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FMF Nieuwsbrief Uitgave Nr 10. Juni 2019 

Woord van de 
voorzitter 

Wat doen wij? 
	  

De	  Stichting	  Father	  and	  Mother	  Figure	  (FMF)	  
organiseert	  coaching	  en	  projecten	  voor	  jongeren.	  

	  
De	  coaches	  die	  verbonden	  zijn	  aan	  dit	  project,	  zijn	  

werkende	  mensen	  die	  als	  positief	  rolmodel	  worden	  gezien.	  	  
Er	  vindt	  regelmatig	  terugkoppeling	  

over	  het	  verloop	  van	  de	  coaching	  plaats,	  door	  middel	  
van	  intervisie	  en	  supervisie.	  

	  
Wekelijks	  contact	  tussen	  de	  coaches	  en	  de	  jongeren	  
(coachees)	  moet	  ertoe	  leiden	  dat	  deze	  jongeren	  
hun	  talenten	  optimaal	  ontwikkelen	  en	  benutten.	  

	  
Projectduur:	  gemiddeld	  6	  maanden,	  gevolgd	  door	  nazorg.	  	  

	  
Voor	  meer	  informatie	  

	  

(597)7573898	  
	  

Father	  Mother	  Figure	  Suriname	  
	  
info@fathermotherfigure.nl	  	  

Beste	  lezers,	  
	  
FMF	  To	  the	  Next	  Level!	  
	  
Het	  is	  een	  goed	  moment	  om	  te	  evalueren	  	  
hoe	  het	  gaat	  met	  de	  coaching	  van	  de	  21	  
jongeren.	  De	  jongeren	  staan	  centraal!	  
	  
Ons	  doel	  is	  om	  eind	  2019	  zo’n	  20	  jongeren	  
te	  hebben	  gecoacht,	  en	  dat	  ze	  hun	  doelen	  
hebben	  behaald	  (evidence).	  Dan	  zal	  er	  weer	  
een	  “Giving	  Back	  event”	  voor	  certificaat	  
uitreiking	  worden	  georganiseerd	  zodat	  de	  
jongeren,	  coaches	  en	  vertrouwenspersonen	  
hun	  certificaat	  in	  ontvangst	  kunnen	  nemen.	  	  
	  
Er	  komt	  een	  korte	  getuigenis	  op	  Video	  (met	  
toestemming	  van	  de	  ouders)	  per	  jongere.	  	  
	  
Ga	  voor	  kwaliteit!	  ALTIJD!	  

FMF e tyari kenki 
fu mek a libi  

fu den 
pikin kon brenki 
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Informatie	  bijeenkomst	  	  
Op	  woensdag	  6	  maart	  2019	  heeft	  FMF	  een	  Informatiebijeenkomst	  gehouden.	  Het	  doel	  was	  om	  FMF	  op	  de	  kaart	  te	  
zetten.	  Daarnaast	  wilde	  FMF	  uiteenzetten	  waaraan	  voldaan	  moet	  worden	  om	  een	  Goed	  Rolmodel	  te	  worden	  en	  te	  
zijn.	  	  
	  
In	  het	  auditorium	  van	  Self-‐Reliance	  hebben	  wij	  zo’n	  100	  personen	  ontvangen,	  waaronder	  jongeren,	  leerkrachten,	  
ouders	  en	  professionals.	  De	  gehouden	  bijeenkomst	  was	  als	  zeer	  geslaagd	  te	  noemen.	  	  
	  
Voor	  dit	  jaar	  zijn	  er	  weer	  enkele	  events	  gepland.	  Volg	  onze	  website	  en	  Facebook	  pagina	  voor	  meer	  informatie.	  
  

 
	  
Saamhorigheids-‐	  &	  Family	  Day-‐event	  	  
 
Op	  zaterdag	  11	  mei	  2019	  jongstleden	  heeft	  FMF	  	  
een	  gezellig	  event	  gehouden.	  Het	  doel	  was	  het	  	  
door	  FMF	  teruggeven	  (Giving-‐Back)	  aan	  alle	  	  
betrokkenen.	  	  
Daarnaast	  wilde	  FMF	  dat	  alle	  betrokkenen	  nader	  	  
kennis	  met	  elkaar	  konden	  maken.	  
Deze	  bijeenkomst	  werd	  gehouden	  op	  Clevia	  Park.	  
en	  was	  ook	  zeer	  geslaagd.	  	  
	  

