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Inleiding
Met trots presenteert YiP haar jaarverslag 2008. In het verslagjaar is gewerkt aan de doelen
zoals geformuleerd in het meerjarenplan 2006-2010. De belangrijkste doelen zijn: versterken
van inhoudelijke programma‟s, versterken van de organisatiecapaciteit wereldwijd, en
versterken van de financiële basis.

Het jaarverslag 2008 is als volgt opgebouwd: het begint met het bestuursverslag, te vinden in
hoofdstuk A. Daarna volgt er in hoofdstuk B, een rapportage over de twee hoofddoelen van
YiP, te noemen; programma‟s in de partnerlanden gericht op sociale en educatieve
hulpverlening voor jonge gevangenen en draagvlak & voorlichting over ons werk in Nederland.
In hoofdstuk C staat fondsenwerving centraal, gevolgd door een beschrijving van de
organisatiestructuur die te is vinden in hoofdstuk D. Het jaarverslag eindigt met een beschrijving
van de toekomstplannen in hoofdstuk E en de verkorte jaarrekening in hoofdstuk F.

YiP in het kort
De Stichting Young in Prison (YiP), opgericht in 2002, is in 2008 hoofdzakelijk actief in
Suriname, Colombia, Zuid-Afrika en Nederland. Door effectieve programma‟s aan te bieden,
stelt YiP jongeren in conflict met de wet in staat een bijdrage te leveren aan de maatschappij.
Hoewel YiP jong is, hebben we de eerste jaren veel ervaring opgedaan en veel contacten
ontwikkeld met mensen en instellingen die zich het lot van jongeren in de gevangenis
aantrekken. Wij zijn ervan overtuigd dat deze jongeren recht hebben op veel meer aandacht en
dat het loont om hen positief te benaderen, zonder onze ogen te sluiten voor wat er mis is
gegaan en mis kan gaan.

Visie
Kinderen en jongeren horen niet in gevangenissen. Alle kinderen en jongeren moeten de
mogelijkheid hebben zich positief te kunnen ontwikkelen.
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A.

overvolle agenda bij de Amsterdamse Kamer van Koophandel. Zittend bestuurslid Edith

Verslag van het bestuur

Boekraad heeft de secretarisfunctie overgenomen. Wyke de Vos is toegetreden tot het bestuur.
Wie zijn de bestuursleden?

Een goed jaar

Wij kijken terug op een heel goed jaar. Dankzij de juiste voorbereidingen van 2007 op het
gebied van projectontwikkeling en fondsenwerving, is hier in 2008 goed van geprofiteerd. Zo is
het programma in Suriname inmiddels goed van de grond gekomen en beweegt het zich qua
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omvang meer richting de projecten in Colombia en Zuid-Afrika. Bovendien heeft er wederom
een zeer succesvolle YiP Art editie plaatsgevonden.

Daarnaast heeft YiP zich in 2008 verder ontwikkeld op het gebied van de organisatiestructuur.
Beroep:
Adviseur
McKinsey

Door financiële meevallers heeft een medewerker zich hier een aantal maanden intensief mee
bezig gehouden. De uitkomsten hiervan zijn gebruikt voor de structurele subsidieaanvraag die
in de zomermaanden is geschreven. De positieve beschikking van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken betekent dat YiP haar werkzaamheden kan voortzetten en uitbreiden,

Wat doet het YiP-bestuur?

waardoor er de mogelijkheid is om jonge gevangenen in ontwikkelingslanden duurzamer te
ondersteunen in hun re-integratie proces.

Toezicht en controle op de uitvoering van beleid en strategie wordt bij YiP uitgevoerd door het
bestuur. De leden zijn allen ervaren professionals die hun sporen hebben verdiend in de voor

Resultaat versus begroting

YiP relevante disciplines. De bestuursleden vervullen hun functie op vrijwillige basis voor de
duur van twee jaar met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal drie keer. Tijdens de

Het resultaat van 2008 sluit goed aan bij de begroting. In 2008 heeft er een belangrijke

bestuursvergaderingen wordt de voortgang van de werkzaamheden onder de loep genomen

herstructurering van de financiële administratie plaatsgevonden naar analogie van richtlijn 650.

aan de hand van (financiële) verslaglegging door de directie. Indien nodig, kunnen er financiële

Deze herstructurering is ook terug te zien in de structuur van de begroting. Zo zijn een aantal

en/of inhoudelijke beleidswijzigingen plaatsvinden.

begrotingsposten opgesplitst in een fondsenwerving en draagvlak component.

Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het aanstellen van de directie. In 2008 was YiP

Onderbesteding

genoodzaakt de directeur aan te stellen op freelance basis. Ondanks dat de voorkeur uitging

Opvallend is dat er in Brazilië geen geld is uitgegeven, terwijl er wel kosten waren begroot.

naar een aanstelling in dienstverband, was deze optie niet realistisch omdat de administratieve

Tijdens de voorbereidingen bleek dat er geen project haalbaar was zonder van te voren een

organisatie aan het begin van 2008 daarvoor nog onvoldoende toegerust bleek.

haalbaarheidsonderzoek te verrichten. Met dit onderzoek is een start gemaakt in 2008 door de

Het bestuur is in 2008 zeven maal in vergadering bijeen geweest. In het verslag jaar heeft

aanwezigheid van deelnemers van het Xplore uitwisselingsproject in Brazilië. Door de

voormalig secretaris Oswald Schwirtz afscheid genomen van het YiP-bestuur vanwege zijn

werkzaamheden

te

combineren

met

het

Xplore

uitwisselingsproject

heeft

er

een

kostenbesparing plaatsgevonden (later in het verslag meer over Xplore).
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Eenzelfde

uitleg

geldt

voor

Malawi,

waar

ook

een

begin

is

gemaakt

met

het

haalbaarheidsonderzoek en enkele laagdrempelige activiteiten.

Bedankt!

Overbesteding

Graag wil ik iedereen ontzettend bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan YiP. Allereerst

Er zijn meer „kosten werving baten‟ gemaakt dan was begroot. Dit hangt gedeeltelijk samen met

gaat mijn grote dank uit naar alle medewerkers en vrijwilligers die zich dag in en uit hebben

de tijd die is besteed aan het schrijven van de MFS subsidieaanvraag. Deze MFS aanvraag

ingezet. Uiteraard is YiP enorm blij met alle sponsoren en subsidiënten, zonder hen zou YiP

was niet voorzien ten tijde van het opstellen van de begroting. De hogere uitgaven bij „beheer

niet kunnen bestaan!

en administratie‟ komt voort uit de enorme groei van de organisatie. Hierdoor heeft YiP in het

Als laatste wil ik mijn mede bestuursleden, in het bijzonder Oswald, bedanken voor hun

najaar van 2008 er voor gekozen om een zakelijk coördinator op freelance basis in te huren, in

deskundige adviezen en goede samenwerking.

plaats

van

de vrijwilliger die voorheen

de werkzaamheden

verrichtte. Ook is de

verantwoordelijkheid voor het opstellen van de jaarrekening overgedragen van een vrijwilliger

Peter van der Wel - 18 augustus 2009 - Voorzitter Young in Prison

naar een administratie kantoor. Tevens zijn er in 2008 voor het eerst kosten in rekening
gebracht voor de accountantscontrole. Deze diensten werden in de voorgaande jaren kosteloos
verricht.

De Toekomst

“Met YIP verbind ik jonge creatieve mensen in Nederland met
jongeren die het in arme landen minder getroffen hebben” Edith Boekraad, secretaris bestuur YiP
Door de beschikking over structurele subsidiemiddelen in 2009 en 2010 zijn er voor YiP
interessante kansen en staat YiP voor nieuwe uitdagingen. De groei van de programma‟s in de
partnerlanden is opzettelijk niet groots opgezet, omdat wij in eerste instantie stabiliteit in de
partnerlanden willen garanderen en meer (organisatie) structuur willen aanbrengen bij zowel
YiP Nederland als bij de partners.

YiP zal in een of twee landen grondige haalbaarheidsonderzoeken verrichten om gefundeerd te
kunnen besluiten of wel of niet gestart kan worden met een YiP programma.
Eind 2009 of begin 2010 zal YiP wederom een YiP Art fondsenwervingevenement organiseren
om op creatieve wijze geld in te zamelen. De focus zal nadrukkelijker liggen op het aantrekken
van potentiële donateurs die een stabiele inkomstenbron kunnen worden.
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B.

een

Hier doet YiP het voor: de hoofddoelen

jaar.

