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FMF Nieuwsbrief Uitgave Nr 11. September 
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	  heeft	  GEWELDIGE	  ROLMODELLEN!	  
	  
Het	  is	  een	  goed	  moment	  om	  te	  evalueren	  	  
hoe	  het	  gaat	  met	  de	  coaching	  van	  de	  25	  
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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Event	  voor	  alle	  stakeholders	  	  
Op	  zaterdag	  27	  juli	  2019	  heeft	  FMF	  op	  Clevia	  Park	  een	  event	  gehouden.	  Het	  doel	  was	  om	  de	  essentiele	  
vaardigheden	  die	  nodig	  zijn	  te	  bespreken.	  En	  daarnaast	  is	  er	  een	  presentatie	  over	  innovatieve	  tuinbouw	  gehouden	  
waarbij	  men	  ook	  enkel	  eeindproducten	  in	  de	  hand	  kon	  houden.	  De	  gehouden	  bijeenkomst	  was	  zeer	  geslaagd.	  	  
	  
Voor	  dit	  jaar	  zijn	  er	  weer	  enkele	  events	  gepland.	  Volg	  onze	  website	  en	  Facebook	  pagina	  voor	  meer	  informatie.	  
 

 
	  
Cursus	  Basiskennis	  Aqua	  /	  Hydroponics	  Systemen	  	  
 
Op	  zaterdag	  19	  en	  26	  oktober	  2019	  zal	  FMF	  	  
een	  vervolg	  houden	  op	  het	  vorige	  event.	  	  
Tijd:	  10:00-‐14:00	  uur.	  Locatie	  Jeugdcentrum.	  
	  
Wat	  leert	  met	  op	  de	  cursus:	  
-‐	  wat	  is	  het	  verschil	  tussen	  hydro-‐	  en	  aquaponics	  	  
	  	  en	  hoe	  ga	  ik	  ermee	  om?	  
-‐	  het	  bouwen	  van	  een	  eigen	  klein	  multifunctioneel	  	  
	  	  hydroponics	  systeem.	  
-‐	  het	  omgaan	  met	  de	  PH	  en	  PPM	  meters.	  
-‐	  uitzaaien	  van	  de	  zaden.	  
-‐	  planten	  in	  het	  systeem.	  
-‐	  biologische	  bestrijdingsmiddelen.	  
	  
Wilt	  u	  ook	  een	  eigen	  innovatieve	  biologische	  tuin	  
aanleggen?	  App	  ons	  even	  op	  7573898.	  
	  	  
	  
 

FMF Basic Life Skills en Innovatieve 
Tuinbouw event 27 juli 2019  

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	  event	  “Balans	  tussen	  
Ontspanning	  en	  Ontwikkeling”	  op	  zaterdag	  14	  september	  a.s.	  	  
De	  locatie	  is	  Asewa	  Otono	  aan	  de	  Prinsessestraat	  46.	  
	  
Tijd:	  08:00-‐13:00	  uur.	  Inloop	  07:30	  uur.	  Voor	  alle	  leden	  van	  FMF.	  
	  

	  
	  

	  

AGENDA / JAARPLANNING 
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  Interview met jongere, 

coach en ouders 

Jongere:	  
	  

	  
	  
Sjovan	  de	  Barrios	  is	  een	  14	  jarige	  coachee	  van	  FMF.	  Hij	  is	  
over	  naar	  de	  4e	  Mulo.	  Hij	  en	  zijn	  Coach	  hebben	  veel	  
gemeen,	  ze	  zijn	  oplossingsgericht.	  
	  
Ze	  hebben	  samen	  al	  wat	  ondernomen:	  	  

1 elkaar	  leren	  persoonlijk	  kennen.	  
2 samen	  bepaalde	  vakken	  behandeld.	  
3 samen	  de	  trainingen	  gevolgd	  en	  nabesproken.	  

	  
De	  kwaliteiten	  die	  ze	  in	  elkaar	  zien	  zijn:	  

1 Hij	  is	  vrij	  met	  alles	  en	  een	  luisterend	  oor.	  
2 Ondanks	  we	  soms	  niet	  eens	  met	  elkaar	  zijn,	  

komen	  we	  elkaar	  in	  het	  midden	  tegen.	  
3 Heel	  eerlijk	  en	  talentvol.	  

	  
Ik	  heb	  geleerd	  mijn	  studie	  digitaal	  te	  maken	  (huiswerk).	  

Ouders:	  
	  

	  
	  
Vader	  en	  Moeder	  van	  Sjovan	  vinden	  Father	  &	  Mother	  
Figure	  jongeren	  coaching	  een	  prachtige	  organisatie	  die	  
ambitieus	  is	  en	  veel	  betekent	  voor	  hun	  zoon.	  
“Onze	  zoon	  is	  over	  en	  tevens	  geslaagd	  voor	  het	  
toelatingsexamen	  VWO.	  Hij	  gaat	  overstappen.”	  
	  

	  	  
	  	  
Hij	  heeft	  geleerd	  om	  documenten	  op	  te	  stellen	  op	  
Google	  Docs.	  	  
	  