 
 

FMF Informatie bijeenkomst 6 maart 
2019 en Family Day 11 mei  

SUCCESVOL !!! 

WAT	  IS	  ER	  GEPLAND?	  
	  
FMF	  heeft	  een	  jaarplanning	  2019	  gemaakt.	  Alle	  data	  staan	  op	  de	  
website.	  www.fathermotherfigure.nl	  	  
	  
Ga	  naar	  “Contact”	  en	  kies	  daarna	  “Planning	  FMF	  2019”.	  
	  
Alle	  doelgroepen	  komen	  aan	  hun	  trekken!	  Zet	  de	  data	  in	  uw	  
agenda!	  	  
	  
NOTEER	  alvast	  in	  uw	  agenda	  het	  FMF	  Vaderdag-‐event	  “Fathers	  
and	  Sons	  bonding”	  op	  zaterdag	  15	  juni	  a.s.	  De	  locatie	  is	  	  
North	  Resort,	  Jacques	  Gompertstraat	  145.	  	  
Tijd:	  13:00-‐17:00	  uur.	  Inloop	  12:30	  uur.	  Alleen	  voor	  genodigden.	  
	  

	  
	  

	  
	  

AGENDA / JAARPLANNING 
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  Interview met jongere, 

coach en ouders 

Jongere:	  
	  

	  
	  
Maroucha	  Rozenblad	  is	  een	  coachee	  van	  FMF,	  en	  zegt	  
dat	  het	  belangrijkste	  wat	  zij	  tot	  nu	  toe	  geleerd	  heeft	  
tijdens	  dit	  coachingstraject	  is	  ‘omgaan	  met	  me	  zelf’.	  
Binnen	  dit	  traject	  wordt	  Maroucha	  begeleid	  met	  
schoolwerk	  teneinde	  goede	  prestaties	  te	  boeken.	  Ze	  geeft	  
aan	  dat	  zij	  over	  5	  jaar	  sowieso	  haar	  studie	  afgerond	  
moet	  hebben	  en	  graag	  wilt	  zij	  vervolgen	  met	  een	  rechten	  
studie,	  of	  misschien	  ook	  stewardess.	  Voor	  haar	  is	  van	  
belang	  dat	  zij	  altijd	  zich	  zelf	  mag	  zijn,	  zelf	  verzekerd	  en	  
bovenal	  stabiel.	  
Uit	  de	  woorden	  van	  Maroucha:	  “Ik	  zou	  anderen	  willen	  
vertellen	  waarvoor	  de	  stichting	  Father	  and	  Mother	  Figure	  
staat	  en	  hoe	  zij	  anderen	  kunnen	  helpen	  en	  begeleiden	  
zodat	  zij	  het	  ver	  kunnen	  schoppen	  of	  misschien	  zelfs	  om	  
coach	  te	  worden	  waar	  er	  anderen	  jongeren	  begeleid	  
worden”.	  
	  
Ouders:	  
	  

	  
	  
Vader	  en	  Moeder	  van	  Maroucha:	  	  
“Wij	  zijn	  tevreden	  met	  de	  coaching.	  Maroucha	  
doet	  het	  beter	  op	  school.	  Ze	  leert	  wel	  traag,	  
maar	  oefent	  nu	  extra	  met	  rekenen.	  Daarnaast	  
krijgt	  ze	  huiswerkbegeleiding	  via	  FMF	  bij	  
partner	  Koni	  Makandra.	  We	  geloven	  dat	  ze	  dit	  
jaar	  gaat	  slagen!”	  
	  

