Verslag Projectplan: Sharing is Caring mei 2019
Inleiding:
Met een team van deskundigen, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers zetten wij ons in voor
kinderen en jongvolwassenen met autisme in Suriname en Nederland.
Sinds mei 2013 is Stichting Toppie bezig met autisme awareness. In oktober 2015 heeft het
team van Stichting Toppie! een oriëntatiereis gemaakt in Suriname (Roberto één van de
oprichters van Toppie! is geboren in Suriname). Waar al snel bleek dat er nog zeer weinig
bekend was over autisme. De opvoeding roept bij ouders vaak veel vragen op. Ze moeten
hun aanpak aanpassen en vaak nieuwe vaardigheden aanleren die nodig zijn voor de
opvoeding.
Doordat er nog weinig informatie is en ondersteuning of begeleiding komt het veel voor dat
kinderen van school gaan, er veel problemen voorkomen met de communicatie en acceptatie
met soms verstrekkende gevolgen.
Het is onbekend hoeveel mensen met autisme er precies zijn in Suriname. Op basis van
epidemiologische studies uit het buitenland wordt ervan uitgegaan dat autisme bij 1% van
elke bevolking voorkomt. Suriname heeft ca. 585.368 inwoners (2016), wat neer komt op
5850 mensen met autisme, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking.
We kunnen er vanuit gaan dat ongeveer 25% bestaat uit kinderen en (jong)volwassenen.
Minimaal 1295 kinderen met een vorm van autisme in Suriname, die wij graag een betere
toekomst willen bieden.
Dit kunnen wij uiteraard niet alleen, daar zijn wij ons terdege van bewust.
Stichting Toppie! wil zich daarom sterk maken om een samenwerkingsorgaan op te zetten
met scholen, instanties en organisaties in Suriname en Nederland. Tevens hebben wij een
samenwerkingsverklaring op onze website die door meerdere instanties in Suriname is
getekend.
Alle samenwerkende instanties behouden hun eigen identiteit! Samenwerking door een open
en transparante communicatie.
Andere voordelen van een onderlinge samenwerking zijn:
•
•
•
•
•

Betere begeleiding voor ouders en kinderen
Kwaliteitsverhoging en het bieden van vertrouwen
Samenwerkend leren door krachtenbundeling
Successen met elkaar verbinden door innovatiekracht
Betere resultaten door focus op gezamenlijke doelstellingen.

Een verklaring tot samenwerking met andere organisaties is daarom zo belangrijk. Zo
kunnen wij goed in kaart brengen wie er samenwerken en welke expertise men heeft.
Iedereen die het belang van samenwerken inziet roepen wij dan ook op om de
samenwerkingsverklaring in te vullen en staat er op de website van stichting Toppie! een
sociale kaart waar iedereen gebruik van kan maken.
http://www.stichting-toppie.org/sociale-kaart
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Doelgroepsanalyse
Stichting Toppie! richt zich op kinderen met autisme maar ook op het netwerk van het kind
en professionals maar ook diegene die kinderen/jongvolwassenen met o.a. autisme een
warm hart toedragen. Door meer bewustzijn van het “anders “ zijn zal er meer erkenning
komen. In de ruim 30 dagen zullen wij minimaal 1000 mensen bereiken. Dit hebben wij
bereikt via onze lezingen, bijeenkomsten en een tv uitzending
https://www.youtube.com/watch?v=DmN_8fgqGBo&fbclid=IwAR2V2RT_fnqxvoNICb3u
1SHHmYPhX3hrc5gJn8vg9kdaguoa_euafKSpOuE

Projectbeschrijving en activiteiten
Wij zijn er ons van bewust dat er veel vragen zijn over kinderen en jongvolwassenen met
autisme. Ook krijgen wij vanuit Suriname vaak de vraag of er trainingen kunnen worden
gegeven. Zodat er meer kennis komt die men kan delen. Samenwerken werkt
Het project zal o.a. bestaan uit de volgende activiteiten:
•

Laagdrempelige Informatiebijeenkomsten (lezingen) over autisme voor ouders
e/a verzorgers Waarbij ontmoeting, verbinding en elkaar inspireren centraal staat.
Laagdrempelige uitleg over autisme en tips.