Eind

2008

zaten

er

53

jongens

en

1

meisje

opgesloten

in

het

Jeugddoorgangscentrum. In tegenstelling tot de omstandigheden binnen het JOG, is YiP
positief gestemd over de omstandigheden binnen Opa Doelie. De kinderen zitten met maximaal
YiP zet zoveel mogelijk van haar medewerkers en middelen in om het lot van jonge

drie personen in een cel en kunnen regelmatig naar buiten. Ook zijn de hygiënische

gevangenen te helpen verbeteren. Het andere belangrijke doel van YiP is gericht op draagvlak

omstandigheden goed en de voeding gezond en is het gebouw kindvriendelijk. De kinderen

voor en voorlichting over dat lot. In 2008 heeft YiP 73 procent van haar inkomsten besteed aan

volgen in het detentiecentrum het reguliere schoolcurriculum in overleg met het Ministerie van

activiteiten gericht op die twee hoofddoelen.

Onderwijs. Af en toe geniet een aantal kinderen onderwijs buiten de instelling ter bevordering
van de re-integratie.

1

Sociale en Educatieve Hulpverlening

1.1

Suriname

De Surinaamse gemeenschap heeft nog altijd een erg negatief beeld over jonge gevangenen.

Hoofdstad:
Aantal inwoners:
Hoe groot is het land:
Wat spreekt Suriname:

De regering daarentegen neemt haar verantwoordelijkheid serieus door haar beleid te
structureren, uit te diepen en mee te gaan met de vernieuwingen op dit vlak. De invoering van

Paramaribo
407.000
163.820 vierkante kilometer
Nederlands | Surinaams | Sarnami |
Hindoestani | Javaans

alternatieve straffen is een zeer nieuwe ontwikkeling in Suriname. Het Ministerie van Justitie en
Politie is druk bezig om nieuwe wetten en regelgeving voor het gevangeniswezen en de
reclassering te ontwikkelen. YiP Suriname volgt deze ontwikkelingen op de voet. Het in 2008 bij
het Ministerie ingediende voorstel van YiP‟s nazorgplan is positief ontvangen en wordt ook

In Suriname worden YiP‟s programma uitgevoerd door de sinds 2002 opererende organisatie
YiP Suriname. YiP Suriname heeft in 2008 een paar grote subsidies kunnen binnenhalen en

meegenomen in deze ontwikkelingen.

Hoe pakt YiP het aan?

heeft zo een unieke kans gekregen om haar activiteiten uit te breiden. Er is aan het begin van
het jaar noodzakelijkerwijs veel tijd gestoken in de opbouw van netwerken en relaties, waardoor

“YiP brengt positiviteit door creativiteit, en geeft jongeren de kans hun talenten te

de daadwerkelijke activiteiten in de tweede helft van het jaar hebben plaatsgevonden. Hierdoor

ontdekken, geeft hun geloof in zichzelf en hoop voor de toekomst. Dat kan ik alleen

zijn niet alle activiteiten uitgevoerd en is er minder geld uitgegeven dan begroot. Hieronder zet

maar ondersteunen en toejuichen.” Wendy Dissels, algemeen coördinator YiP Suriname

YiP de beoogde en behaalde resultaten tegenover elkaar.

Achtergrond

Van oudsher is YiP‟s methodiek in Suriname gericht op de inzet van vrijwilligers. Tot 2008 werd

In Suriname zijn er twee instellingen waar jongeren terecht komen na aanraking met justitie. Dit

YiP Suriname bijna uitsluitend door hen draaiende gehouden. In 2008 zijn er een betaalde

betreft

programmacoördinator en vrijwilligerscoördinator aangesteld. De activiteiten worden verzorgd

het

Jeugddoorgangscentrum

Opa

Doelie

in

Paramaribo

en

het

Jeugd

Opvoedingsgesticht (JOG) in Santo Boma. In het JOG komen jongeren terecht die ter

door de vrijwilligers en betaalde workshopdocenten.

beschikking zijn gesteld aan de staat in de leeftijd 10 tot 21 jaar. In 2008 zaten daar veertig
jongens en drie meisjes vast.
Opa Doelie is het detentiecentrum waar kinderen tot achttien jaar in voorarrest vastzitten nog
voordat zij zijn verhoord en veroordeeld. Het voorarrest kan in extreme gevallen oplopen tot
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Versterken van het inhoudelijke programma

hen zo stimuleerde iets met hun talent te doen. Deze rapworkshop ziet YiP Suriname als een
aanloop naar het maken van een CD met de jongeren in Opa Doelie. De realisatie hiervan zal

De focus van YiP Suriname lag in 2008 op sociale vaardigheidstraining, HIV/AIDS preventie,

plaatsvinden in het voorjaar van 2009.

creatieve workshops, nazorg, de werving van meer vrijwilligers en starten in het JOG.
Deze onderwerpen zijn onderverdeeld in verschillende fasen. Alle jongeren in Opa Doelie
behoren tot de doelgroep, evenals een pilot groep in het JOG.

Titel:

Het Re-integratieproject

Looptijd:

januari 2008 – januari 2009

Financier:

Stichting Kinderpostzegel, Cordaid, Nacht van de Fooi, YiP

Fase 1: Sociale Vaardigheidstraining
De coördinator en een tweetal vrijwilligers zijn getraind in het geven van sociale
vaardigheidstrainingen. Deze training is ontwikkeld door een stagiaire van het ROC Nederland
en is samen met YiP Suriname aan de vrijwilligers gegeven. Momenteel geven de vrijwilligers
zelfstandig de sociale vaardigheidstraining aan de jonge gevangenen.

De sociale vaardigheidstraining heeft ervoor gezorgd dat de jongeren nadenken over hun
gedrag en over hun toekomst. Binnen de groepen was te zien dat jongeren elkaar goed

Voetballen in de gevangenis

corrigeerden. Ook de Justitiële Kinderbescherming (JKB), die bij de training aanwezig was, ziet
het belang van de cursus in. Zij nemen hun observaties mee in hun begeleidingsrapportage.

Fase 4: Nazorg
YiP Suriname heeft een conceptplan ontwikkeld voor aanvullende nazorg waarbij de nadruk ligt

Fase 2: HIV/ AIDS preventie voorlichting:
Potentiële samenwerkingspartners zijn gevonden, activiteiten hebben echter nog niet
plaatsgevonden.

op jongeren helpen een doel te bepalen in hun leven, hen coachen en handvatten aanreiken
om hun doel te bereiken. YiP Suriname is voor de uitvoering hiervan genoodzaakt samen te
werken met het JKB, maar heeft nog geen concrete terugkoppeling ontvangen, waardoor de
uitvoering van de nazorg is uitgesteld naar 2009.

Fase 3: Creatieve Workshops
De reguliere activiteiten van YiP op het gebied van sport, spel en muziek worden twee keer in
de week uitgevoerd. Wekelijks organiseert een vaste YiP vrijwilliger sportactiviteiten en de
succesvolle Breakdance en Streetdance workshops worden ook wekelijks gegeven. De sociale
vaardigheidstrainingen worden op dinsdagen, woensdagen en donderdagen verzorgd. De

Pilot JOG
De samenwerking met het JOG verliep in eerste instantie lastiger dan gedacht. Eind 2008 heeft
het JOG, YiP Suriname toestemming gegeven om structureel twee keer per maand activiteiten
met jongeren te ondernemen.

Surinaamse rapper Orfeo Plet alias Ori heeft samen met YiP vrijwilligers een tiendaagse rap
workshop verzorgd, waarbij hij op creatieve wijze de jongeren rapvaardigheden bijbracht en
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YiP ontmoet ministers

De volgende activiteiten zijn in het JOG ondernomen:
In mei is de film „bolletjes Estafette‟ vertoond met daaraan gekoppeld een discussie

Daarnaast heeft YiP ook politieke contacten gelegd. In mei heeft de Nederlandse Minister van

over kansen en keuzes in het leven.

Buitenlandse Zaken Maxim Verhagen een bezoek gebracht aan Suriname en het Opa Doelie.

