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Voorwoord
Het projectjaar 2019-2020 is een jaar geweest zoals nooit tevoren. Ons
projectjaar loopt gelijk met het Surinaamse schooljaar van 1 oktober tot en met
30 september. Door de COVID-19 pandemie zijn alle scholen in Suriname
gesloten vanaf maart 2020 voor de rest van het schooljaar. YES is voor de
uitdagingen komen te staan van de mogelijkheden en onmogelijkheden van
afstandsonderwijs.
Suriname verkeert al enkele jaren in een economische malaise en de pandemie
heeft een groot deel van onze doelgroep tot een schrijnend armoedeniveau
gebracht. Het empoweren van de jongeren van Suriname is onze missie, maar
als zij niet elke dag genoeg eten op tafel hebben moeten er ook andere keuzes
gemaakt worden. YES heeft de verantwoordelijkheid opgepakt om ook noodhulp
te bieden in deze extreme situatie.

“YES is als een boom met vruchten van kracht en hoop.”
Uitspraak van één van onze leerlingen
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De missie en doelstelling
Stichting Youth Empowerment Suriname (YES) wil een effectieve bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld van jongeren 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 jongeren 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 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 sociaalmaatschappelijke achtergrond kampen met meervoudige problematiek en
daardoor kwetsbaarder zijn.

Het YES jaarprogramma
Het jaarprogramma bestaat uit de volgende projecten:
1. De Empowerment training: oktober 2019 t/m 1e week februari 2020
2. De Empowerment training voor ouders: februari 2020
3. Het coaching traject Empowerment Level 2: 2e week februari 2020 t/m juli
2020
4. De Empowerment training voor meisjes (pilot): april 2020
5. De motivatiedagen voor examenleerlingen: november 2019, februari en
juni 2020
6. De residentiele Empowerment training: augustus 2020
7. Opleidingstraject trainers/coaches team: tijdens het gehele projectjaar
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YES Empowerment
De hoofdonderwerpen in de YES Empowerment trajecten zijn:
•

•

•

•

•

Conflicthantering: op een nieuwe manier kijken naar conflicten, namelijk
als een mogelijkheid om te leren. Betere en sterkere relaties kunnen
opbouwen door conflicten te kunnen transformeren.
Gedragspatronen: inzicht krijgen in je
eigen (belemmerende) gedragspatronen
en sterk en bewust keuzes kunnen
maken.
Communicatie: bewust worden van de
verschillende vormen van communicatie.
Je mening en je gevoelens leren
verwoorden.
Doelen: het realistisch kunnen stellen en
effectief plannen van je persoonlijke
doelen.
Leiderschap: begrijpen wat persoonlijk
leiderschap inhoudt en je bewust worden
van je eigen mogelijkheden en
kwaliteiten. Inzicht krijgen in keuzes en
verantwoordelijkheid.

Projectscholen
Wij hebben in ons projectjaar 2019-2020 gewerkt op de volgende scholen:
-

MULO H.G. Sylvester:
Openbare Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) in Paramaribo.
Sociaal-maatschappelijk milieu van de leerlingen:
50% lagere en 50% middenklasse.

-

MULO K.R.S. Coleridge:
Openbare MULO school in Paramaribo.
Sociaal-maatschappelijk milieu van de leerlingen:
70% lagere en 30% middenklasse.

-

MULO Houttuin
Openbare MULO school buiten Paramaribo, in het district Wanica.
Sociaal-maatschappelijk milieu van de leerlingen:
60% lagere en 40% middenklasse.
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De Empowerment training
MULO Sylvester
42 Leerlingen

Jongens
16

Aantal leerlingen eindcertificaat
Aantal leerlingen
deelnamebewijs*
Aantal leerlingen uitgevallen*

31
9

MULO Coleridge
35 Leerlingen

Jongens
9

Aantal leerlingen eind
certificaat
Aantal leerlingen
deelnamebewijs*
Aantal leerlingen uitgevallen*

26

MULO Houttuin
41 Leerlingen

Jongens
13

Aantal leerlingen eind
certificaat
Aantal leerlingen
deelnamebewijs*
Aantal leerlingen uitgevallen*