•

Korte workshops en informatiebijeenkomsten voor leerkrachten en
professionals gegeven door deskundige en ervaringsdeskundige uit
Nederland.

•

Informatiebijeenkomst: Het belang van samenwerken voor professionals,
deskundigen en ervaringsdeskundigen.

•

Workshop: Het belang van samenwerken
Wanneer het om kinderen of (jong)volwassenen gaat, dan moeten wij elkaar zeker
niet als concurrent zien. Maar als toegevoegde waarde van je eigen kunnen. Van en
met elkaar leren, kennis en informatie delen, maar bovenal ook samen de kennis
kunnen behouden. Positief samenwerken, elkaar scherp houden, inspireren. Elkaar
inzetten op datgene waar je goed in bent. Kortom SAMEN de jeugd van Suriname
begeleiden naar een positieve toekomst.
Workshop: Oplossingsgericht werken
- Diagnose ja/nee
- Welke problemen ontstaan er
- Waar loopt het kind/verzorger tegen aan
- Oplossingsgericht denken
- Focus op positieve communicatie
- Passende oplossing
- Deskundige voorschriften & ondersteuning
Workshop: De basis
- Veiligheid speelt een belangrijke rol. Het is zelfs een basisvoorwaarde om het
leerproces in gang te zetten. Veiligheid niet alleen op fysiek, maar vooral ook op
het cognitieve vlak.
- Wat kan ik aan? Waar liggen mijn interesses? Wat zijn mijn kwaliteiten? één kind
één plan. Begeleiding op maat en gericht op ontwikkeling.
Bezoek scholen:
- Het belang van bewustwording autisme via educatieve diensten

•

•

•
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Doel van het project
Het doel van dit project is aandacht en meer bewustzijn voor autisme in Suriname.
Kennis delen en behouden in Suriname – EEN DUURZAAM PROJECT.
Met de bijeenkomsten wil Stichting Toppie! bereiken dat er begrip komt voor kinderen met
autisme en het belang van samenwerken zodat de kennis kan worden gedeeld en men het
belang hiervan inziet. Stichting toppie! heeft hier een speciale laagdrempelige korte
trainingen voor uitgeschreven. De nood om kennis is groot en dit merken wij van Stichting
Toppie! door de vele aanvragen, vragen en noodkreten van de ouders. Wij hopen dat door
korte workshops, lezingen en duidelijk lees en werkmateriaal dat de ouders zich gehoord
voelen, de leerkrachten en deskundige meer inzicht krijgen, hoe om te gaan met iemand met
autisme.
Wij willen ons inzetten voor een positieve samenwerking met de organisaties e.a.
Het is in het belang van de samenleving dat er een duurzaam project komt voor kinderen en
jongeren met autisme. Dit kan alleen als er een goede samenwerking komt zodat er géén
kinderen tussen wal en schip komen te vallen.
Hiervoor houden wij op de website www.stichting-topie.org ons bezig met een sociale kaart,
waar iedereen gebruik van kan maken.
Na het Sharing is Caring project zal er een verslag komen van wat wij hebben
geconstateerd, gedaan en de verschillende samenwerkingen. Deze zal dan worden gedeeld.

Personele inzet
Functie
Projectleiders & logistiek NL

Naam
Natascha Wondel
Roberto Wondel

Taak/Taken
Schema, communicatie,
voorbereidingen en
planning en transport
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Projectleider en ondersteuners ter
plekken (Suriname)

Miranda van toorn

Pedagogisch en maatschappelijk
medewerkster
Leerkracht speciaal onderwijs
MINOV

Cynthia Lisse

Ervaringsdeskundige,
gedragswetenschapper autisme
Projectadviseurs in NL

Natascha Wondel

Conny Dunker

Maaike Vos-Grunberg
Stephen Deul
Deskundige voorbereiding
Funda Buijsman
Cynthia Lisse
Natascha Wondel
Psycholoog/gedragswetenschapper Patricia Brands