Zelf	  hebben	  wij	  geleerd	  van	  de	  coaching	  van	  onze	  
zoon.	  Namelijk	  inzicht	  in	  zijn	  uitdagingen.	  	  	  
Wij	  zijn	  zelf	  ook	  veranderd:	  	  
nu	  zijn	  we	  alerter	  geworden	  zodat	  wij	  als	  ouders	  
naast	  FMF	  hem	  ook	  kunnen	  ondersteunen	  en	  
stimuleren.	  
Wij	  vinden	  het	  belangrijk	  dat	  ouders	  ook	  actief	  
betrokken	  zijn	  bij	  Father	  &	  Mother	  Figure	  
programma.	  Want	  niet	  alleen	  het	  kind	  krijgt	  hulp,	  wij	  
als	  ouders	  willen	  ook	  inkomen	  in	  situaties.	  FMF	  blijft	  
namelijk	  niet	  voor	  altijd	  in	  zijn	  leven.	  
	  	  
Graag	  zouden	  wij	  een	  bijdrage	  willen	  leveren	  in	  geld.	  
Dit	  coachingsprogramma	  zullen	  wij	  ook	  aanbevelen	  
aan	  andere	  ouders.	  
	  
Coach:	  
	  

	  	  	  
	  
FMF	  Coach	  Remie	  Wiratma:	  
”Mijn	  coachee	  wil	  graag	  geholpen	  worden	  in	  
studiekeuze.	  Concreet	  heeft	  hij	  al	  geleerd	  	  
hoe	  hij	  een	  les	  efficiënt	  moet	  aanpakken.	  Weliswaar	  
met	  behulp	  van	  moderne	  technologie	  zoals	  het	  
internet.	  
	  
Wat	  beter	  kan	  is	  dat	  de	  coachee	  bij	  onze	  afspraken	  
op	  tijd	  moet	  zijn.	  
	  
In	  de	  toekomst	  wil	  ik	  hem	  laten	  ‘snuffelen’	  op	  de	  plek	  
waar	  ik	  werk.	  Dan	  kan	  hij	  zien	  dat	  bepaalde	  skills	  
noodzakelijk	  zijn.	  	  
	  
Hij	  zal	  harder	  aan	  zijn	  gedrag	  moeten	  werken,	  maar	  
het	  coachingsdoel	  zullen	  we	  wel	  behalen.“	  
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Glenn	  Chandansingh	  is	  recentelijk	  aangetreden	  	  
als	  penningmeester.	  Hij	  is	  AA-‐accountant	  	  
(Accountant-‐Administratie	  consulent)	  met	  	  
een	  accountantskantoor	  in	  Suriname.	  
	  
Hij	  is	  ervan	  overtuigd	  dat	  de	  financiële	  	  
administratie	  van	  FMF	  volledig,	  juist	  en	  tijdig	  	  
zal	  zijn.	  	  
 

                    
 
Glenn	  zal	  als	  bestuurslid	  zichtbaar	  zijn.	  Ook	  zal	  	  
hij	  dagelijkse	  ondersteunende	  taken	  oppakken.	  	  
 
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.	  
	  
U	  kunt	  o.a.	  denken	  aan	  (Motivatie)	  workshops:	  

-‐ Coaching	  Skills	  
-‐ Klassenmanagement	  

	  
De	  in	  juni/juli	  2019	  gehouden	  Motivatie	  workshops	  
op	  de	  Pandiet	  Sheoratanschool	  te	  Wanica	  waren	  zeer	  
succesvol.	  Zowel	  6e	  klassers,	  ouders	  als	  enkele	  	  
leerkrachten,	  zijn	  in	  enkele	  sessies	  getraind	  door	  Martin	  
Gefferie	  en	  Henk	  Redmond	  van	  FMF.	  Van	  de	  29	  	  
kinderen	  zijn	  op	  1	  na	  allemaal	  geslaagd.	  	  	  
3	  LBO	  en	  25	  MULO.	  	  

Nieuw bestuurslid 
 

Nieuwe vertrouwenspersoon 

Anneke	  Ajanki	  is	  een	  heel	  eenvoudig	  mens,	  leergierig	  
en	  heeft	  een	  sociaal	  gevoel,	  in	  het	  bijzonder	  voor	  
jonge	  mensen	  die	  niet	  de	  juiste	  mensen	  hebben,	  om	  
ze	  daar	  te	  brengen	  waar	  ze	  moeten	  zijn.	  
	  
Zij	  is	  Vertrouwenspersoon	  bij	  FMF	  geworden,	  omdat	  de	  
kans	  haar	  was	  aangeboden	  om	  samen	  te	  werken	  met	  
coaches	  en	  deze	  te	  helpen	  in	  hun	  coachingstrajecten	  met	  
hun	  coachees.	  Dat	  is	  zeer	  uitdagend.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Anneke	  wil	  dat	  jongeren	  met	  gedragsproblemen	  het	  beter	  
gaan	  doen	  in	  onze	  maatschappij,	  zodat	  we	  met	  de	  hulp	  
van	  FMF	  sterke	  gezinnen	  hebben	  in	  ons	  land.	  
	  