-

In augustus is in het JOG een gedeelte van de sociale vaardigheidstraining verzorgd

YiP Suriname is als enige vrijwilligersorganisatie uitgenodigd bij dit bezoek aanwezig te zijn. In

en hebben de jongeren rap, streetdance, of breakdance workshops gevolgd.

augustus is YiP samen met een tiental andere NGO´s uitgenodigd voor een lunch met de

-

In november heeft YiP bij mogen dragen aan een sportdag in het JOG, die

Nederlandse Minister van Justitie Hirsch Ballin. Ook heeft YiP Suriname een receptie van de

georganiseerd was in het kader van de dag van de Rechten van het Kind.

Nederlandse Minister-president Jan Peter Balkenende bijgewoond.

-

Vrijwilligerstraject

Suriprofs

Eind 2008 heeft YiP Suriname een intensieve en specifieke wervingscampagne gehouden op

In mei 2008 heeft YiP in Nederland met een stand gestaan op het jaarlijkse benefietwedstrijd

vier verschillende onderwijsinstellingen, te weten Anton de Kom Universiteit, Leraren

georganiseerd door de Suriprofs. Dit is een stichting die geld ophaalt voor goede doelen

Opleidingsinstuut, Academie voor hogere kunst en cultuur onderwijs en Hogeschool in Holland

werkzaam in Suriname. YiP Suriname heeft met succes een aanvraag ingediend om de

Suriname. Deze opleidingen zijn zorgvuldig gekozen om mensen met een specifieke kennis en

sportzaal van het Opa Doelie van materiaal te kunnen voorzien (baskets, doelen,

affiniteit met de doelgroep aan te trekken. YiP heeft 2008 afgesloten met in totaal veertien

volleybalnetten etc.). Eind april 2009 zal de sporthal zijn ingericht.

vrijwilligers; een voor Suriname hoog aantal aangezien het doen van vrijwilligerswerk niet
populair is.

De Surinaamse schrijver Clark
Accord is toegetreden tot het

Vergroten van het draagvlak

Comité van Aanbeveling. Zijn
YiP in de media

kennis en inspiratie is voor
zowel YiP Nederland, maar

YiP Suriname is diverse
malen in de media
verschenen. Op 29 juli
2008 heeft de “Tien
Minuten Jeugdjournaal”coördinator Wendy Dissels
een interview gehouden op
het YiP kantoor.
In september zijn er twee
artikelen

over

YiP

verschenen in het dagblad
“De Ware Tijd”.

met name voor YiP Suriname,
van

grote

toegevoegde

“Mama Sranan, (moedertje Suriname) je bent een van de
laatste ruwe parels op deze aardbol, en mijn grote
passie. Je vormt de achtergrond voor mijn romans. Een
belangrijke inspiratie voor mijn werk als schrijver. Een
schatkist waarvan de bodem nog lang niet zichtbaar
is”… - Clark Accord

waarde. In mei heeft Clark Accord een bezoek gebracht aan YiP Suriname en Opa Doelie.
Tevens heeft hij het voorwoord geschreven voor het Surinaamse deel in het YiP Art Fotoboek
„Voor mijn Moeder‟.

In september 2008 heeft de Nederlandse coördinator Suriname plaatsgenomen in een debat
van Kosmopolis in het kader van de Internationale dag van de Vrede. In het panel waren
mensen vertegenwoordigd die middels projecten zich inzetten voor een rechtvaardige en
vreedzame wereld. Ook is de bijeenkomst van de Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit
Suriname-Nederland (UTSN) bezocht waarbij de samenwerking tussen Nederlandse en
Surinaamse bedrijven worden bevorderd door het ondernemen van activiteiten.

9
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Versterken van het netwerk

YiP Suriname beschikt sinds februari 2008 over een eigen kantoor op het terrein van
de

Kennedy-stichting

in

Paramaribo.

In

dit

complex

zijn

verschillende

Dankzij de personele uitbreiding bij YiP Suriname, is er meer ruimte gekomen om ons te richten

welzijnsorganisaties gevestigd. YiP Suriname heeft ter inrichting van het kantoor een

op het vergroten van het netwerk en samenwerkingsverbanden. YiP Suriname is bekend bij

aantal zaken gedoneerd gekregen. In de nabije toekomst wil YiP een samenwerking

veel Surinamers mede door het uitgebreide netwerk van het bestuur in Suriname. Prof. dr.

aangaan met collega-organisaties op het terrein van de Kennedy Stichting, zoals

Anton van Kalmthout is in 2008 aangetreden als bestuursadviseur van YiP Suriname. De heer

Stop Geweld voor Vrouwen en Stichting Wiesje in het kader van het Nazorgtraject.

van Kalmthout is hoogleraar jeugdstrafrecht en heeft jarenlang gewerkt aan beleidsvoorstellen

De financiële administratie wordt verzorgd door een administratie kantoor.

voor het Ministerie van Justitie en Politie in Suriname. Gebruikmakend van zijn netwerk is hij in

De belangrijkste samenwerkingspartners van YiP Suriname zijn de Justitiële

staat te lobbyen voor het werk van YiP.

Kinderbescherming (JKB), Ministerie van Justitie en Politie en het personeel in Opa

De samenwerking met medewerkers van Opa Doelie is vruchtbaar verlopen. Door de financiële

Er is een aanvraag gehonoreerd door stichting Suriprofs.

uitbreiding kon YiP Suriname meer betekenen voor Opa Doelie, heeft ze haar positie kunnen

Eind 2008 werken er voor YiP Suriname drie betaalde krachten; een algemeen

versterken en is YiP Suriname op vele vlakken een goede en gelijkwaardige gesprekspartner

coördinator, een vrijwilligerscoördinator en een fondsenwerver.

Doelie Centrum.

geworden. Ook met andere betrokken partijen zoals politie, justitie en diverse Ministeries, is
productief samengewerkt. Daarnaast is er goed contact met lokale sponsoren zoals het

De projectcoördinator heeft daarnaast een traject in gang gezet om meer vrijwilligers te werven

frisdrankbedrijf Fernandes, Telesur en Art Cuisine.

met behulp van Stichting Projecthulp Suriname (SPS). In 2008 heeft YiP Suriname ook gewerkt
met een aantal stagiaires aan diverse opdrachten.

Tijdens de zomervakantie heeft YiP Suriname voor het eerst samengewerkt met Stichting

Consultant Rene Schelvis (voormalig CEO International Marketmakers Combination) heeft in

Twisted en organiseerden ze samen de Culture2shock dag. De jongeren hebben eigen teksten

het najaar van 2008 op eigen kosten een tweeweekse management training verzorgd op het

geschreven, een beat uitgekozen, geleerd om te gaan met microfoons en gewerkt aan hun

YiP-kantoor in Suriname. Zijn werk wierp eind 2008 al vruchten af door de goede

presentatie met een echte DJ. Als klap op de vuurpeil hebben de jongeren een optreden

projectplannen voor 2009 die YiP Suriname leverde.

gegeven waar 35 ouders/verzorgers aanwezig waren. Daarna gaven de jongeren nogmaals
een optreden op de „back to school‟ party die is georganiseerd binnen Opa Doelie.

Vergroten van de organisatiecapaciteit
In het kader van het bevorderen van de continuïteit van de YiP programma‟s en het belang van
„local ownership‟ zijn de volgende resultaten behaald:

Er heeft een wervingscampagne plaatsgevonden voor het aantrekken van nieuwe
vrijwilligers. Het resultaat is veertien vaste vrijwilligers
Het bestuur van YiP Suriname bestaat uit twee personen en wordt in 2009 uitgebreid.
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1.2

Colombia

instellingen, taakstraffen en waarschuwingen. Echter, de uitvoering van deze wetten laat nog te
wensen over.

