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Wie is YES

YES staat voor Youth Empowerment Suriname. Wij zijn een Surinaamse stichting die met hart en ziel 

aan de weg timmert om een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren van 

Suriname. We zijn er voor alle jongeren tussen de 15 en 20 jaar, maar met name voor hen die door 

hun achtergrond kampen met meervoudige problematiek en daardoor extra kwetsbaar zijn.Hoe is het begonnen

In 1993 startte Apana van 

Leeuwaarde haar carrière in 

de jeugdhulpverlening. 

Jarenlang was zij werkzaam 

in deze sector als 

ambulante hulpverlener, 

trainer en coach in 

Nederland. In 2010 keerde 

zij terug naar Suriname en 

in 2011 richtte zij stichting 

Youth Empowerment 

Suriname op. Zij geeft 

vanuit een duidelijke visie 

en met veel passie leiding 

aan YES. 

Suriname is een land in ontwikkeling. Een van haar meest fundamentele hulpbronnen is 

het grote aantal jongeren. 51% van de Surinaamse bevolking is onder de 27 jaar!

Wat maakt ons uniek

• We werken preventief en dragen bij aan het voorkomen van vervroegde schooluitval.

• Ons coaches/trainers team bestaat uit rolmodellen en ervaringsdeskundigen. 

• We werken vanuit authenticiteit en openheid: onze eigen (traumatische) ervaringen en 

uitdagingen uit onze jeugd delen we met de jongeren.

• We hebben een aantal oud-leerlingen uit onze trainingstrajecten opgeleid tot YES trainers. Zij zijn 

nu een grote inspiratie voor hun peers in de trainingen. 

"Jongeren hebben een krachtig zelfbewustzijn en veel zelfvertrouwen nodig om bewust keuzes te kunnen 

maken voor een succesvolle toekomst"

YES helpt hen daarbij door empowerment- en coaching trajecten.

“YES is een camera voor mij, want nu heb ik beeld 
op mijn leven”
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Wat hebben we al gedaan tussen 2011 en 2018

Empowerment trainingen en follow-up coachingstrajecten

Inmiddels hebben ruim 600 jongeren tussen de 15 en 20 jaar deelgenomen aan onze 

empowerment trainingen en het follow-up coachingstraject buiten de lestijd op school.

Motivatiedagen

Sinds 2014 geven wij jaarlijks motivatiedagen voor de leerlingen van de eindexamen klassen van 

de MULO. Inmiddels hebben 520 jongeren hieraan meegedaan.

Residentiële empowerment training

Vanaf 2015 organiseren we 1 keer per jaar een residentiële empowerment training op een 

gehuurde trainingslocatie waar de jongeren en het YES team kunnen overnachten. Deze aanpak 

biedt ons meer mogelijkheden om met complexere problematiek te werken. 120 jongeren hebben 

deze training gevolgd.

Pilot empowerment trainingen voor leerkrachten

In 2015 en 2016 hebben we pilot empowerment trainingen uitgevoerd voor de leerkrachten teams 

van onze projectscholen. Hieraan hebben 53 leerkrachten deelgenomen van de 73. 

YES-iGrow: een 2 jarig EU samenwerkingsproject

300 jongeren hebben in 2018 tijdens schooltijd deelgenomen aan een 18 weken empowerment 

training specifiek gericht op gendergerelateerd geweld en seksueel reproductieve gezondheid en 

rechten. In projectjaar 2019 participeren opnieuw 300 jongeren.

“YES gaf mij vleugels, zij 
hebben mij vrijheid 

gegeven”

YES empowerment trainingen

Ons doel is om de jongeren meer zelfvertrouwen te geven 

zodat ze bewust sterke keuzes kunnen maken voor hun 

toekomst. In onze workshops, trainingen en coaching 

trajecten leggen we de focus op het ontwikkelen van een 

positief zelfbeeld, het ontdekken van talenten en 

communicatief vaardiger worden. Dit vergroot de kansen 

van jongeren in het onderwijs en de maatschappij. 

De hoofdonderwerpen zijn communicatie, 

conflicthantering, kwaliteiten ontdekken, 

afweermechanismes doorbreken, plannen en 

samenwerken. Onze trajecten variëren tussen de 12 en 

18 weken en de jongeren kiezen zelf voor deelname. 

De trainingen worden gegeven op scholen met een hoog 

percentage leerlingen uit sociaal maatschappelijke lagere 

milieus.

“YES is voor mij 
als eten, een 

eerste 
levensbehoefte!”
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Wilt u ons steunen? 
Graag!

Voor meer informatie 
www.yes.sr en voor een 

wekelijkse update Facebook 
YES/Youth Empowerment 

Suriname

Onze donoren tussen 2011 en 2018

We zijn er trots op dat we in Nederland een groep 

mensen hebben die maand en jaar donateur zijn 

van YES. Onze zusterstichting YES-NL in Nederland 

ondersteunt ons met de financiering van onze 

projecten. In de afgelopen 8 jaar hebben we ook 

financiering ontvangen van verschillende 

organisaties waaronder: 

• SKAN fonds;

• Wings of Support;

• Stichting Curiel-Sibilo;

• Stichting Wan ‘Atti;

• Rotary Club Paramaribo.

“Door YES heb ik gezien dat het niet te laat is en dat ik het 
wel kan en over mogelijkheden beschik!”

Wat willen wij nog meer doen

• Stichting YES heeft de afgelopen jaren tijdens de reguliere trajecten de 

dringende noodzaak gezien voor speciale aandacht voor meisjes die te 

maken hebben gehad met seksueel misbruik en verkrachting. Deze 

doelgroep willen wij ondersteunen middels een apart empowerment 

traject.

• We willen onze residentiële empowerment trainingen 2 maal per jaar 

geven en daarmee meer mogelijkheden bieden aan jongeren uit tehuizen. 

Wat zijn de effecten van de trainingen

In de eindevaluaties geven de jongeren allemaal aan dat de trainingen heel veel hebben bijgedragen aan 

hun persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen. De test van Morris Rosenberg die wereldwijd wordt 

gebruikt voor het meten van zelfvertrouwen bevestigt deze bevinding. Stichting YES heeft na afronding 

van de trainingen verschillende contactmomenten met de jongeren waarin zij vertellen over de stappen die 

zij maken en hoe zij de leerstof toepassen.

http://www.yes.sr/
https://www.facebook.com/YES-Youth-Empowerment-Suriname-377960132290221/