Schema, tijden en
communicatie,
voorbereidingen en
planning.
Lezingen / rouwverwerking
voorbereiding,
ondersteuning en P.R. –
connecties in SR
lezingen
Voorbereidingen en
planning advies
Sponsor & informatie
Powerpoint/lezingen
Informatie

Benodigdheden en materialen
-

Vrijwillige deskundige en ervaringsdeskundige
Accommodatie te Suriname
Begeleiders (Connectie) in Suriname
Flyers en folders
Informatiemateriaal
Werkmateriaal
Transport
Beamer - locatiemateriaal

Sponsors: Met grote dank aan
Funda Buijsman – Wallyzorg
- donatie van € 3.000,00
Stichting Re-integratie Ex-militairen - locatie kosten vermindering
Studio Phunc
- Gratis drukwerk-ontwerpen
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Financiering
Daadwerkelijk gemaakte kosten
Vliegtickets Cynthia Lisse &
Natascha Wondel á 770,96
Onkosten (lunch & groepsmeetings)

bedrag in
euro
2
personen
8 pers.

Printkosten
Drukwerk T-shirts /
posters/visitekaartjes
Transportkosten Suriname –
dozen materiaal en vervoer
6xdoos á 62 euro & 1x á 93 euro–
Ontvangst dozen douane SR
benzine kosten
Kosten locatie lezingen
drank& hapjes
onkosten o.a. materiaal

€1.541,96 Visum en extra

Incl.

Incl.

€ 372,12

Incl.

€ 263,12

Incl.

€ 409,44

Incl.

€ 465,00
€ 46,37
€ 179,10

Incl.

€ 127,46
€ 37,00

Incl.

€ 475,10

2 pers. Team NL
en 3 pers. Team Su
& 3 pers. extra
steun

Gratis ontwerp
Auto niet gehuurd
i.v.m. transport
aanwezig van
lokale
bestuursleden
Connecties
/locatie
Douane
vergunning

€ 3.916,67
€ 3.000,00
€ 916,67

Totaal kosten project.
Donatie Wallyzorg
Verblijfskosten á 10 euro p.d. x
23dagen 2x á € 460,00
Privé bekostigd

persoonlijke inzet

2 personen

€

920,00

€ 1.836,67
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Posters

7
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Agenda
Datum 2 mei: 11.15. Vertrek Cynthia Lissen en Natascha Wondel naar Suriname
Datum 3 Mei: 18.30. Teambespreking stichting Toppie! NL & SR
Locatie: Frederikalaan 26a (2e zijstraat v.d. Anniestraat)
8546319 - Conny
Datum 4 Mei: 11.00. Werkmateriaal bespreking
Locatie: Sakasiristraat 20 – Bij Miranda van der Toorn
Datum 5 Mei: vrij
Datum 6 Mei: 10.00. Bespreking Rotary -Autisme Suriname
Locatie: Lalla Rookhweg 79 – kantoor TBL Cinemas
Telefoon: 8989847 Anjani Boëtius
Datum 7 mei: 10 uur. Bespreking Logopedie de Babbelaar
Locatie: koninginnenstraat 4 – RK ziekenhuis
Telefoon: 471212 – Gracia Nelson
Datum 7 mei : 19.00 tot 21.00. Lezing autisme
Locatie : stichting Nazorg dienstplichtigen - Thompsonstraat 6.
Telefoon: 401968 Dhr Landveld
Datum 8 mei:
Datum 9 mei: 10.00 uur. Bespreking – presentatie MOB – 25 personen
Locatie: Rode Kruislaan
Telefoon: 6807471 / )497086 mobiel +5978812327 /8665998
Dhr. Vieira
Datum 10 mei : 10.00 tot 14.30 uur - uurtje met de kinderen en daarna de lezing autisme op
Locatie: Huber stichting : Niddhastraat 20, Paramaribo
Telefoon: 8507814 - Saliema Jahangier :
Datum 11 mei: 9.00 tot 12.00 uur. Lamtoro – lezing en ouderbijeenkomst
Locatie: Lamtorostraat
Telefoon: 532570 – Sharon Strijk
18.00 uur Meeting
Jerrel Gauri en Suzan Enfield van zwemclub de kikkertjes & International Taekwon-Do
Federation - Suriname Eduardstraat 44
Datum 12 mei: vrij
Datum 13 mei: 18.00 uur Meeting
Jerrel Gauri en Suzan Enfield van zwemclub de kikkertjes & International Taekwon-Do
Federation - Suriname
Eduardstraat 44