Hoofdstad:
Aantal inwoners:
Hoe groot is het land:
Wat spreekt Suriname:

Bogota
44 miljoen
1.141.748 vierkante kilometer
Spaans

Hoe pakt Ayara het aan?
Ayara is sinds 1995 actief in Colombia en heeft veel ervaring opgedaan in het werken met
jongeren in een kwetsbare positie, zoals de jongeren uit de arme wijken in Bogotá. Sinds 2003

In 2008 zijn de YiP projecten in Colombia wederom uitgevoerd door Fundación Artística y

werken YiP en Ayara samen in justitiële jeugdinstellingen. Hiphop is de basis van Ayara‟s

Social La Familia Ayara (Ayara) in de justitiële jeugdinstelling Hogares Claret.

werkwijze. Naast dat het een populaire subcultuur en een creatieve uiting is, is het ook een

Tot mei 2008 vielen de activiteiten onder het project Colombianos Renaciendo en el HipHop

middel om zelfvertrouwen en motivatie te creëren. Ayara werkt met de shockmethode, waarbij

(CRHH). Gedurende de maanden mei en juni heeft Ayara op eigen kosten een aantal

elke workshop één gehele cursus is: van voorbereiding, via oefening tot eindproduct. Het

activiteiten op een laag pitje door laten lopen ter overbrugging. Van juli tot en met september

eindproduct (zoals een opgenomen rapnummer) geeft een deelnemer een extra besef van waar

zijn er weer volwaardige activiteiten uitgevoerd en is er gewerkt aan de voorbereiding van het

hij of zij toe instaat is. Ayara hanteert deze werkwijze om in te spelen op het vaak korte verblijf

nog te komen nazorgproject. In september was het plan om een eenjarig project in te voeren,

van de jongeren. De shockmethode zorgt ervoor dat de impact van de workshop zo groot

maar door het binnenhalen van de MFS subsidie per 1 januari 2009, is er besloten om het op

mogelijk is voor hen die slechts een keer mee kunnen doen.

die datum te laten starten. Zodoende was er in de maanden oktober tot en met december
wederom een overbruggingsproject.

Achtergrond
Jeugdcriminaliteit is vanwege de gestegen armoede de laatste jaren enorm toegenomen in
Colombia. Volgens de officiële Colombiaanse cijfers zaten er in 2006 ruim 4.480 jongeren tot
achttien jaar opgesloten in jeugdgevangenisinstellingen. Het vele geweld en het gebrek aan
educatieve programma‟s zijn in de Colombiaanse gevangenissen een groot probleem. Deze
schrijnende situatie in veel gevangenissen heeft er mee te maken dat de justitiële instellingen
niet zijn ingesteld op kinderen.

Nieuwe wetten
De Colombiaanse regering heeft in 2007 enorme veranderingen doorgevoerd om jongeren die
in aanraking komen met justitie op een betere manier op te vangen en te berechten.
Voorheen werd ieder kind tussen de twaalf en achttien jaar, dat was opgepakt, berecht door
een rechter en kwamen ze terecht in één van de jeugdgevangenissen waar jongeren met kleine
en grote delicten dezelfde cel deelden. In het nieuwe systeem komen jongeren tot en vanaf
veertien jaar met minder zware delicten in aanmerking voor begeleide vrijheid, halfgesloten
Tijdens de eindpresentatie van de workshop zien de toeschouwers de talenten en motivatie van de jongeren.
Dit is belangrijk om ook draagvlak te creëren bij de families van de jongeren, zodat deze na vrijlating zich
meer gesteund en gewaardeerd voelen door hun omgeving.
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Versterken van het inhoudelijk programma

gevangenen en het personeel van de instelling.
De educatieve workshops hebben als doel de jongste deelnemers spelenderwijs, door middel

Vanaf juli zijn de voorbereidingen begonnen voor het uitvoeren van de post-institutionele fase

van het schrijven en rappen van teksten, taalvaardigheden bij te brengen. Daarnaast kennen

van het programma: het nazorgtraject. In samenwerking met professionele coaches zal een

deze workshops dezelfde doelen als de artistieke workshops op het gebied van persoonlijke

aantal jongeren die de instelling verlaat, worden begeleid in de eerste stappen naar een

ontwikkeling.

positieve toekomst. Er is een samenwerking aangegaan met een tweetal coaches en het
personeel van Ayara ontvangt diverse trainingen onder meer op het gebied van
maatschappelijk werk en (jeugd)psychologie.

Titel:
Looptijd:
Financier:

Colombianos Renaciendo en el Hiphop
1 september 2007 – 1 mei 2008
Hivos

Doelgroep

Vanaf januari 2008 tot mei 2008 zijn er in het project Colombianos Renaciendo en el Hiphop,

De doelgroep zijn jongens en meisjes tussen de zes en achttien jaar, die zich bevinden in

128 workshops gehouden. Breakdance en kledingconfectie workshops waren hierin het meest

jeugdinstellingen in Bogotá, Colombia.

vertegenwoordigd, gevolgd door rapworkshops, graffiti workshops en capoeira workshops.

Doelstelling

Het plan was om meer rap en breakdanceworkshops te organiseren in de maanden januari tot

Het programma heeft als doelstelling de jongeren basisvaardigheden bij te brengen op

en met april 2008, verdeeld over twee instellingen. Er vielen echter twee instellingen af,

verschillende gebieden – artistiek, media, kledingproductie – die hun kansen op succesvolle

waardoor de workshops alleen hebben plaatsgevonden in Hogares Claret. Hierdoor zijn

terugkeer in de maatschappij en op de arbeidsmarkt vergroten.

uiteindelijk minder rapworkshops gehouden dan begroot. Daarvoor in de plaats kwamen de
workshops graffiti en capoeira. Graffiti was geen geplande activiteit, maar is later toegevoegd

De artistieke workshops zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling, het herstellen van het

aan het programma vanwege de populariteit in de hiphopcultuur en onder jongeren. Men was

zelfbeeld en het verhogen van de eigenwaarde. Ook helpt de creatieve uiting van gevoelens bij

echter na enige tijd genoodzaakt de relatief dure graffitiworkshop te staken, wegens gebrek aan

het verwerken en bespreekbaar maken van trauma‟s en problemen. De jongeren schrijven vaak

geld voor workshopmateriaal. Het geplande aantal van 120 deelnemers is gehaald.

raps

over

hun

ervaringen

in

hun

Voor januari tot mei zijn er drie presentaties gepland, uiteindelijk zijn het er vier geworden. Een

thuissituatie of over hun leven op straat.

daarvan is speciaal georganiseerd voor de aanwezige YiP vrijwilligers die in het kader van het

De beroepsvormende workshops hebben

Xplore uitwisselingsproject [later meer hierover] in Colombia waren. Het aantal toeschouwers

naast het verbeteren van het zelfbeeld als

bij de presentaties viel tegen. Er zijn ongeveer 100 mensen komen kijken naar de vier

doel de kansen voor de jongeren op de

presentaties in totaal, terwijl we hoopten op ongeveer 240 toeschouwers bij drie presentaties.

arbeidsmarkt te vergroten. De workshop

De verklaringen voor de teleurstellende opkomst, kan worden gezocht in het feit dat in Hogares

journalistieke

Claret veel kinderen wees zijn, slecht contact hebben met hun ouders, ouders hebben die

jongeren

te

vaardigheden
filmen,

leert

de

fotograferen,

drugsverslaafd zijn, of gewoonweg het geld niet hebben om naar de instelling te komen.

interviewen, etc. Het resultaat is een

Voor de jongeren mag dit de pret niet drukken en niemand zal hen het euforische gevoel van te

tijdschrift

hebben opgetreden kunnen ontnemen.

dat

Tijdens rapworkshop

wordt

uitgereikt

aan
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Tijdens het verblijf van de Nederlandse vrijwilligers in Colombia hebben de workshops in het

instelling zitten en gemotiveerder zijn om een aan een langer proces te werken, is er voor

teken gestaan van het thema „voor mijn moeder‟, een moeilijk thema, aangezien vele jongeren

gekozen om in deze workshop alleen met meisjes te werken. Ook de workshop Rap ABC is

geen moeder of een traumatische band met hun moeder hebben. Toch zijn er twee weken lang

uitsluitend in Hogares Claret gegeven omdat de jongeren hier ouder zijn en meestal kunnen

op intensieve wijze workshops gehouden met een mooie eindpresentatie ter afsluiting. Ook is

lezen en schrijven.

er een dag vol activiteiten plus afsluitende presentatie gehouden in de instelling Semillas in
Sasaima, even buiten Bogotá.

Titel:
Looptijd:
Financier:

Colombianos Renaciendo en el Hiphop YiP
1 juli 2008 – 1 oktober 2008
YiP / The World We Work In

Na een periode van twee maanden tussen mei en juli 2008 waarin de activiteiten op een laag
pitje zijn doorgezet op kosten van Ayara zelf, is in juli een overbruggingsproject gestart. Het
plan was om hierna een project te implementeren met een looptijd van een jaar.

