projecten uitgegeven worden.
De overige uitgaven bedroegen EUR 16.055 tegen een bedrag van EUR 12.670 in 2015. In 2016 is er
een contract gesloten met een fondsenwerver waarvoor een vergoeding is afgesproken. Dit verklaart
de stijging van de overige uitgaven. Als wij de bestedingen aan onze projecten en werkplaatsen
afzetten tegen de ontvangen gelden wordt er meer dan 70% van alle inkomsten direct aan onze
doelen besteed. Een resultaat waar wij trots op zijn.
Door de enorme inflatie van de Surinaamse dollar gedurende 2016 hebben wij helaas een
koersverlies geleden van EUR 4.379. Niettemin is het boekjaar 2016 afgesloten met een positief saldo
van EUR 14.021,--.
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 2016
Activa

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen

31-dec-16

31-dec-15

18.089

18.089

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

9.554
1.596
63.085

Totaal activazijde

Passiva

14.094
2.999
41.822
74.235

58.915

92.324

77.004

31-dec-16

31-dec-15

Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
Algemene reserve
Continuiteitsreserve

Kortlopende schulden en overlopende passiva

17
35.920
25.000

60.937

17
21.899
25.000

46.916

31.387

30.088

92.324

77.004
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3. Staat van baten en lasten
Omzet schoolmeubilair
Omzet verkoop fietsen en reparaties
Kostprijs werkplaatsen
Schenkingen en donaties
Overige baten
Som der baten

Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Vergoeding fondsenwerving
Autokosten
Kantoorkosten
Som der lasten

2.138
4.924
3.774
2.034
3.185

Project Scarlet Ibis
Project Pelgrimshoeve
Project Lekker Lezen
Project Tools4change
Project van Rijswijck
Hans Blankertfonds compressor
Hip Hergebruik SGP
Leerwerktraject
Project veiligheid is een werkwoord
Som der projecten

7.000
186
6.317
6.358
3.176
0
0
3.702
1.497

Saldo van baten en lasten

2015

23.537
18.623
-63.871
-21.711
77.625
6.812
62.726

58.533
18.861
-84.706
-7.312
39.795
13.299
45.782

3.273
4.755
0
1.984
2.658
16.055

Exploitatiesaldo

Rentebaten
Bankkosten
Koersverschillen
Som der financiële baten en lasten

2016

12.670
3.500
208
3.097
3.122
0
3.000
3.870
144
624

28.236

17.565

18.435

15.547

114
-149
-4.379

75
-104
-4.414

-28

14.021

15.519
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4. Toelichting op de balans per 31 december 2016
Bedrijfsgebouwen- en terreinen

31-dec-16

31-dec-15

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

0
1.596
1.596

996
2.003
2.999

3.269
35.328
5.864
704
12.427
666
4.827
63.085

7.696
15.000
0
14.737
3.778
611
0
41.822

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
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-16
Algemene reserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Vorming van een continuïteitsreserve
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*
Overige schulden

31-dec-15

21.899
14.021
0
35.920

6.380
15.519

25.000

25.000

25.000

25.000

18.039
121
13.109
118
31.387

25.494
121
3.706
767
30.088

21.899

*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 studiegeld Cornelia
Bijdrage van Huize Unu Pikin
Diversen

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

Huisvestingskosten
Onderhoud gebouwen
Energiekosten
Brandverzekering*
Beveiliging
Schoonmaken
Overige huisvestingskosten

2016

2015

20.769
33.913
9.189
63.871

34.209
49.930
567
84.706

4.164
0
1.390
1.258
6.812

7.575
1.590
2.578
1.556
13.299

1.085
18
412
144
479

939
1.094
390
157
245
448

2.138

3.273

2.513
990
781
284
281
75
4.924

2.963
1.364
233
139
56
4.755

* Telkens met een looptijd van 5 jaar
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Autokosten
Brandstof
Reparatie en onderhoud

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Communicatie
Nieuwsbrief
Representatie
Overige kantoorkosten
Contributies en abonnementen

2016

2015

1.523
511
2.034

1778
207
1.984

376
1.630
836
174
158
12
3.185

213
1333
473
445
172
23
2.658
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