Coach:	  
	  

	  	  	  
	  
FMF	  Coach	  Chanelle	  Rellum:	  
‘Ik	  ben	  Chanelle	  Rellum,	  22	  jaartjes	  oud	  en	  ik	  
ben	  vorig	  oktober	  2018	  begonnen	  met	  het	  
coachen	  van	  een	  jongere.	  Ik	  zag	  op	  Facebook	  
een	  advertentie	  van	  FMF	  dat	  ze	  opzoek	  waren	  
naar	  coaches	  en	  wat	  het	  allemaal	  inhield.	  Ik	  
heb	  toen	  meteen	  een	  mail	  gestuurd	  naar	  
meneer	  Redmond.	  Ik	  had	  geen	  ervaring,	  maar	  
ik	  wilde	  het	  graag	  doen,	  omdat	  ik	  weet	  dat	  het	  
heel	  erg	  nodig	  is.	  Niet	  iedereen	  kan	  bijles	  of	  
huiswerkbegeleiding	  betalen	  en	  /	  of	  heeft	  
vervoer.	  En	  soms	  heb	  je	  iemand	  buiten	  de	  
familie	  nodig	  om	  met	  je	  kind	  te	  praten,	  vooral	  
als	  ze	  bijvoorbeeld	  gedragsproblemen	  hebben.’	  
	  
Coach	  Chanelle	  geeft	  aan	  dat	  het	  coachen	  een	  
uitdaging	  is	  omdat	  er	  momenten	  zijn	  waar	  de	  
coachee	  bijvoorbeeld	  heel	  erg	  passief	  kan	  zijn,	  
maar	  door	  te	  praten	  met	  haar	  lukt	  het	  best	  wel.	  
In	  vergelijking	  met	  vorig	  jaar	  heeft	  haar	  
coachee	  goed	  gewerkt,	  nauwelijks	  onvoldoende	  
en	  dat	  maakt	  haar	  super	  trots!	  
	  
Het	  leuke	  is	  ook	  het	  maken	  van	  mijn	  POP:	  
Persoonlijk	  Ontwikkelingsplan.	  Mijn	  
Vertrouwenspersoon	  heeft	  mij	  Goede	  Feedback	  
hierop	  gegeven.	  Tevens	  heb	  ik	  van	  haar	  
feedback	  gehad	  op	  het	  Begeleidingsplan	  
Jongere.	  	  
	  
Haar	  advies	  aan	  de	  jongeren:	  	  
“Als	  je	  een	  coach	  wordt	  aangeboden,	  maak	  er	  
gebruik	  van.	  Het	  is	  een	  non-‐profit	  organisatie	  
die	  graag	  helpt	  voor	  een	  betere	  toekomst.”	  	  
	  
Haar	  advies	  aan	  coaches:	  	  
“Geef	  niet	  op,	  de	  kinderen	  van	  nu	  hebben	  ons	  
nu	  heel	  erg	  nodig.	  
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Naast	  de	  1-‐op-‐1	  coaching	  nemen	  jongeren	  
ook	  deel	  aan	  groepstrainingen.	  Tegenwoordig	  zijn	  
er	  ook	  trainingen	  met	  gemengde	  groepen:	  
jongeren	  ouders,	  coaches,	  coördinatoren	  	  
en	  vertrouwenspersonen.	  
 

 
 
Trainingen voor Scholen en Bedrijven 
 
Sinds	  een	  jaar	  verzorgt	  FMF	  ook	  Workshops	  voor	  	  
Ouders,	  Scholieren,	  Leerkrachten	  en	  Zakenmensen.	  	  
Deze	  organisaties	  benaderen	  FMF	  hiervoor	  en	  na	  	  
een	  korte	  intake	  wordt	  er	  een	  programma	  op	  maat	  	  
verzorgd.	  	  
	  
Alle	  deelnemers	  hebben	  baat	  bij	  onze	  trainingen	  	  
omdat	  ze	  hun	  competenties	  kunnen	  vergroten.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Trainingen voor  
Jongeren en … 

Voor de coaches en 
vertrouwenspersonen ... 

Weekrapportage,	  POP	  en	  Begeleidingsplan	  	  
	  
FMF-‐coaches	  dienen	  wekelijks	  een	  schriftelijke	  rapportage	  van	  
de	  coaching	  sessies	  in.	  Daarnaast	  maandelijks	  een	  POP	  en	  
Begeleidingsplan.	  	  
De	  vertrouwenspersoon	  geeft	  daar	  schriftelijk	  feedback	  op.	  Dit	  
komt	  de	  kwaliteit	  en	  de	  voortgang	  van	  de	  coaching	  ten	  goede,	  
maar	  ook	  de	  coach	  groeit.	  
	  