40

Meisjes
26

2

Meisjes
26

4
5

Meisjes
28

n.v.t.
1

*NB Leerlingen die 2 keer afwezig zijn geweest en geen eindpresentatie hebben gegeven,
krijgen een deelnamebewijs i.p.v. een eindcertificaat. Bij een absentie van meer dan 4
keer, mag de jongere niet meer meedoen aan de training.
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Evaluatie
De verwerking van onze data wordt extern gedaan. YES verzamelt niet alleen
data met betrekking tot impact en resultaat, maar verwerkt ook alle
achtergrondfactoren van de leerlingen in de evaluatie. Bijvoorbeeld of hun
ouders gescheiden zijn en wat voor opleidingsniveau zij hebben. Hoe de
economische situatie is. Of en hoe vaak leerlingen zijn blijven zitten. Hun
leeftijden, sekse en tot welke etnische bevolkingsgroep zij behoren.
De leerlingen vullen na afronding van het traject ook een uitgebreid
evaluatieformulier in, waarbij zij onder andere aangeven of er sprake is van
ontwikkeling ten aanzien van specifieke onderwerpen. Er wordt hen gevraagd
om keuze te maken tussen de volgende antwoorden: ‘minder’, ‘hetzelfde’, ‘meer’
of ‘veel meer’. In de diagrammen zijn enkele resultaten in beeld gebracht.

Evaluatie Sylvester
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Minder

Hetzelfde

Meer

Veel meer

Grafiek 1 weergave resultaten evaluatie deelnemers Sylvester
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Evaluatie Coleridge
100%
90%
80%
70%
60%
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40%
30%
20%
10%
0%

Minder

Hetzelfde

Meer

Veel meer

Grafiek 2 Weergave resultaten evaluatie deelnemers Coleridge

Evaluatie Houttuin
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Minder

Hetzelfde

Meer

Veel meer

Grafiek 3 Weergave resultaten evaluatie deelnemers Houttuin

Als we kijken naar de impact van de trainingen dan valt op dat de leerlingen van
de drie scholen een aanzienlijke ontwikkeling hebben doorgemaakt.
60% tot 80% van de leerlingen geeft aan dat ze nu over veel meer
zelfvertrouwen beschikt. Tijdens de psychologische ontwikkeling van een
8
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adolescent is het hebben van een sterk zelfvertrouwen de basis om zich goed te
kunnen ontwikkelen op
Verschillende vlakken. We zien dat ook terug in de groei die zij hebben
doorgemaakt op het vlak van de andere onderwerpen die in de tabel zijn
weergegeven.
Op MULO Sylvester valt op dat de leerlingen zich ook meer zijn gaan uiten over
hun gevoelens. Veel van de leerlingen hebben traumatische ervaringen
meegemaakt en hebben vaak minder goede sociale omstandigheden thuis. Zij
geven ook aan dat zij zich veel vaardiger voelen in hun communicatie. Slechts
23% van de leerlingen van deze groep woont met beide ouders.
Bij het bestuderen van de impact van de trainingen op de leerlingen van MULO
Coleridge en MULO Houttuin zien wij onder andere een krachtige groei in de
toename van hun moed. De leerlingen op deze twee scholen zijn jonger dan de
leerlingen op MULO Sylvester en behoren tot bevolkingsgroepen waar vooral de
meisjes minder ruimte krijgen om ‘plek’ in te nemen. Tijdens het traject zijn
deze meisjes zichtbaar steeds meer voor zichzelf gaan ‘staan’.
In de evaluaties geven de leerlingen ook aan dat ze veel stappen hebben
gemaakt in het veranderen van hun gedrag thuis en het verbeteren van hun
familierelaties. Bij het overgrote deel van de leerlingen (52% tot 71%) zijn hun
ouders niet meer samen en 14% tot 22% van de leerlingen woont ook niet meer
bij één van hun ouders, zij wonen bij andere familieleden in. Tijdens de
trainingen wordt veel gewerkt met huiswerkopdrachten waarbij de geleerde stof
in praktijk moet worden gebracht. Het team van coaches is wekelijks getuige
geweest van grote individuele stappen van de leerlingen.