In deze projectperiode zijn 108 artistieke workshops gepland, waarvan er 78 in werkelijkheid
zijn gegeven doordat er in deze periode geen graffitiworkshop beschikbaar was. Deze periode
zijn YiP en Ayara ook gaan werken in de jeugdinstelling Semillas in Sasaima, die als onderdeel
van hun detentie geïntegreerd zijn in drugsafkickprogramma‟s. Vanwege de afstand (Sasaima
ligt een aantal kilometers buiten Bogotá) wordt hier minder frequent gewerkt dan in Hogares
Claret. Tussen juli en oktober zijn er drie workshopdagen georganiseerd in Semillas. In
Semillas zijn er in totaal 167 workshops gehouden waaronder kledingconfectie, rap, capoeira
en graffiti workshops. Er is gerekend op gemiddeld vijftien deelnemers per artistieke workshop.
In werkelijkheid is dit gemiddelde behaald, met uitzondering van de rapworkshops, die

Naaiworkshop jongens in Hogares Claret jongens

doorgaans met een groep van acht tot tien deelnemers zijn uitgevoerd vanwege het grote
leeftijdsverschil binnen de groepen. In Semillas Sasaima ligt dit aantal hoger en kon de
breakdancedocent rekenen op vijftien tot twintig deelnemers en de capoeiradocent op ruim
vijftien deelnemers.

Gemiddeld zijn er in totaal 150 jongeren bereikt. Ook zijn er in deze periode eindpresentaties
gehouden, drie in Semilla en drie in Hogares Claret. Per presentatie waren er in Hogares Claret
gemiddeld vijftig en in Semilla gemiddeld achttien toeschouwers aanwezig, voornamelijk andere
jongeren uit de instelling en het personeel. De laatste presentatie in september was

De kledinproductieworkshop is wegens de beschikbaarheid van naaimachines alleen in
Hogares Claret gegeven en kon rekenen op gemiddeld zes tot acht meisjes. Bij deze

uitgebreider dan de voorgaande twee. De directie van Hogares Claret en Ayara hebben samen
een groot feest georganiseerd waarbij er ongeveer 140 mensen zijn komen kijken.

workshops is het van belang dat de serie wordt afgemaakt, omdat het moeilijker is om per
workshop een concreet resultaat neer te zetten. Doordat meisjes gemiddeld langer in de
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Titel:
Looptijd:
Financier:

Colombianos Renaciendo en el Hiphop YiP
1 oktober 2008 – 1 januari 2009
YiP / The World We Work In

Ayara heeft in 2008 diverse internationale bijeenkomsten bijgewoond. In juni 2008 heeft Ayara
deelgenomen aan de UNHABITAT conferentie in Durban met het thema ´Safer Cities´ waar
Ayara een prijs ontving voor erkenning van de kwaliteit van hun werk door de jaren heen om
steden veiliger te maken. Ook zijn er goede contacten gelegd met onder meer de organisatie

Er zijn in totaal 78 workshops gegeven in Hogares Claret. Vanwege de feestdagen zijn er extra

The Remix Project tijdens een jongerenforum in Canada en in Zuid-Afrika. Deze organisatie is

workshops gegeven, plus een extra afsluitende presentatie in het teken van Kerstmis. In

gericht op de resocialisatie van jongeren. Tot slot is er een samenwerkingsverband bekrachtigd

Semillas is besloten om vaker workshops te geven om zo de impact op en motivatie bij de

tussen Ayara, YiP en twee professionele coaches uit Bogotá voor het nazorgtraject.

jongeren te vergroten. In plaats van de geplande zes workshops, zijn er vijf gegeven, dit
in verband met de feestdagen. In totaal zijn in Hogares Claret 184 deelnemers bereikt en in

Versterken van de organisatiecapaciteit

Semillas Sasaima 82.
Ayara heeft al lange tijd de wens om een cultureel centrum op te richten dat een centrale
Vergroten van het draagvlak

ontmoetingsplek is voor coaches en jongeren. Met het oog op het nazorg programma voor de
jongeren uit het YiP project die de instelling verlaten, kunnen hier de activiteiten worden voort -

De eindproducties van de workshops en bijbehorende presentaties dienen ter vergroting van

gezet zodat de jongeren gemotiveerd blijven in hun resocialisatie proces. Eind 2008 is het

het draagvlak. Naast deze middelen heeft Ayara een televisieprogramma Da Beat, waarin

Centro Cultural in gebruik genomen en werden er al enkele workshops gegeven, waarbij ook

relevante thema‟s bespreekbaar worden gemaakt. Ayara TeVe is de productiemaatschappij die,

jongeren uit de instellingen, waar het YiP project uitvoert, bij aanwezig waren.

naast dit televisieprogramma, ook videoclips en documentaires maakt. De artiesten van Ayara
zorgen voor naamsbekendheid van het televisieprogramma door optredens en cd-releases.

Vanwege de uitbreiding en professionalisering van Ayara´s organisatie, wordt er continue hard

Ook maakt Ayara gebruik van de internationale nieuwsbrief, genaamd Ayara Mundo News. Het

gewerkt

introductienummer is in november van 2008 uitgebracht en wordt tweemaandelijkse

workshopdocenten, een projectcoördinator voor het Sociale Programma, waar het YiP onder

gepubliceerd in het Spaans, Nederlands en Engels om belangstellenden op de hoogte te

valt, een evenementencoördinator, een coördinator op het gebied van netwerkversterking, een

houden van de activiteiten van Ayara.

fondsenwerver, een coördinator voor het Centro Cultural, een psychologe voor het YiP

aan

het

versterken

van

het

personeelsbestand.

Zo

zijn

er

meerdere

programma en een technisch onderhoud- en netwerk medewerker aangenomen.
Vergroten van het netwerk
Daarnaast is men in 2008 gestart met het veranderen van de organisatiestructuur, een proces
Naast Ayara‟s gebruikelijke contacten zoals het ICBF en gesloten jeugdinstellingen El Redentor

dat in 2009 wordt voortgezet.

en Hogar Feminino Luis Amigó, is er ook contact geweest met IDIPRON (het gemeentelijk
Instituut ter Bescherming van Kinderen en Jeugd) dat zich inzet voor straatkinderen om in de
toekomst een samenwerkingsverband aan te gaan.
Een andere mogelijke samenwerkingspartner is het Secretariaat van Onderwijs, hierbij is het
voorstel scholen te benaderen om hiphop te promoten als middel ter wille van de maatschappij
opbouwen en als werkwijze ter preventie en oplossing van conflicten.
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Voorbereiding op 2009
Kort samengevat zijn de volgende zaken in gang gezet ter voorbereiding van het programma in
2009:
-

Ingebruikname van het Centro Cultural

-

Aangaan van samenwerking met coaches

-

Onderhandelingen met verschillende instanties met invloed op het gebied van

-

Reorganisatie van de organisatie

-

Aannemen van nieuw personeel

jeugdzaken en onderwijs
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1.3

Zuid-Afrika

Hoofdstad:
Aantal inwoners:
Hoe groot is het land:
Wat spreekt Suriname:

Pretoria
bijna 44 miljoen
1.219.912 vierkante kilometer
11 officiële talen

In Zuid-Afrika is YiP sinds 2002 actief in de Pollsmoor gevangenis. Sinds 15 januari 2008 is de
organisatie YiP SA formeel geregistreerd als Non-profit organistie. YiP SA opereert met een
lokaal management en bestuur. Vanaf 2007 zijn de projecten uitgebreid naar de „place of
safety‟ instelling genaamd Bonnytoun.

Achtergrond
De South African Department of Correctional Services (SADC) is verantwoordelijk voor de
begeleiding van jongeren tot 25 jaar die in conflict komen met de wet. Het overgrote deel van
de jongeren zit al vast nog voordat ze zijn veroordeeld. In Zuid-Afrika zitten de meeste jongeren
vast in de leeftijdscategorie van 22-25 jaar.

Situatie in de gevangenissen
De situatie in de Zuid-Afrikaanse gevangenis is beroerd; overvolle cellen, eten, slapen,
douchen en rusten in dezelfde cel, zonder enige vorm van privacy, kapotte lampen en ramen
waardoor men in het donker en in de kou zit, te weinig eten, ongemotiveerd personeel, geen
rehabilitatieprogramma‟s, weinig contact met familie, tekort aan juridische ondersteuning en
slechte gezondheidszorg

1.

Dagelijks stromen er jonge wetsovertreders de Zuid-Afrikaanse gevangenissen binnen, die
allemaal ongeacht de ernst van de aanklacht samen worden opgesloten. Volgens de
administratie van Pollsmoor zitten er bij hen 1400 jongeren in de leeftijd van 16 tot 21 jaar en
men geeft toe dat de instelling overvol zit.

