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Missie en doelstelling 

Stichting Youth Empowerment Suriname (YES) wil een effectieve bijdrage leveren aan de 

ontwikkeling van een positief zelfbeeld van de jeugd in Suriname. En daardoor hun 

mogelijkheden van slagen in het onderwijs verhogen en hun kansen in de maatschappij 

vergroten. 

YES levert  deze bijdrage door het aanbieden van intensieve trainingen, workshops en 

coaching trajecten aan de jeugd in Suriname. Hierin staat de ontwikkeling van een positief 

zelfbeeld centraal, waardoor jongeren zich bewust worden van hun kwaliteiten en talenten. 

De trajecten bieden jongeren de kans om zich op een krachtige manier te ontwikkelen en 

stelt hun in staat om optimaal te kunnen participeren in de maatschappij. De trajecten helpen 

eveneens te voorkomen dat sommige jongeren vervroegd uit het schoolsysteem vallen. 

 

YES  rekent tot haar doelgroep alle jongeren  in Suriname tussen de 15 jaar en 20 jaar, 

waarbij zij zich met name richt op de jongeren die door hun sociaal maatschappelijke 

achtergrond kampen met meervoudige problematiek en daardoor kwetsbaarder zijn. 

 

 

Jaarprogramma  

Sinds de oprichting van YES in 2011 hebben al meer dan 900 jongeren op 10 verschillende 

VOJ scholen (Voortgezet Onderwijs Junioren), de Empowerment trainingen en coaching 

trajecten succesvol afgerond. Voor getuigenissen van de jongeren die hebben deelgenomen, 

verwijzen we graag naar onze website www.yes.sr (YES in beeld). 

In het schooljaar 2020/2021 voeren wij de trainingen en de follow-up coaching trajecten uit 

op 3 projectscholen: MULO Anton Resida, MULO Coleridge en MULO Wim Bos Verschuur. De 

projecten starten in oktober 2020. In Suriname loopt het schooljaar van 1 oktober tot 30 

september.  

In de afgelopen jaren heeft YES veel ervaring opgedaan met het Empowerment programma 

en op basis hiervan zijn een aantal elementen toegevoegd aan het jaar programma. YES 

geeft sinds 2015 motivatie sessies voor eindexamenleerlingen en een residentiële 

Empowerment training in de grote vakantie. In het schooljaar 2020/2021 gaan wij een 

Empowerment training uitvoeren voor ouders en verzorgers en een pilot training voor meisjes 

die seksueel misbruikt zijn. Op deze manier beoogt YES de effecten van haar werk steeds 

krachtiger te maken. 

1. De Empowerment trainingen: deze trainingen worden gegeven op de 3 project scholen. 

Per school nemen er dit jaar maximaal 30 jongeren deel (ivm de COVID-19 maatregelen 

moeten wij ons aan dit maximum houden) voor 1 middag per week voor 14 weken. Er 

zullen 3 trainers en de projectcoördinator werken met een groep van 30 jongeren. 

Hierdoor kan er intensief gewerkt worden en is er voldoende capaciteit voor individuele 

aandacht voor de jongeren. Jongeren die de training succesvol doorlopen hebben, 

ontvangen een YES certificaat. Voor het behalen van het certificaat dienen de jongeren 

minimaal 12 trainingsbijeenkomsten hebben bijgewoond, de eindtoets te maken en 

moeten ze een presentatie geven aan familie en leerkrachten waarbij zij eigen 

praktijkvoorbeelden integreren met wat zij geleerd hebben in de training.  

http://www.yes.sr/
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2. De coaching trajecten Empowerment Level 2: deze trajecten worden gegeven op de 3 

projectscholen aan de leerlingen die de Empowerment training hebben afgesloten met het 

behalen van het certificaat. De leerlingen die nog extra ondersteuning nodig hebben, 

komen in aanmerking voor dit follow-up coaching traject. Dit traject duurt 12 weken 1 

middag per week. Er wordt voorrang gegeven aan de jongeren die ouder zijn dan 16 jaar.  

 

Zij worden begeleid om zich verder te ontwikkelen in hun individuele leerdoelen en worden 

ondersteund bij het creëren van oplossingen met betrekking tot de problematiek in hun 

sociale achtergrond. Aan deze trajecten nemen per school maximaal 20 leerlingen deel. 