Datum 14 mei: 10.00uur. Gevangenisbezoek aan de vrouwen in Santo Boma Centrale Penitentiaire Inrichting – Welgedacht A
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Datum 15 mei:
11.00 uur - gesprek Bureau speciaal onderwijs
Locatie: Drs. Kafiludisstraat 117-123
Telefoon 6807055 - Mevr. Graciella Hew aKee
13.30 uur - op bezoek bij Stichting Unu Pikin
Unu Pikinweg 5, De Boerbuiten, Paramaribo (tel: 00597-441900)
Datum 16 mei: vrij - Bespreking team
Datum 17 mei: 19.00 tot 21.00 uur Lezing autisme en volwassenen
Locatie : Stichting Nazorg Dienstplichtigen - Thompsonstraat 6.
Telefoon: 401968 Dhr. Landveld
Datum 18 mei: 10.00 tot 12.00 uur. Lezing autisme
Locatie: Arabiveld
Datum 19 mei: Groepsuitje Team SR & NL
Datum 20 mei: Instructie zwemles voor autisme met Susan Enfield van zwemclub de
Kikkertjes
Locatie: De Dolfijn : Henri J. Benjaminstraat 1, Paramaribo
Datum 21 mei: 19.00 tot 21.00 uur Lezing autisme en sport voor zwem en Taekwon-Do
instructeurs
Jerrel Gauri en Suzan Enfield
Locatie: Eduardstraat 44
Tevens worden wij hier gefilmd door: Het Nationaal informatie instituut.
https://www.youtube.com/watch?v=DmN_8fgqGBo&fbclid=IwAR2V2RT_fnqxvoNICb3u
1SHHmYPhX3hrc5gJn8vg9kdaguoa_euafKSpOuE
Datum 22 mei: 19.00 tot 21.00 uur Lezing autisme en sport
locatie : Stichting Nazorg Dienstplichtigen - Thompsonstraat 6.
Telefoon: 401968 Dhr. Landveld
Datum 23 mei: 18.30 uur. Team bespreking
Locatie: Schimmelpennickstraat 59
Cynthia Lisse
Datum 24 mei 19.00 tot 21.00 uur – Bijeenkomst samenwerken werkt voor
professionals
Locatie: Thomsonstraat 6
Telefoon: 401968 - Dhr Landveld
Datum 25 mei: Cynthia en Natascha vertrek naar NL
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Enquête
Stichting Toppie heeft na haar lezingen of workshop een enquête (multiple choice)
uitgedeeld die door vele is ingevuld: ingevuld door 162 mensen.

Enkele Opmerkingen op onze enquêtes :
•

Jammer dat u niet vaker kunt komen

•

Er is geen speciaal onderwijs op instituut voor kinderen met Autisme en het zou
goed zijn als u ook naar het binnenland zou kunnen gaan daar is helemaal geen
hulp

•

De stichting is zeer goed bezig en de spreker zijn zeer duidelijk. Mevr. Wondel heeft
veel kennis

•

De workshop was daadwerkelijk toppie! mevr. Natascha is geweldig en legt
begrijpelijk uit, veel geleerd zou graag in contact blijven.
Het zou geweldig zijn als deze presentatie samenwerken werkt regelmatig wordt
gehouden en ook workshops over autisme

•

•

In één woord: Toppie

•
•
•

Gaan jullie door met het goede werk, ik heb weer inspiratie gekregen voor het
belang van samenwerken. Dank u wel
Vaker lezingen geven
Mijn complimenten voor de inzet en kennis