1

Judicial Inspectorate of South Africa. Annual Report 2007/2008.
<http://judicialinsp.pwv.gov.za/Annualreports/Annual%20Report%202007-2008.pdf > Accessed 12 March 2008. Page 18.
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Alternatieve straffen
2

Zuid-Afrika kent een vorm van alternatieve straffen, die ook wel „non-custodial

dit zal tot mei 2009 lopen. Tevens zijn in 2008 de voorbereidingen voor een nieuwe post
release project begonnen.

sentences‟ wordt genoemd, ofwel: „veroordeling zonder vrijheidsontneming‟, dit is gericht op
jongeren die voor het eerst in aanraking zijn gekomen met justitie en jongeren die een redelijke
kans maken gerehabiliteerd te worden binnen de samenleving.

Titel:
Looptijd:
Financier:

Re-integratie programma 07-08
maart 2007 - mei 2008
NCDO, Maagdenhuis

De vormen van alternatieve straffen is vergelijkbaar met de reclassering in Nederland, hierbij
valt te denken aan; gemeenschapswerk, compensatie van slachtoffers, boetes, educatieve

Binnen het re-integratieprogramma is het Homeza project grotendeels uitgevoerd in 2007 terwijl

programma‟s, uitgestelde straffen en een proeftijd. Echter, de uitvoering in de Zuid-Afrikaanse

het post release project hoofdzakelijk in 2008 is gerealiseerd.

context is niet altijd haalbaar. Vanwege de werkloosheid en armoede kunnen boetes niet
worden betaald en trainingen worden niet aangeboden, hierdoor belanden overtreders alsnog

Post-release project

in de gevangenis.

In het post-release project zijn achttien veroordeelde jongeren uit de Pollsmoor Prison voor zes
maanden gekoppeld aan een coach om meer zelfvertrouwen te krijgen en hun mogelijkheden

Hoe pakt YiP SA het aan?

YiP SA geeft wekelijks een workshop die focust op kunst en cultuur. De workshops worden
gehouden door twee begeleiders die fungeren als rolmodellen, trainers en vertrouwelingen voor
de deelnemers. In 2008 is YiP SA gestart met het Magazine Program dat is opgezet zodat
deelnemers gemakkelijk in en uit kunnen stromen, dit vanwege de regelmatige overplaatsing
van jongeren. Uit het project komt ieder kwartaal een magazine dat wordt verspreid in de
gevangenis, aan ouders, de gemeenschap en andere NGO‟s. Met een eindproduct voor ogen,

tot re-integratie in de maatschappij te vergroten. De zes maanden zijn verdeeld in drie

“I believe in second chances, especially for children born in the current
situation we have in South Africa with our crime rate. Most children are
born into crime, rather than choosing a life of crime. We have a
responsibility as a society to teach them a different perspective and to
give them that choice back.” - Tarisai Simona Mchuchu, project
coordinator YiP SA
maanden voor en drie maanden na vrijlating, zodat ze buiten de gevangenis niet in het diepe
terechtkomen.

blijven de jongeren actief deelnemen. Dit tijdschrift is tevens onderdeel van het project gericht
op draagvlak versterking.

De uitvoering van het project is enigszins moeizaam verlopen. De eerste vijf maanden zijn door
alle achttien deelnemers doorlopen, maar vanwege organisatorische ongeregeldheden binnen
de instelling hebben slechts vijf deelnemers het traject kunnen afronden. Van die vijf

Versterken van het inhoudelijke programma

deelnemers is wel duidelijk geworden dat hun zelfverzekerdheid is vergroot.. Tevens is naar
voren gekomen dat de vijf jongeren nu beter weten wat ze willen en plannen kunnen maken om

In 2008 zijn er diverse projecten afgerond, uitgevoerd en gestart. Zo is het reintegratieprogramma 07-08 in mei afgerond met de hoofdonderdelen HomeZa (radio maken) en

dit te bereiken. Ook wordt de kans klein geacht dat deze vijf jongeren opnieuw strafbare feiten
zullen gaan plegen.

post release. Van maart tot mei is er een overbruggingsproject geweest dat is gefinancierd door
middelen die zijn gewonnen op de Afrika Dag 2007. In mei is het Magazine project gestart en

2

Democratic Alliance. Alternative Sentencing Recommendations for South Africa.
<http://www.da.org.za/docs/616/Alternative%20Sentencing_document.pdf > bekeken op 12 maart 2009, pagina 3.
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Titel:
Looptijd:
Financier :

Tussenfase - Documentaire festival
maart 2008 - mei 2008
NCDO, Afrikadag

Titel:
Looptijd:
Financier :

Vrijwilligersprojecten (Youth4YiP)
1 januari 2008 - 1 januari 2009
YiP NL

In de tussenfase is er een documentairefestival georganiseerd. De documentaires zijn gebruikt

Youth4YiP is een project waarbij YiP lokale en buitenlandse vrijwilligers de kans geeft om zelf

om gesprekken en discussies te starten over verschillende onderwerpen waar jongeren mee

activiteiten op te zetten in Pollsmoor Prison en Bonnytoun. Over heel 2008 hebben 65

worstelen. Het festival is een perfecte manier voor YiP om in contact te komen met jongeren,

structureel en 27 tijdelijke vrijwilligers activiteiten georganiseerd waarbij ze ongeveer 300

die normaal niet deelnemen aan de YiP projecten. Het thema van het festival was

jongeren in de gevangenissen bereikt. De Youth4YiP activiteiten die in 2008 zijn uitgevoerd

´Communicating sexuality´ en na iedere film was er een groepsdiscussie en kregen zij huiswerk

zijn: voetbal projecten, lees- en schrijfprojecten, huiswerkbegeleiding, life-skills projecten,

waar ze hebben geleerd over seksualiteit. Dit is voor tieners een belangrijk thema vooral nu

improvisatie, politieke geschiedenis, kunst en cultuur, pen pal project, dagboek schrijven en

ouderlijk advies en voorlichting is weggevallen. De deelnemers reageerden positief en waren

phakama arts.

open voor gesprekken.
Vergroten van het draagvlak
Titel:
Looptijd:
Financier:

Magazine project
mei 2008 - mei 2009
NCDO, YiP

De bovengenoemde activiteiten, zorgen voor bekendheid over het werk van YiP SA. Het
Magazine Project heeft meer bekendheid en begrip gebracht over de problematiek die de

Het doel van het project is om een programma op te zetten waarin zes keer per jaar een

jongeren in de gevangenis tegenkomen. Ook het radio maken in het project HomeZA zorgt voor

magazine wordt gepubliceerd. Tijdens het maken van het magazine heeft YiP workshops

een uitbreiding van het draagvlak. Op deze manier worden mensen bereikt en kunnen ze

aangeboden over diverse onderwerpen zoals creativiteit, life sklills en schrijven, zodat iedereen

luisteren naar de uitzendingen die de jongeren maken over verschillende onderwerpen waar ze

kon meedoen. Jongeren die bijvoorbeeld niet kunnen lezen en schrijven, werkten aan de lay-

mee te maken hebben, zoals: HIV- Aids, emancipatie, stigma en geslachtsgerelateerde

out. Het project is twee maal in de week gehouden met veroordeelde jongeren, de ene keer

onderwerpen.

met jongens en de andere keer met meisjes. Elk tijdschrift heeft een thema waarover de
jongeren workshops kregen en artikelen schreven voor het magazine. Er hebben in totaal 35

De activiteiten die worden ondernomen tijdens het Youth4YiP project zijn niet alleen goed voor

meisjes en 40 jongens bijgedragen aan de tijdschriften. Overigens hebben niet al deze

de kinderen in de gevangenis, maar ook voor de vrijwilligers uit de gemeenschap.

jongeren het gehele traject doorgelopen.