3. De motivatiedagen voor eindexamen leerlingen: deze sessies worden uitgevoerd op 

de 3 projectscholen tijdens schooltijd, waarbij alle examenleerlingen van de school 

deelnemen. De inhoud van deze dagen is volledig gericht op een krachtige voorbereiding 

van het examen. Wij werken o.a. met het herkennen van persoonlijke valkuilen, 

planvaardigheid, het in kaart brengen van interne en externe hulpbronnen en het 

versterken van de groepsverbondenheid. De motivatiedagen worden gegeven voor 60-80 

leerlingen per school. 

4. De residentiële Empowerment training: een specifieke groep jongeren is meer gebaat 

bij een Empowerment training die residentieel wordt uitgevoerd. Dit wil zeggen dat de 

jongeren niet naar huis gaan en voor de duur van de training aanwezig blijven op de 

locatie. In een residentiële training bestaat ook een grotere mogelijkheid om met 

eventuele agressieproblematiek van de jongeren te werken doordat er ruimte in het 

curriculum is voor het fysiek uiten van emoties. De jongeren worden geselecteerd uit ons 

netwerk van verschillende scholen en tehuizen. In 2021 zullen er maximaal 35 jongeren 

deelnemen aan de residentiële training. 

5. De Empowerment training voor ouders en verzorgers: YES heeft in de afgelopen 

projectjaren ervaren dat het bereiken en betrekken van de ouders/verzorgers van de 

jongeren een grote uitdaging is. In het schooljaar 2020/2021 gaat YES opnieuw de uitdaging 

aan. In de 2e helft van het projectjaar zal er een Empowerment training geven worden voor 

de ouders/verzorgers van de deelnemende jongeren. In de training zullen wij o.a. een aantal 

basis communicatie vaardigheden behandelen die aansluiten bij het curriculum dat wij met 

de jongeren behandelen. Het aantal gewenste deelnemers is 40 en de realiteit heeft ons 

geleerd dat wij heel blij moeten zijn als we 20 deelnemers hebben.  

 

6. De Empowerment training voor meisjes: YES heeft in de afgelopen jaren erg veel 

meisjes in onze projecten gehad die met ons gedeeld hebben dat zij verkracht en/of 

seksueel misbruikt zijn. Werken met deze groep vraagt om een speciaal residentieel project, 

waarin wij nauw zullen samenwerken met de psycholoog. Het hoofd onderwerp van deze 

training is; het afleggen van ‘schaamte en schuld’. De verhouding tussen het aantal trainers 

en deelnemers zal 1 op 3 zijn. In dit pilot project zullen er 15 meisjes deelnemen. 
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Locaties en deelname  

De Empowerment trainingen en de follow-up coaching trajecten vinden plaats op de 

projectscholen na schooltijd. De motivatie sessies voor de eindexamen leerlingen vinden 

binnen schooltijd plaats. Er zijn twee belangrijke redenen om de trainingen op school te laten 

plaatsvinden. Ten eerste creëren we een laagdrempeligheid voor de jongeren om deel te 

nemen. Ten tweede ontstaat door het betrekken van de school in het project, een sterkere 

gezamenlijke verantwoordelijk voor de bredere ontwikkeling van de jeugd van Suriname. 

Voor de uitvoer van de residentiële Empowerment training, de Empowerment training voor 

meisjes en de Empowerment training voor ouders/verzorgers huren wij een internaat af. 

 

 

YES financiert het overgrote deel van de kosten voor de trainingen. De scholen betalen een 

bijdrage in de kosten van de training. Daarnaast wordt ook van de jongeren een klein bedrag 

van 2,50 Surinaamse dollar per sessie gevraagd voor het volgen van de training. Hiermee 

wordt het commitment van de leerlingen versterkt. 

 

 

Het aantal deelnemende jongeren in 2020-2021 is als volgt: 

 

PROJECT                        AANTAL JONGEREN 

Empowerment trainingen 90 

Coaching trajecten Empowerment Level 2 45 

Motivatie dagen  examen leerlingen 180 – 240 

Residentiële Empowerment training  35 

Empowerment training ouders en verzorgers 40 

Empowerment training meisjes  15 

 

Evaluatie en effectmeting 

De projectcoördinator/ senior trainer heeft een tussentijdse en een eindevaluatie met de 

schoolleiding. Hierin wordt de evaluatie van de jongeren zelf meegenomen (onder meer via 

het verwerken van de eindevaluatieformulieren van de jongeren). Daarnaast maakt de 

projectcoördinator een jaarrapportage op voor de donoren en het YES bestuur. Het 

projectjaar van YES loopt van 1 oktober tot 30 september. 