•

Meer bekendheid en ondersteuning

•

Super leerzaam en praktische demonstratie, dit was top - ook een zwemles
gekregen. Ervaring is de beste begeleiding om sterker te worden - dank jullie

•
•

Graag verzorgen van wij een lezing/training bij ons op school
Uw stichting bestaat al 6 jaar en jullie gaan nog steeds door -power aan de toppies

•
•
•

Bedankt dat ik van u mocht leren
Inspirerend en leerzaam, dankjewel!
Bijeenkomst welt nieuwe motivatie en ideeën op bij organisaties
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•
•
•

Duidelijke presentatie en mooi verwoord
Bedankt dat ik van u mocht leren
De overdracht van de informatie is geweldig

•

Wil nog veel meer leren van stichting Toppie

•

Heel blij met toppie. Blijven in contact. Keep up the good work
Vanguard Community College

•

Dat er een oplossing komt en er een instantie zoals toppie komt voor onze kinderen

•

Heel interessant ben zo veel te weten gekomen, ook dat ik iemand heb gelaten
onbewust die autisme had. Ik zou graag meer info en demonstraties van stichting
Toppie! willen meemaken, het is heel anders dan een gewone lezing

•
•
•
•
•

Zeer veel nieuwe dingen geleerd
Leerrijk veel geleerd in korte tijd
Succes ermee - goed info ontvangen
Was erg inspirerend en leerrijk meer dan super
Dat alle ouders betrokken moeten worden en deze informatie krijgen en dat een
kind met autisme meer is dan een beperking dat heb ik geleerd
Veel geleerd ik vond dat die kinderen altijd gek doen, nu begrijp ik meer, alle ouders
zouden jullie bijeenkomsten moeten bezoeken, dan gaan ze het wel begrijpen, ik
heb veel geleerd, dankbaar

•

•
•

Zeer leerrijk, het zou super zijn als uw stichting meerdere scholen en instanties
bezoekt
Ik vond het heel interessant en heel anders dan vele andere lezingen - je leert
dingen direct

Conclusie van onze enquête vragen:
Men is van mening dan er niet genoeg hulp is op het gebied van autisme en er een centrum
moet komen. De onderwerpen waar behoeften aan is zijn
• Communicatie
• Begeleiding
• Autisme op school
• Sport
• Gedrag
• Volwassenen
• Taalontwikkeling
• Ontwikkeling
De behoefte aan info blijft bestaan en zelfs groeien

Stichting Toppie! heeft een ieder die de enquête heeft ingevuld en een email had ingevuld,
Digitaal informatiemateriaal en tips gestuurd omtrent autisme – auti-communicatie – autisme
op school – autisme en sport – autisme en volwassenen – autisme op de werkvloer –
informatie materiaal voor leerkrachten en tips voor ouders.
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Nieuwe samenwerkingsverklaringen
In Suriname hebben wij op locatie meerdere samenwerkingsverklaringen getekend en de
onderstaande namen hebben zich ook op gegeven tijdens onze lezingen en krijgen een
samenwerkingsverklaring toegestuurd – deze zal worden verwerkt op onze website op de
sociale kaart.
tanyadougla@hotmail.com
Tanya Dougla
ja
joveance20@hotmail.com
Deborah Cotino ja
christiana-schutte@hotmail.com
ja
rosita_sandvliet@hotmail.com
Rosita Sandvliet ja
naomiolensky30@gmail.com
Naomi Olensky ja
kinderen zijn een geschenk@gmail.com
ja
fmettendaf@gmail.com
Farida Mettendaf ja
medarlygia122@gmail.com
ja
anniecreche@gmail.com
Inka Romedjo
ja
bertjematje@hotmail.com
ja
anniechreche@cq-link.sr
Crsitle Sipit
ja
sharonstrijk@hotmail.com
Sharon Strijk
ja
stekonhill@gmail.com
Abigail Stekkel ja
renoekachedi@hotmail.com
Renoeka Chedi ja
asroosbl@hotmail.com
ja
Tahiraendion@gmail.com
Tahira Weibolt ja
lujen2226@hotmail.com
juf J. bijlhout
ja