Deze lokale vrijwilligers geven aan al hun vooroordelen opzij te zetten, na de eerste ontmoeting

Bij het uitgeven van de tijdschriften heeft YiP hulp gekregen van de NGO Big Issue die de

met de kinderen. Dit geven zij op hun beurt weer door aan familie en vrienden en op deze

daklozenkrant uitgeeft. In augustus is er een presentatie geweest waarbij ouders en

manier wordt het draagvlak ook weer vergroot. YiP SA is tevens bezig met het opzetten van

gevangenispersoneel aanwezig was. Het was erg goed om te zien hoe betrokken de ouders

een YiP-community op de universiteit van Kaapstad om vrijwilligers te werven en studenten

waren.

kennis te laten maken met de problematiek waarmee de kinderen te maken
hebben. De uitvoering hiervan is in 2008 gestart.
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Versterken van het netwerk
Vrijwilligers
De kracht van YiP SA is de mate van samenwerking met allerlei organisaties voor het

Het is een succesvol jaar geweest voor de vrijwilligers van YiP SA. Er zijn 65 betrokken

aanbieden van activiteiten en projecten in de jeugdgevangenissen. In 2008 heeft YiP SA onder

vrijwilligers geweest die in de loop van het jaar deel hebben genomen aan het faciliteren van

meer samengewerkt met: Hope Ministries, Project Phakama, Big Brothers Big Sister South

langlopende workshops van ongeveer zes weken. Daarnaast hebben 27 vrijwilligers

Africa, YMCA , Empty Tin Can, The Big Issue, Africa Children‟s Fund, Nadezhda Job Centre,

deelgenomen aan tijdelijke projecten, die een tot twee weken duurden.

Tri-Continental Film Festival en Connect 1-2-3.

Versterken van de organisatiecapaciteit

Trainingen
De FeminEQ-A training, waarbij men leert hoe om te gaan met gevoelige onderwerpen voor
meisjes, is gegeven aan zes medewerkers en vrijwilligers van YiP SA. De onderwerpen die
betrekking hebben op zelfvertrouwen en het „vrouw zijn‟ kwamen aan bod tijdens de training en
zijn verwerkt in de workshops die worden gegeven aan meisjes.
Mentor training – Big Brothers Big Sisters South Africa heeft samen met YiP SA in december
2008 trainingen gegeven aan de toekomstige mentoren van het nieuwe post-release project.
Deze training behandelden zowel coachingstechnieken als specifieke onderwerpen die
jongeren in de gevangenis tegen kunnen komen.

Medewerkers
In 2008 hebben er een aantal veranderingen plaatsgevonden met betrekking tot de
medewerkers van YiP SA. Ten eerste is er een vrijwilligerscoördinator aangesteld op parttime
basis voor de eerste helft van het jaar. Ten tweede zijn de betaalde workshopdocent en
projectcoördinator vervangen door andere mensen.
Ook heeft het bestuur een aantal veranderingen ondergaan. Wegens drukte in hun schema zijn
twee bestuurleden afgetreden, maar zij blijven nog wel betrokken bij de organisatie. Er is een
nieuw bestuurslid bijgekomen waardoor nu drie bestuursleden actief zijn.
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1.4

Overige landen

Brazilië

Het afgelopen jaar hebben wij gezocht naar mogelijkheden om uit te breiden naar nieuwe
landen. Hierbij hebben wij een haalbaarheidsonderzoek gedaan in Brazilië vanwege de
alarmerende situatie in de jeugdgevangenissen. In samenwerking met de organisatie
Caramundo heeft YiP een pilotproject met diverse culturele en educatieve activiteiten
uitgevoerd in één van de vijf jeugdgevangenissen in Rio de Janeiro. De doelstelling van het
project was: het stimuleren van de positieve ontwikkeling van de gedetineerde jongens en
meisjes en het verbeteren van hun kansen op een succesvolle terugkeer in de maatschappij.
Het is duidelijk geworden dat de dominante aanwezigheid van drugsorganisaties in de
Braziliaanse jeugdinrichtingen de situatie compliceert.

Als kleine en jonge organisatie zijn we helaas tot de conclusie moeten komen dat onze
capaciteit in 2008 niet toereikend genoeg was om een vruchtbare samenwerking aan te gaan
met partners in Rio de Janeiro, Brazilië.

Malawi

In februari 2008 zijn twee Nederlandse YiP vrijwilligers en directeur Noa Lodeizen naar Malawi
gegaan om onderzoek te verrichten naar de situatie in lokale jeugdgevangenissen en om te
kijken wat YiP hier eventueel zou kunnen betekenen. In samenwerking met de organisatie
Tiwale Cultural Troupe hebben we een driedaagse workshop verzorgd in jeugdgevangenis
Kachere in Lilongwe. Hierbij lag de focus van de workshop op drama, muziek en grafisch
ontwerpen in combinatie met persoonlijke ontwikkeling van de jonge gevangenen. Daarnaast
hebben de Nederlandse vrijwilligers ook families van de gevangenen bezocht om meer te
weten te komen over de individuele achtergrond van de jonge gevangenen. Na aanleiding van
dit bezoek is er in 2009 een start gemaakt met een grootschalig haalbaarheidsonderzoek.
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2

Draagvlak en Voorlichting

Het beoogde resultaat was het Nederlandse publiek op directe of indirecte wijze inzicht te
verschaffen in de gekozen thematiek, het publiek te laten inleven in de gevoelswereld van

In de aanpak van YiP staat het begrip „creativiteit‟ centraal, zowel als middel om jonge

kinderen in de gevangenis en inzet genereren van het publiek middels donateurs en

gevangenen in de projectlanden te steunen bij hun re-integratie in de samenleving, en als

vrijwilligers. Dit alles heeft geleid tot het hoofddoel, meer aandacht creëren voor het gekozen

middel om mensen in Nederland te motiveren zich voor deze jongeren in te zetten.

thema. Het effect van de draagvlakactiviteiten is dat bijna 2.500 mensen op een directe wijze

In de afgelopen zes jaar heeft YiP kunst- en fotoveilingen, muzikale activiteiten, feesten

via presentaties, workshops en optredens en meer dan één miljoen mensen op een indirecte

en tentoonstellingen georganiseerd om het Nederlandse publiek bekend te maken met de

wijze, via de media, meer te weten zijn gekomen over kinderen in de gevangenis en de relatie

problematiek van jonge gevangenen in ontwikkelingslanden en om fondsen te

met de armoedeproblematiek, waar normaal gesproken erg weinig aandacht voor is. De

werven. Deze evenementen worden YiP Art genoemd.

algemene reactie is er een van compassie en aanmoediging door te gaan met het werk dat YiP
met behulp van vele vrijwilligers doet. Dat mensen ook tot actie over zijn gegaan is terug te zien

2.1

Xplore: de YiP Exchange

in het gestegen aantal donateurs. Zeker vijftig donateurs zijn direct te herleiden tot de
draagvlakactiviteiten die de Xplore deelnemers hebben georganiseerd. Ook de verkoop van

Vijftien vrijwilligers van YiP Nederland hebben via het Xplore project op een bijzondere en

honderden boeken “Voor mijn moeder‟, is voor een belangrijk deel tot stand gekomen dankzij

effectieve manier bijgedragen aan draagvlak en voorlichting over de werkzaamheden van YiP.

het Xplore uitwisselingsproject en een bewijs voor een daadwerkelijk effect van de

Alvorens de vrijwilligers begonnen aan hun voorlichting- en draagvlakactiviteiten, hebben zij ter

draagvlakactiviteiten. Een laatste effect is het aantal vrijwilligers en stagiairs dat zich na het

inspiratie aan een uitwisselingsprogramma meegedaan.

draagvlak deel heeft aangemeld bij YiP.

Alles bij elkaar opgeteld, zijn er veel mensen in

beweging gekomen en actief geworden naar aanleiding van het Xplore project.
De

uitwisseling

heeft

plaats

gevonden met negen vrijwilligers
en

medewerkers

van

2.2

YiP Art Expositie

onze

partnerorganisaties uit Suriname,

Sinds haar oprichting heeft YiP vier YiP Art veilingen georganiseerd met

Colombia, Zuid-Afrika, Brazilië en

voorafgaand een expositie. Zowel bij de expositie als bij de veiling creëert YiP de mogelijkheid

Malawi.

Nederlandse

om aandacht te vragen voor de relatie tussen armoede en de problematiek van kinderen in

vrijwilligers zijn verdeeld over de

gevangenissen. In juli is de fotoveiling van 2008 georganiseerd. Ook dit keer is bijna de gehele

Xplore deelnemers voor justitiële inrichting Teylingereind, Sassenheim

De

partnerlanden

waar

ze

drie

weken verbleven. Daarna kwamen de buitenlandse vrijwilligers voor drie weken naar Nederland
waar ze samen met de Nederlandse vrijwilligers een bijdrage hebben geleverd aan draagvlak

tentoonstelling tot stand gekomen door de bijdrage van sponsoren: Fotovaklab de Verbeelding,
FOAM, Odeon, Drukkerij de Raddraaier, Frame Products, Agfa Graphics Nederlands BV,
Tetterode Nederland BV en Binderij Mirenta, Classicus Private Insurance.

en voorlichting over YiP. Het programma in Nederland en in de partnerlanden was vrij uniek en
bestond uit een kennismaking met het werk van de partner o.a. via het geven van workshops in
jeugdgevangenissen.