Feedback	  op	  Weekrapportage,	  POP	  en	  Begeleidingsplan	  	  
	  
De	  FMF-‐Vertrouwenspersonen	  geven	  wekelijks	  schriftelijk	  
feedback	  op	  de	  coaches.	  En	  maandelijks	  op	  POP	  en	  
Begeleidingsplan.	  	  
	  
Verklaring	  van	  Goed	  Gedrag	  
	  
Elke	  coach	  dient	  een	  verklaring	  van	  Goed	  Gedrag	  (VOG)	  te	  
overleggen.	  FMF	  verzoekt	  de	  coaches	  die	  nog	  geen	  VOG	  
hebben	  ingeleverd	  dit	  zo	  spoedig	  mogelijk	  te	  doen.	  Dit	  in	  
verband	  met	  de	  eigen	  veiligheid	  en	  die	  van	  de	  jongere.	  
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SPONSORS GEZOCHT 

FMF is nog steeds op zoek naar coaches en sponsors! 
Neem gerust contact op met de voorzitter, 

Henk Redmond. 
 

Telefoon: (597)7573898              E-mail: info@fathermotherfigure.nl  
 

Sponsors	  zijn	  nodig	  om	  dit	  coaching	  werk	  te	  continueren	  en	  uit	  te	  breiden.	  	  
	  
Alles	  draait	  om	  de	  jongeren	  en	  hun	  ouders.	  Zij	  zullen	  naast	  de	  1-‐op-‐1	  coaching	  ook	  oefenen	  in	  bij	  
voorbeeld	  het	  maken	  van	  videobeelden.	  Hierdoor	  zullen	  ze	  in	  staat	  worden	  gesteld	  om	  naar	  zichzelf	  te	  
kijken	  en	  feedback	  te	  krijgen.	  Het	  gaat	  erom	  dat	  ze	  meer	  zelfverzekerd	  kunnen	  worden	  en	  een	  korte	  
boodschap	  voor	  de	  camera	  kunnen	  doen.	  	  
	  
Daarnaast	  streven	  we	  ernaar	  de	  coaches	  een	  kleine	  tegemoetkoming	  te	  geven.	  En	  waar	  mogelijk	  
jongeren	  en	  ouders	  te	  helpen	  met	  hun	  noden.	  	  
	  
Sponsoren	  kunnen	  zich	  melden	  via	  7573898.	  Bij	  voorbaat	  hartelijk	  dank!	  

Tips	  voor	  coaches	  	  
	  
Veiligheid	  staat	  bij	  FMF	  hoog	  in	  het	  vaandel.	  Als	  coaches	  naar	  hun	  coachee	  gaan	  is	  de	  
vertrouwenspersoon	  op	  de	  hoogte.	  Tevens	  als	  de	  coach	  klaar	  is	  en	  weer	  weggaat.	  Dat	  gebeurt	  door	  
een	  whatsapp	  bericht.	  	  
	  
Communicatie	  met	  coachee	  en	  zijn	  omgeving	  verloopt	  soepel.	  Het	  is	  belangrijk	  om	  naast	  de	  school-‐	  of	  
werk-‐gerelateerde	  zaken	  ook	  over	  hobby’s	  en	  andere	  interesses	  met	  de	  jongere	  bezig	  te	  zijn.	  Ook	  is	  
het	  goed	  om	  de	  plekken	  te	  variëren.	  Soms	  thuis	  bij	  de	  jongere,	  soms	  op	  school	  (in	  overleg	  met	  FMF	  en	  
de	  Schoolleider)	  of	  op	  openbare	  plekken	  (werkgever	  van	  coach),	  of	  CCS.	  	  
Daarnaast	  vindt	  er	  minimaal	  3x	  in	  het	  gehele	  traject	  een	  Ronde	  Tafel	  Gesprek	  plaats	  tussen	  Ouders,	  
Jongere,	  Coach	  en	  Vertrouwenspersoon.	  Daarbij	  wordt	  het	  Begeleidingsplan	  Jongere	  gehanteerd.	  
	  