Enkele voorbeelden van samenwerkingen:
Samenwerking met Zwemclub de Kikkertjes van Suzan
Enfield. Bij zwemclub de Kikkertjes
Kunnen ook kinderen met Autisme die zwemles willen
terecht. Tijdens onze besprekingen zijn wij ook gefilmd.
Wij ondersteunen Suzan met tips en informatie. En
delen wij van beide kanten onze kennis. Ondertekening
van een samenwerkingsverklaring
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Meeting met Het MOB (Medisch opvoedkundig bureau)
met mevr. Esmeralda spier en mevr. Elvira Naipal
Een fijn en open gesprek.
Waar men aangaf dat er nog te weinig kennis is over
Autisme. De zorg voor ouders met kinderen met autisme
wordt niet bekostigd. Of is er te weinig budget.
Zijn er problemen met het netwerk van het kind.
Het MOB heeft hierdoor maar tijd voor een korte observatie
en onvoldoende tijd, waardoor vaak direct een
doorverwijzen nodig is.

Tijdens onze bijeenkomst: Het belang van samenwerken,
heeft van het MOB psycholoog Yermilla Fitz- Jim een mooie
presentatie gegeven

Ondertekening van een samenwerkingsverklaring tijdens
onze meeting met Logopediepraktijk de Babbelaar.
Mevr. Gracia Nelson
Ook hier kwam ter spraken dat er weinig ondersteuning is
vooral voor de mensen die het niet kunnen betalen. De
zorg voor ouders met kinderen met autisme wordt niet
bekostigd. Of maar tot 6 á 8 behandelingen en dit is
uiteraard niet voldoende. Terwijl logopedie ook zeer
belangrijk onderdeel is van de ontwikkeling en begeleiding
van kinderen met bijvoorbeeld autisme

Bureau speciaal Onderwijs -Mevr. Brondenstein Tijdens
het open gesprek kwam naar voren dat men wel
ontwikkeling wil maar dat er helaas nog teveel langs elkaar
heen wordt gewerkt. Men is nu bezig om alles weer in
kaart te brengen en in verschillende clusters. Maar staat
zeker open voor verandering en overdracht van kennis.
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kort verslag
Tijdens ons project Sharing is Caring in mei 2019 in Suriname hebben wij veel
lezingen gegeven over autisme en overleggen gehad met diverse instanties om
autisme meer op de kaart te brengen en het kennisniveau op peil te houden.
Suriname een prachtig land met warme mensen die heel graag mee willen helpen
aan de opbouw van Suriname maar vaak tegen een “Beleid” aanlopen waar men niet
snel verandering in wil/kan brengen. Kennis en wil is er zeker in Suriname. De vraag
is hoe kunnen wij elkaar ondersteunen. Dit kan door samen te werken en te zorgen
dat er steun komt voor de kinderen (jongvolwassenen) met autisme.
We zien dat er beweging in komt het autismebewustzijn alhoewel het nog in de basis
is, maar op het gebied van samenwerken weet men nog niet precies wat dat inhoudt
en gaat het nog moeilijk en stroef. Dit merkten wij ook tijdens ons project en de
vragen die er over werden gesteld.
Tijdens onze lezingen op de S.O Lamtoro school was alles goed voorbereid door het
schoolhoofd mevrouw Strijk. En was er een grote opkomst van ouders en
leerkrachten. Na de lezing kwamen er goede reacties. Wij hebben de ouders en
leerkrachten materiaal met informatie en tips meegegeven wat zeer gewaardeerd
werd.
Stichting Toppie! heeft een enquete afgenomen tijdens ons project en die is
veelvoudig ingevuld. (zie verkort resultaat op pag. 11)
Na onze lezingen kwamen wij leerkrachten en begeleiders tegen die het
materiaal wat zij gekregen hebben direct hebben toegepast in de praktijk. Met
als resultaat een positieve verandering. Toppie!
Tijdens ons bezoek en workshop bij de Mr. Hubert Stichting werden wij goed
ontvangen en was er ook een leuke interactie tijdens de lezingen. Mevrouw
Jahangier zet zich samen met haar team echt in voor kinderen met een beperking.
Wat wij wel opmerkten is dat er ook hier veel kinderen met verschillende beperkingen
op één plek samenkomen. Wat helaas (negatief) copy gedrag ten gevolgen heeft. En
ook hier merkte je dat men veel meer zou willen weten over autisme, dit bleek ook uit
de vele vragen achteraf.
Stichting Toppie! is in gesprek gegaan met de Rotary Suriname waar men open
stond voor een gesprek. Vanuit Nederland hebben wij Autisme in Suriname van de
Rotary op de hoogte gehouden. Zij gaven aan dat zij bij minimaal een lezing zouden
komen. Helaas zijn zij niet naar onze lezingen gekomen. Wel heeft Stichting Toppie!
zich aan haar afspraak gehouden en informatie en tips over autisme gedeeld met de
Rotary. Wij hebben besloten dit voorlopig niet meer te doen. Samenwerken is géén
éénzijdige werkwijze.
Ook al zijn er meerdere mensen en instanties bezig met Autisme awareness op
welke manier dan ook, er kunnen nooit te veel mensen zijn want er is nog zoveel te
doen, laten we elkaar dan ook ondersteunen.
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In onze visie zou het beter zou zijn dat de instanties zich in een
samenwerkingsorgaan aansluit zodat er een goed overzicht komt wie wat doet, waar
elkaars expertise en/of ervaring ligt en wat er nodig is. Dit hebben wij dan ook
besproken tijdens de bijeenkomst: Het belang van samenwerken!
Waar ook direct bleek dat men elkaar nooit had gesproken. Tijdens de bijeenkomst
nam men de tijd om met elkaar in contact te treden. Stichting Toppie! heeft dan ook
geadviseerd het contact met elkaar in stand te houden. Samen met het Team van
Toppie in Suriname zullen wij dit begeleiden.
En hier is gehoor aan gegeven