Meting Soft skills
Van het meten van soft skills is bekend dat het een grote uitdaging is. YES
maakt o.a. gebruik van ‘De self-esteem test’ van Rosenberg. Een
wetenschappelijk meetinstrument dat wereldwijd gebruikt wordt. Bij deze test
vindt er een nulmeting en nameting plaats. Op MULO Houttuin heeft 56% van de
leerlingen een score verbetering, op MULO Coleridge 63% van de leerlingen en
op MULO Sylvester 89%. Deze aanzienlijke verschillen in score zijn te wijten aan
taalbegrip. De self-esteem test van Rosenberg is qua taalgebruik helaas niet
optimaal geschikt voor iedereen. Op Houttuin en Coleridge is er een groter
percentage leerlingen die tot de bevolkingsgroepen behoren die de Nederlandse
taal minder goed machtig zijn. Wij mogen dus niet de conclusie trekken dat bij
deze leerlingen hun self-esteem werkelijk minder is toegenomen dan bij de
andere leerlingen. We zien dit ook zeker niet terug in hun waarneembare gedrag
en ontwikkeling tijdens het traject.
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Lessons learned
Wij hebben de uitval van 5 leerlingen tijdens het traject op MULO Coleridge niet
kunnen voorkomen. Het betrof hier 4 jongens en 1 meisje. De jongens hadden
alle vier als reden dat zij liever wilden voetballen. Bij het meisje was de reden
om te stoppen met de training dat haar dansleraar haar geen vrij wilde geven.
Als er in een groep zoveel leerlingen uitvallen heeft dit een zeer negatief effect
op de groepsdynamiek. Wij doen er alles aan om de uitval en het verzuim op
deze school omlaag te kunnen krijgen. Het is een uitdaging waar ook de
schoolleiding dagelijks mee kampt. De doelgroep op deze school is enorm
complex. Volgend schooljaar zullen we strenger zijn bij de aanmelding en de
motivatie en het commitment van de jongeren vooraf nog grondig te toetsen.
Ten aanzien van de impactmeting staan wij als organisatie voor de uitdaging om
lokaal de juiste externe expertise te vinden om wetenschappelijke
meetinstrumenten te ontwikkelen die geheel aansluiten bij onze doelgroep en
hun begripsvermogen van de Nederlandse taal. Een stap die wij zelf zullen
nemen is dat YES zelf volgens de opbouw van de self-esteem test van
Rosenberg een test op gaan ontwikkelen om daarmee te toetsen of er
significante verschillen naar voren komen in de resultaten.
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Metaforen
Wij vragen de leerlingen aan het einde van de trajecten metaforisch te verwoorden
wat YES voor hen betekent. Hieronder volgen enkele quotes van de leerlingen;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

YES is een licht dat schijnt in mijn leven
Zoals de zon de aarde verlicht zo heeft YES mijn leven verlicht. Zonder deze
training was ik in het donker blijven leven
YES is meer dan het leven zelf. Het brengt geluk en bewustzijn
YES laat mijn hart, mijn gevoelens en mind bloeien
Ik vond dat ik niets waard was en nu voel ik echt dat ik een kang kang
meisje ben. Ik weet dat ik alles kan.
Zonder de training was ik niets waard. Ik was een boom zonder bladeren.
Vroeger was ik de kleinste boom van het tropische regenwoud en nu ben ik
een kankantrie, de grootste!
YES schonk mij olie voor mijn lege tank. Nu kan mijn auto rijden
Voor YES was ik een vlieger en nu ben ik een plane
YES is als een trap uit de hemel voor mij.

De Empowerment training voor ouders
Het doel van deze training is om bij ouders het vermogen en hun commitment te
versterken om hun kinderen beter te willen/kunnen begrijpen. De jongeren
waarmee YES werkt hebben heel vaak verstoorde relaties met hun ouders. Het
zijn dan ook vaak deze relaties die ten grondslag liggen aan hun verminderd
zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, minder goede schoolprestaties en andere
problematiek.
Al jarenlang probeert YES de ouders van onze jongeren te motiveren om zelf ook
deel te nemen aan een Empowerment training. Onze jongeren willen ook heel
graag dat hun ouders of verzorgers meedoen. Helaas blijft dit een extreem
lastige uitdaging. Ouders hebben vaak meerdere jobs en daardoor geen tijd, zijn
vaak laagopgeleid en ervaren een drempel om een training te volgen. Een
andere reden voor het bijzonder lage inschrijvingspercentage is dat ze het nut
niet inzien van een dergelijke training.
Dit projectjaar hebben van al onze aantal toevoegen leerlingen, 30 ouders zich
ingeschreven voor deelname aan onze Empowerment training voor ouders.
Uiteindelijk hebben 13 ouders (2 vaders,10 moeders en 1 oma) daadwerkelijk de
training gevolgd.
De stof die wij met hen behandelen bestaat voor een groot deel uit dezelfde stof
die wij ook met de jongeren behandelen. Zelfreflectie, inzicht in eigen
afweermechanismes en als rode draad: de geweldloze communicatiemethodiek
van Marshall Rosenberg. Het is belangrijk om te zeggen dat, al waren het maar
13 ouders, elke ouder is er 1! Deze 13 ouders hebben zich volledig ingezet en
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we hebben prachtige resultaten met hen bereikt. We hebben geen schriftelijke
evaluaties laten invullen, omdat niet elke ouder machtig was om Nederlands te
schrijven. Wij hebben gezamenlijk mondeling geëvalueerd en daar kwam heel
duidelijk naar voren hoe zij zich verrijkt voelden met nieuwe mogelijkheden in
de omgang met hun kinderen.
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Het coaching traject Empowerment Level 2
Tijdens de Empowerment training wordt het altijd duidelijk dat het voor een
groep jongeren belangrijk is om nog extra coaching te krijgen. Dit percentage
ligt meestal op 40% tot 50% van de groep. Voor deze jongeren is er het
vervolgtraject Empowerment Level 2. In dit traject werken we met kleine
groepjes van maximaal 7 jongeren. Hierdoor is er meer ruimte voor individuele
coaching. In het projectjaar 2019-2020 zijn wij in februari 2020 in totaal met 59
jongeren het Empowerment Level 2 traject gestart:
MULO Sylvester: 24 leerlingen
MULO Coleridge: 19 leerlingen
MULO Houttuin: 16 leerlingen