 

Stichting YES bevindt zich in een on-going proces van het ontwikkelen van betrouwbare en 

geschikte meetinstrumenten voor het meten van de effecten van de Empowerment trainingen 

op de jongeren. Vanwege de diepgang en complexiteit van de doelen van de Empowerment 

trainingen is de vertaling van het effect in harde cijfers een uitdaging.  

Wij verzamelen data aan de hand van een 0-meting, na meting en een eind 

evaluatieformulier die ingevuld wordt door de jongeren. Deze data worden verwerkt in de 

jaarrapportage. 
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Indeling projectjaar 2020-2021 
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Werving jongeren              

Informatie meeting ouders/ verzorgers              

Empowerment trainingen 14 weken              

Evaluatie projecten              

Eindpresentaties door de jongeren              

Follow- up coaching trajecten level 2              

Motivatie sessies eindexamen leerlingen             

Contract afspraken project scholen volgend schooljaar              

Eindevaluatie rapportages schooljaar              

Voorbereidingen nieuwe projecten              

Curriculum ontwikkeling voor het nieuwe schooljaar              

Overzicht residentiële projecten              

Curriculum ontwikkeling Emp. training meisjes(pilot)              

Intake en screening Empowerment training meisjes              

Residentiële Empowerment training voor meisjes 2021             

Follow-up traject Empowerment voor meisjes             

Werving residentiële Empowerment training 2021             

Intake en screening residentiële Empowerment 
training 2021 

            

Residentiële Empowerment training 2021             

Overzicht project voor ouders en verzorgers             

Intake Empowerment training voor ouders/ verzorgers             

Empowerment training voor ouders/ verzorgers             
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Toelichting aanvraag financiering YES-NL 

Voor de financiering van onze Empowerment projecten 2020-2021 vraagt YES bij YES-NL           

het bedrag aan van € 20.300 

YES ontvangt voor dit schooljaar 2020-2021 geen donor gelden meer van Wings Of Support 

(WOS).Wij hebben een aanvraag bij de Triodos foundation gedaan en verwachten dat deze 

zal worden goed gekeurd.  

Voor de uitvoer van de Empowerment training voor meisjes hebben wij € 12.403 ontvangen 

van stichting MAJOH. Deze gelden zijn naar jullie overgemaakt op 6 november 2020. Wij 

zullen YES-NL officieel vragen dit bedrag aan ons over te maken in februari 2021. De 

aanvraag voor de bijdrage van YES-NL voor de residentiële Empowerment training augustus 

2021 zal YES in juli 2021 officieel doen. 
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Stichting YES  Begroting 2020-2021  

    

 CBvS koers ( 1 oktober 2020 )                    SRD 16.413  

 INKOMSTEN  

 Donaties   
 YES-NL  € 20,300.00 
 Donateurs residentiële empowerment training € 6,189.06 
 Triodos Foundation ( nog aan te vragen ) € 15,000.00 
 Stichting MAJOH ( t.b.v. meisjes training ) € 12,403.00 
 R. Hooft Graafland ( t.b.v. meisjes training ) € 1,200.00 
 A. van Leeuwaarde ( t.b.v. meisjes training ) € 1,622.73 
 Batig saldo COVID-19 crowdfunding actie € 1,038.69 
 Batig saldo afgelopen jaar ( 2019-2020 ) € 10,073.95 
 Totaal Donaties € 67,827.43 
     
 Eigen Inbreng   

 Bijdrage jongeren empowerment training € 191.92 

 Bijdrage scholen empowerment training € 137.09 

 Bijdrage motivatie dagen € 109.67 

 Bijdrage jongeren residentiële training € 91.39 

 Bijdrage training ouders € 91.39 

 Bijdrage jongeren coachingtraject empowerment Level 2 € 54.83 

 Bijdrage empowerment training voor meisjes € 31.99 
 Totaal eigen inbreng € 708.28 
     

 TOTAAL INKOMSTEN € 68,535.71 

     

 UITGAVEN   

 1 · SCHOLENPROGAMMA   
 1.1 · EMPOWERMENT TRAININGEN   

 1.1.1 · Consumptie € 976.06 

 1.1.2 · Materiaal € 375.57 

 1.1.3 · T-shirts € 435.63 

 Totaal 1.1 · EMPOWERMENT TRAININGEN € 1,787.25 

     