Tijdens de meetings met o.a. Het opvoedkundig bureau (MOB) en het Bureau voor
speciaal onderwijs werd duidelijk dat er nog veel vraag is naar kennis en kunde
omtrent Autisme. Er wordt wel steeds meer gedaan maar het is nog te weinig. Er is
nog géén diagnostisch centrum waar men genoeg kennis en kunde voor de juiste
diagnoses. Er is te weinig financiële steun vanuit de Overheid. Er zijn veel
aanmeldingen waar ze helaas niet altijd iets mee kunnen en er wordt dan
doorverwezen.
Helaas is er dan vaak een lange wachttijd van soms wel meer dan 8 maanden
voordat een kind kan worden gezien. Wat uiteraard zwaar en frustrerend is voor de
ouders en verzorgers maar ook vanuit de instanties.
Ouders haken vaak af wanneer er kosten bij komen die men niet kan veroorloven. En
de verzekering dekt max. 8 behandelen, wat uiteraard te weinig is voor
ondersteuning van kinderen met autisme. Hulp voor mensen met bijvoorbeeld
autisme is alleen betaalbaar voor mensen die de financiële mogelijkheden hebben en
die particuliere ondersteuning kunnen aanvragen en veroorloven. Per uur wordt er
tussen de 75 en 150 SRD gevraagd en dat is voor de meeste mensen niet
betaalbaar. Op de Crèche voor kinderen met een beperking wordt er een bijdrage
gevraagd van minimaal 350 SRD per maand wat uiteraard ook niet voor iedereen
betaalbaar is.
Ondersteuning in de thuissituatie is hard nodig en dit ontbreekt vooral voor de ouders
die er géén financiën voor hebben maar ook al zijn er wel financiële mogelijkheden
de juiste zorg is schaars aanwezig. Ook voor volwassenen met autisme. Kennis in
auti-communicatie op vele instanties is nog niet aanwezig of niet optimaal. Ouders
weten zich vaak géén raad meer, met nare consequenties voor zowel ouder als kind.
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Er moet duidelijker in kaart worden gebracht, en vooral ook geluisterd worden naar
de leerkrachten en ouders naar waar en wat de hulpvraag is. Bijvoorbeeld op
scholen, waar er kinderen zijn die goed meekomen met de leervakken maar op
sociaal gebied vastlopen. Welke ondersteuning is daar voor nodig en/of welke
trainingen en bijscholing kan worden ingezet.
Wat duidelijk zichtbaar werd dat er trainingen nodig zijn waar leerkrachten en
deskundige zelf mee aan de gang kunnen en de kennis kunnen delen onderling.
Stagiaires van Pedagogische opleidingen uit Suriname stage laten lopen daar waar
de kennis en begrip naar kinderen met een beperking reeds aanwezig is.
En wat heel belangrijk is, is dat er een school voor kinderen vanaf 12 jaar met ASSplus met doorstroomperspectieven komt.
Het zou meer dan belangrijk zijn als de Overheid zou kijken waar ze de ouders en
leerkrachten meer zouden kunnen ondersteunen. Vallen deze kinderen ook niet
onder de leerplichtwet?
Met een beetje hulp zou voorkomen kunnen worden dat er kinderen van school