Aanpassing vanwege COVID-19
Op 16 maart 2020 zijn alle scholen in Suriname gesloten vanwege de COVID-19
pandemie. Aanvankelijk kregen wij te horen dat de scholen gesloten zouden zijn
tot 24 april 2020 inclusief de 3 weken van de paasvakantie. We zijn aan de slag
gegaan met het maken van WhatsApp groepjes. Met de leerlingen die geen
eigen telefoon hadden (35%) hebben we contact onderhouden via de telefoon
van hun ouders of verzorgers.
We hebben het curriculum aangepast en het behouden van hun motivatie voor
school tot speerpunt gemaakt. Mede door het falen van het Ministerie van
Onderwijs in het adequaat oppakken van afstandsonderwijs. En het feit dat het
grootste deel van de leerlingen in Suriname geen wifi thuis heeft en een groot
deel geen eigen telefoon werd afstandsonderwijs al snel een onmogelijke
situatie. Steeds meer jongeren in het Empowerment Level 2 traject verloren hun
motivatie. Het creëren van een inspirerende groepsdynamiek via de app bleek
onmogelijk. Het individueel blijven bellen van alle leerlingen leidden tot
teleurstellingen bij het YES team omdat de leerlingen regelmatig niet bereikbaar
waren en zich niet hielden aan de afgesproken tijden waarop de gesprekken
plaats zouden vinden. We hebben toen besloten, ondanks de COVID- situatie,
om huisbezoeken te gaan doen bij onze leerlingen. Tijdens deze bezoeken werd
het ons nog duidelijker dat een deel van onze leerlingen echt in zeer schrijnende
situaties verkeren. Zowel op economisch, als op emotioneel/mentaal vlak.

De tweede aanpassing vanwege COVID-19
Toen in juni de scholen nog steeds gesloten waren, hebben wij het roer weer
omgegooid. We zijn gestopt met de focus van de coaching op hun studieplanning
en motivatie voor school. Er was een veel kleinere groep leerlingen over, die nog
steeds vooral gemotiveerd was om zich te ontwikkelen op het persoonlijke vlak.
Met hen hebben we een 7 -weken programma gestart waarin wij de leerlingen
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specifiek hebben gecoacht op het maken van vervolgstappen in zelfbewustzijn,
het durven maken van keuzes en het verder verbeteren van hun verstoorde
familierelaties. In de 1e week van augustus heeft YES toestemming gekregen
om, op de scholen in kleine groepen, leerlingen te zien voor een bijzondere
eindpresentatie. In deze presentaties hebben de leerlingen met elkaar en de
coaches gedeeld wat ze hebben geleerd in de afgelopen periode.
Van de 59 jongeren waar wij mee zijn gestart in februari 2020 zijn 17 leerlingen
overgebleven. Zij hebben ondanks de extreme crisis en de zeer harde
omstandigheden doorgezet tot het einde. 17 prachtige jongeren waar het YES
team ontzettend trots op is!