 1.2 MOTIVATIE DAGEN EINDEXAMEN   

 1.2.1 · Consumptie  € 8.23 
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 1.2.2 · Materiaal € 98.70 

 Totaal 1.2 · MOTIVATIE DAGEN EINDEXAMEN € 106.93 

     

 1.3 TRAINING OUDERS   

 1.3.1· Huur € 73.11 

 1.3.2 ·Consumptie € 57.81 

 1.3.3· Materiaal € 65.53 

 Totaal 1.3 · TRAINING OUDERS € 196.45 

   

 
1.4 COACHING TRAJECTEN EMPOWERMENT 
LEVEL 2 

  

 1.4.1 · Consumptie € 57.58 

 1.4.2.· Materiaal € 46.61 

 Totaal 1.4 · COACHING TRAJECTEN LEVEL 2 € 104.19 

     

 Totaal 1 · SCHOLENPROGAMMA € 2,194.82 

     

 2 · TRAIN DE TRAINERS WEEKEND   

 2.1 · Consumptie € 21.80 

 2.2 · Verblijf € 290.64 

 2.3 · Materiaal € 2.92 

 2.4 · Transportkosten naar precamp Berg en Dal  € 113.09 

 Totaal 2 · TRAIN DE TRAINERS WEEKEND € 428.45 

     

 3 · RESIDENTIËLE EMPOWERMENT TRAINING   

 3.1 · Huur accommodatie € 500.00 

 3.2 · Video- opname en foto's € 500.00 

 3.3 · Huur geluid € 91.39 

 3.4 · Consumptie € 629.01 

 3.5 · Trainingsmateriaal € 257.72 

 3.6 · Belkosten € 200.00 

 3.7 · Psycholoog € 200.00 

 3.8 · Vergoedingen Team € 3,175.00 

 3.9 · Terugkomdagen € 455.68 

 3.10 . Onvoorziene kosten ( 3% ) € 180.26 

 
Totaal 3 · RESIDENTIËLE EMPOWERMENT 
TRAINING 

€ 6,189.06 

   

 4 · EMPOWERMENT TRAINING MEISJES   

 4.1 · Huur accommodatie € 2,000.00 

 4.2 · Consumptie € 578.00 
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 4.3 · Trainingsmateriaal € 190.00 

 4.4 · Belkosten € 200.00 

 4.5 · Psycholoog € 0.00 

 4.6 · Vergoedingen Team € 5,650.00 

 4.7 . Voorbereidingstraject € 1,135.00 

 4.8 . Follow up traject € 1,740.00 

 4.9 . Salaris (bruto)  proj.coördinator ( 30% ) € 3,060.00 

 Totaal 4 · EMPOWERMENT TRAINING MEISJES € 14,553.00 

     

 5 · PROJECT KOSTEN   

 5.1 · Junior trainers € 5,256.00 

 5.2 · Medior trainers € 10,444.00 

 5.3 · Junior coach € 0.00 

 5.4 · Visibility  € 336.00 

 5.5 · Transport vergoeding team € 606.07 

 5.6 · Belkosten vergoeding team € 47.52 

 5.6 · Monitoring uitvoering effectmeting € 250.00 

 5.7 · Accountant € 1,050.00 

 5.8 · Bookkeeper € 1,225.00 

 5.9 . Bookkeeper onvoorziene uren € 450.00 

 5.10 · Office Assistant € 0.00 

 Totaal 5 · PROJECT KOSTEN € 19,664.60 

    

 6 · PERSONEELSKOSTEN    

 6.1 · Salaris (bruto) directeur/proj.coördinator ( 70% ) € 18,962.73 

 Totaal 6. PERSONEELSKOSTEN € 18,962.73 

    

 7 · INSTITUTIONELE KOSTEN   

 7.1 · Huur kantoor € 3,900.00 

 7.2 · Telecommunicatie € 525.00 

 7.3 · Representatie € 50.00 

 7.4 · Benodigdheden kantoor € 86.64 

 7.5 · Onderhoud elektrische apparatuur € 121.85 
 Totaal 7 · INSTITUTIONELE KOSTEN € 4,683.49 
     
 Subtotaal UITGAVEN € 66,495.88 
 3% onvoorzien € 2,039.83 

 Totaal UITGAVEN incl. 3% onvoorzien € 68,535.71 
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