worden gestuurd wegens ongepast gedrag. Het beleid van school is vaak streng. Er
zijn geen extra voorzieningen en geen extra steun die kan worden ingezet. Ook is de
kennis intern op dit vlak is vaak (nog) niet aanwezig.
Er komt langzamerhand op kleine schaal meer kennis, maar nog lang niet genoeg
en/of de kennis is niet genoeg. Het besef dat bijvoorbeeld kinderen met Autisme,
ADHD, dyslexie wel intelligent zijn ziet men daardoor vaak over het hoofd. Wat
enorm jammer is voor de opbouw van Suriname. Het besef dat creatieve kinderen
niet altijd meekomen in de klas en er een “ander onderwijs” moet worden
aangeboden is hierdoor nog niet geheel duidelijk.
Wat wel duidelijk is: Er zijn veel Deskundigen, leerkrachten, begeleiders e.a. die zich
100% inzetten voor kinderen/jongeren in Suriname en hard werken aan een betere
toekomst. Stichting Toppie! wil dan ook zeker niet laten overkomen dat er niks
gebeurd of dat men géén kennis en kunde heeft, want dat is er zeker. Het is top om
te zien dat Het Vangaurd College met mevr. Annelot Themen nu opleidingen voor
speciaal onderwijs. http://www.vanguard.sr/index.php/dropdown-5/
Desondanks is Het Autisme Spectrum een beperking die niet zonder de juiste kennis
makkelijk is te begrijpen en te begeleiden.
In de periode van ruim 3 weken hebben wij weer veel gezien, gehoord en genoeg
stof gekregen om over na te denken, één ding is heel duidelijk geworden, steun voor
jongeren met autisme vanaf 8 jaar is er nog te weinig in sommige districten helemaal
niet aanwezig. En vele ouders en verzorgers weten nog niet waar ze moeten zijn
voor informatie en advies.
Wij zagen dat er tijdens onze lezingen al veel gebeurde, dat bleek ook uit de reacties
van de enquêtes en de gesprekken achteraf. De aanvragen die wij via mail
binnenkregen voor aanvragen voor trainingen bij instanties en scholen.
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Vervolg: Met het bestuur en team van Suriname in samenwerking met zwemclub de
Kikkertjes en eventueel andere instanties zullen wij van stichting Toppie! NL & SR één keer
per maand een lezing houden over een onderwerp omtrent autisme. Eén keer per maand
sturen wij een nieuwsbrief waar tevens het onderwerp in wordt beschreven met Tips.
Uiteraard gaat stichting Toppie! door met het werven van sponsoren om zo meer projecten te
kunnen doen in Suriname met uiteindelijk het grote doel een veilige plek voor jongeren met
autisme.

Onze missie en visie blijft, het ondersteunen en het creëren van een veilige en
rustige plek voor kinderen, jongvolwassenen met autisme!

Alle foto’s zijn te vinden op www.stichting-toppie.org of FB
https://www.facebook.com/Stichting-toppie-356432034468906/

Verslag geschreven door Miranda van Toorn en Natascha Wondel
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