Voedselpakketten noodhulp
In april 2020 is YES gestart met het brengen van voedselpakketten naar onze
leerlingen die niet elke dag voldoende te eten hadden. Het openbaar vervoer in
Suriname werd stopgezet vanaf maart 2020. De mensen konden hierdoor niet
meer naar hun werk. Voor veel mensen viel hun inkomen geheel of gedeeltelijk
weg. In april en mei hebben we als team de voedselpakketten zelf bekostigd
samen met onze vrienden en familie. Toen steeds duidelijker werd dat deze
extreme crisis nog geruime tijd zou voortduren, hebben we samen met YES-NL
een crowdfundingsactie opgezet in Nederland voor een grootschaligere
ondersteuning. YES heeft toen besloten om niet alleen de leerlingen uit onze
eigen projecten in kaart te brengen maar schoolbreed te kijken naar jongeren
die de meeste ondersteuning nodig hadden. Samen met de drie projectscholen
hebben wij 180 jongeren en hun gezinnen geselecteerd waar de nood het hoogst
was. Het netwerk van YES en YES-NL heeft onze crowdfundingsactie ruimhartig
gesteund. Er is een totaal van € 14.916 aan donaties binnengekomen. Wij
hebben 180 jongeren en hun gezinnen van bijzonder rijk gevulde
voedselpakketten kunnen voorzien in de maanden juni,juli en augusutus
2020.Voor het YES team was dit een periode van verdriet, blijdschap en
voldoening.
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De Motivatiedagen
De motivatiedagen worden uitgevoerd tijdens schooltijd, waarbij alle
examenleerlingen van de school deelnemen. De inhoud van deze dagen is
volledig gericht op een effectieve voorbereiding van het examen. Wij werken
onder andere met het herkennen van persoonlijke valkuilen, het in kaart
brengen van interne en externe hulpbronnen, systematisch leren plannen en het
versterken van de groepsverbondenheid. Wij hebben 5 motivatiedagen
uitgevoerd voor 175
leerlingen. Er waren
9 motivatiedagen
gepland voor deze
leerlingen in ons
jaarprogramma.
Door de COVID-19
situatie hebben 4
dagen niet door
kunnen gaan.

De Empowerment training voor meisjes (pilot)
YES zou in de paasvakantie voor de eerste keer een residentiële Empowerment
training voor meisjes uitvoeren. Dit is een programma voor meisjes die seksueel
misbruikt zijn. Deze training heeft dit projectjaar niet plaats gevonden door de
COVID-19 situatie. Goed om te vermelden is dat door deze situatie, YES het
programma aan het door ontwikkelen is. Het resultaat daarvan zal zijn dat wij
een langer en intensiever programma in 2021 zullen uitvoeren voor deze
doelgroep.

De residentiële Empowerment training
Sinds 2015 voert YES eenmaal per jaar in de grote vakantie een residentiële
Empowerment training uit. Deze training heeft dit projectjaar niet plaats
gevonden door de COVID-19 situatie.
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Opleidingstraject YES – team
Het trainers/coaches team wordt door YES zelf opgeleid. De kwaliteit van de
trainingen wordt in hoge mate bepaald door het niveau van het team.
Gedurende het projectjaar (totdat door de pandemie er geen mogelijkheden
meer waren) hebben er parallel aan de projecten train-de-trainers meetings
plaatsgevonden. Tevens wordt het team tijdens de uitvoer van de projecten on
the job gecoacht. Er wordt gewerkt vanuit de principes van ‘ownership’ en ‘role
modelling’. Het team moet bereid zijn om hun eigen processen van groei en
ontwikkeling in het heden en in het verleden te delen met de jongeren. Het team
wordt niet alleen getraind in trainers- en coaching technieken en het
overbrengen van het curriculum aan de jongeren. Zij ondergaan het curriculum
zelf als onderdeel van de opleiding.
Van 2015 t/m 2018 hebben verschillende leden van het YES-team ook trainingen
in Nederland gevolgd om zich verder te ontwikkelen in coaching methodieken.
Deze mogelijkheid is tot stand gekomen door de ondersteuning van Wings of
Support (WOS) met een donatie van de vliegtickets en door NTI/NLP met de
sponsoring van de deelname aan hun trainingen.
Het trainers/coaches team bestaat uit:
1 senior trainer/coach
3 medior trainers/coaches
3 junior trainers/coaches
1 peer coach

Lessons learned
De manier waarop YES haar
team opleidt is erg intensief
en vraagt veel van het
team. De aanzienlijke
verschillen in het
persoonlijk
ontwikkelingsniveau tussen
de teamleden onderling, die
vooral ook voortkomt uit de
verschillen in leeftijd,
hebben als gevolg dat er
eigenlijk nog meer tijd
geïnvesteerd zou moeten
worden in het opleiden. Dit
is echter financieel niet
mogelijk.
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Bestuur en directeur
Het YES bestuur bestaat uit de volgende leden:
Natascha Brahim-Waaldijk, waarnemend voorzitter en secretaris
Karin Spong, penningmeester
Nadine Blik, commissaris
Directeur: Apana van Leeuwaarde

Werknemers
YES heeft alleen haar directeur in loondienst op basis van een arbeidscontract.
Het trainers/coaches team en de financieel medewerker werken op basis van
zelfstandige dienstverleningscontracten per projectopdracht.
Voor de uitvoer van sommige projecten maakt YES gebruik van vrijwilligers.
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