Het	  maatschappelijk	  nut	  dat	  ze	  vanuit	  het	  Father	  Mother	  
Figures	  programma	  ziet	  is	  dat	  onze	  jongeren	  de	  toekomst	  
van	  morgen	  zijn.	  So	  we	  must	  give	  them	  the	  chance	  by	  
learning	  them	  how	  to	  grow.	  
	  	  	  
Het	  voelt	  goed	  aan	  om	  een	  geweldig	  rolmodel	  te	  zijn,	  
omdat	  ik	  als	  persoon	  meerdere	  mensen	  positief	  kan	  
beïnvloeden	  om	  het	  te	  maken	  in	  het	  leven.	  
	  
Haar	  verwachtingen	  van	  de	  coachingstrajecten	  zijn	  dat	  de	  
gewenste	  doelen	  behaald	  worden.	  
	  
Het	  onderscheidende	  aan	  FMF	  is:	  	  
Het	  is	  een	  leerrijk	  traject	  en	  helpt	  niet	  alleen	  de	  jongeren	  
om	  een	  beter	  mens	  te	  worden,	  maar	  ook	  als	  
coach/vertrouwenspersoon	  groei	  je	  met	  ze	  mee.	  Het	  mes	  
snijdt	  aan	  twee	  kanten!	  
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Nieuwe adviseur 

John	  Goedschalk	  is	  een	  opgeleid	  econoom,	  met	  als	  
beroep	  natuurbeschermer.	  De	  natuur	  van	  Suriname	  
beschermen	  is	  zijn	  missie	  en	  hij	  zet	  zich	  voor	  de	  volle	  
150%	  in	  als	  directeur	  bij	  Conservation	  International	  
Suriname.	  
	  

	  
	  
Ik	  ben	  adviseur	  geworden	  bij	  FMF	  omdat	  de	  functie	  van	  
goede	  rolmodellen	  in	  de	  samenleving	  niet	  te	  
onderschatten	  is.	  Ze	  zijn	  een	  fundamentele	  voorwaarde	  
voor	  het	  vormen	  van	  onze	  toekomstige	  leiders.	  Vanuit	  
mijn	  ervaring	  in	  organisatie	  en	  bedrijfsprocessen	  zal	  ik	  
een	  positieve	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  structuren	  en	  
kwaliteitsprocessen	  van	  FMF.	  	  
	  
Vanuit	  mijn	  ervaring	  in	  communicatie	  en	  kwaliteitsbewaking	  
zal	  ik	  de	  processen	  die	  bijdragen	  aan	  de	  kwaliteit	  van	  de	  
dienstverlening	  richting	  zowel	  de	  kinderen	  als	  de	  vrijwilligers	  
reviewen	  en	  suggesties	  ter	  verbetering	  aandragen.	  	  
	  
De	  FMF-‐jongeren	  kunnen	  mij	  inspireren	  door	  hun	  plek	  in	  te	  
nemen	  in	  de	  samenleving	  en	  door	  het	  streven	  naar	  
excellente	  prestaties	  en	  hoge	  normen	  aan	  te	  nemen.	  
Middelmatigheid	  is	  in	  mijn	  ogen	  een	  bijzonder	  groot	  
obstakel	  voor	  vooruitgang.	  	  
	  
De	  coachingstrajecten	  zijn	  een	  veilige,	  inspirerende	  ervaring	  
voor	  jongeren.	  Ze	  dienen	  een	  plek	  te	  zijn	  waar	  er	  zowel	  
emotionele	  als	  intellectuele	  en	  spirituele	  verrijking	  een	  
plaats	  hebben	  waardoor	  er	  een	  concrete	  bijdrage	  word	  
geleverd	  aan	  de	  vorming	  van	  de	  jongeren	  van	  vandaag	  en	  de	  
leiders	  van	  morgen.	  	  

Onze	  Coach	  Jean-‐Luc	  Josafath	  is	  winnaar	  
geworden	  van	  de	  Weekend	  Talent	  Show.	  Hij	  is	  
coach	  van	  	  de	  11-‐jarige	  BA	  die	  over	  is	  gegaan	  
naar	  de	  4e	  klas	  GLO.	  Jean-‐Luc	  hier	  op	  de	  foto	  
met	  Henk	  Redmond	  tijdens	  de	  certificaat	  
uitreiking	  2018.	  GEFELICITEERD!!!	  
	  

	  
	  
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.	  
	  

	  

Wist u dat …..? 
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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,	  maar	  ook	  de	  coaches	  en	  vertrouwenspersonen.	  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	  en	  vertrouwenspersonen	  een	  kleine	  eenmalige	  
tegemoetkoming	  te	  geven.	  En	  waar	  mogelijk	  jongeren	  en	  ouders	  te	  helpen	  met	  hun	  noden.	  	  
	  
Sponsoren	  kunnen	  zich	  bij	  FMF	  Suriname	  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	  kort	  whatsapp	  bericht.	  “Discipline”	  is	  een	  van	  onze	  kernwaarden.	  	  
	  
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.	  
	  
	  