Dit jaar zijn er adviseurs aangetrokken die zich richten op de professionalisering van het
concept YiP Art, met de ambitie deze te laten uitgroeien tot „de‟ fotoveiling van Nederland. De
adviseurs zijn bekende en gerespecteerde namen in de wereld van de fotografie zoals:
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Erik Kessels, Gerrit Jan Wolffensperger en Jan-Pieter Glerum. Zij houden zich bezig met het
vergroten van de naamsbekendheid en waarde van dit evenement. Op hun advies is besloten

Een deel van de boeken (141 exemplaren) zijn gereserveerd om cadeau te geven aan

om ook buitenlandse fotografen aan te trekken. In 2008 hebben 91 fotografen, van opkomend

belangrijke stakeholders van YiP. In 2008 is een aanzienlijk deel aan bijvoorbeeld sponsoren,

jong talent tot nationaal en internationaal gerenommeerd, een foto gedoneerd. Ook zijn er

fotografen, vrijwilligers en nieuwe donateurs cadeau gedaan. In totaal zijn er 429 boeken

enkele zeldzame Nederlandse vintage foto‟s ter beschikking gesteld. De expositie heef t

verkocht voor het overgrote deel via de boekhandel en gedeeltelijk via YiP direct. Er is met veel

plaatsgevonden in fotomuseum FOAM en trok dit jaar rond de 1800 bezoekers. Dit was boven

enthousiasme gereageerd op het YiP Art Fotoboek.

onze verwachtingen! Tijdens de expositie heeft YIP de kans gekregen haar bezoekers te
informeren over de problematiek van kinderen in gevangenissen.

2.4

2.3

Zowel de YiP Art Fotoveiling en

YiP Art Fotoboek

Media

expositie als het YiP Art Fotoboek
Tijdens de YiP Art foto-expositie en -veiling van 2008 is het YiP Art fotoboek „Voor mijn

maar ook overige activiteiten van YiP

moeder‟, gepresenteerd. Dit boek is het resultaat van het eerder omschreven

hebben veel aandacht genoten van

uitwisselingsproject Xplore, waarbij vijftien jonge vrijwilligers projecten van YiP in het buitenland

de media.

hebben bezocht. Voor de meesten was het de eerste keer dat ze een YiP project bezochten en
direct geconfronteerd werden met de situatie van kinderen in gevangenissen. Het boek is

TV optredens

gedeeltelijk tot stand gekomen door sponsoring, waarbij de volgende bedrijven en personen

SBS

een bijdrage hebben geleverd: Blokker Holding, Neijenrode, Bart Hoogwegt, Dick van Zuilen en

afleveringen), Llink (Aanpakken &

Carin Wensveen, Ton en Thea Donders-Rohling, Tim Reijntjes, Mevrouw E. Greeve, Quiver

wegwezen),

BV, Jasper van Soest, VWG Nijhof accountants en belastingadviseurs, Becker MCI BV,

Cult tv), RTV Noord-Holland en Salto

Schwirtz Consultancy BV, En de franchisenemers van The Read Shop, Plantage Books &

tv.

6

(Namens

Nederland,

AT5 (Kort Amsterdam,

More, en de inkoopleden
van Boekenpartners.

8

Xplore deelnemers maken radio in FunX studio

Radio interviews
FunX, EO De Ochtenden op radio 1, NCRV Cappuccino op radio 2, Llink Desmet Live op

In het boek zijn de impressies van de vrijwilligers gebundeld. Zij portretteerden een aantal

Radio 5 , BNN Today op radio 1 en De Wereldomroep (diverse uitzendingen).

kinderen die zij hebben leren kennen tijdens hun bezoek. Naast de foto‟s,hebben zij ook de
gedachten en twijfels verwoord over de situatie die zij aantroffen. Het boek bevat tevens

Geschreven media

verhalen, gedichten en tekeningen gemaakt door de jonge gevangenen voor en/of over hun

Algemeen Dagblad, Metro, NRC Next, Het Parool (meerdere malen), Telegraaf , Magriet ,

moeder (het thema van het boek). Doel van dit initiatief is om aandacht te vragen bij het

NL20, AUB Uitkrant, Veronica Magazine, Internationale Samenwerking (IS), P!, Fotografie.nl,

Nederlandse publiek voor het thema „Kinderen in gevangenissen in ontwikkelingslanden‟, en de

photoQ.nl, Oneworld.nl.

vooroordelen die over deze groep bestaan, weg te nemen. Tijdens de boekpresentatie zou de
Amsterdamse burgemeester Job Cohen het YiP Art Fotoboek in ontvangst nemen, maar dit is
op het laatste moment niet doorgegaan vanwege een grote brand in Amsterdam Noord.
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YiP Art verkopen

C.

Zo maakt YiP het mogelijk: Fondsenwerving

YiP Art Fotoboek
Naast dat YiP het fotoboek als middel gebruikt om draagvlak te creëren, wordt het boek ook

YiP‟s heeft haar financiële middelen in 2008 ruwweg via vier kanalen weten te genereren, te

verkocht. Het is te koop in bijna alle boekenwinkels. In 2008 zijn er 65 boeken verkocht via YiP

weten via donaties, giften en schenkingen, YiP Art verkopen en subsidies. Het beleid over de

en 364 in de boekhandels. De overige boeken zijn gereserveerd om onder meer via bedrijven

hoogte van de eigen fondsenwerkingskosten richt zich op de normering van het CBF (niet meer

te verkopen. Zo hadden wij voor ogen het aan te bieden als kerstpakket, maar helaas is hier in

dan 25% ten opzichte van de totale baten). De kosten van eigen fondswerving komt in 2008 uit

2008 nog geen bedrijf op ingegaan.

op 7% en valt daarmee ruim onder het streefgetal van 25%.
YiP Art Fotoveiling
Donaties

Alle tweeënnegentig foto‟s
zijn dit jaar wederom geveild

In 2008 heeft YiP het werven van structurele donateurs nieuw leven in geblazen. Structurele

in Odeon, die ook dit jaar

donateurs worden „YiP supporters‟ genoemd en de gemiddelde bijdrage bestaat uit vijf euro per

kosteloos

maand. De vrijwilligers die deelnamen aan het Xplore project, hebben tijdens hun

beschikbaar heeft gesteld.

draagvlakactiviteiten het YiP donateurschap massaal onder de aandacht gebracht. Ook de

Tientallen

aandacht die YiP in de media kreeg, leverde veel supporters op. Om de werving te versoepelen

hebben meegewerkt om het

zijn twee belangrijke acties ondernomen. Ten eerste is er een nieuwe YiP folder ontwikkeld met

programma soepel te laten

een uitscheurbare ansichtkaart waarop verschillende supporters opties aangekruist kunnen

verlopen. De opkomst van

worden. Voor de website is een applicatie ontwikkeld waar mensen digitaal aan kunnen geven

kopers was goed en de

supporter te willen worden.

fotoveiling leverde YiP een

YiP begon in 2008 met twee donateurs en aan het eind van het jaar was dit opgelopen tot 87

bedrag van € 102.900 op.

hun

locatie

vrijwilligers

donateurs!
Subsidies
Giften en Schenkingen
De grootse inkomstenbron kwam in 2008 van subsidies. Het succes van de vele subsidies is
Giften en schenkingen zijn bijdragen die een bepaalde projectbestemming kennen. Het

voor een groot deel toe te schrijven aan de indrukwekkende inzet van de landencoördinatoren.

Colombia project heeft € 25.000 gekregen van het initiatief „The World we Work in‟. Het

Voor het Zuid-Afrika programma kwamen subsidies van het NCDO en van het Maagdenhuis.

tijdschrift Margriet heeft € 1.500 geschonken aan het project in Malawi.

Colombia werd gesubsidieerd door Hivos. Kinderpostzegels, Cordaid en Nacht van de Fooi
gaven subsidies aan het programma in Suriname.
In het verslagjaar heeft YiP zich wederom hard gemaakt om voor YiP Art „in natura‟ sponsoring
te realiseren. Het eindresultaat kwam neer op € 19.304 euro.
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D.

Zo werkt YiP: De Organisatie

Doelgroep

YiP richt zich op jonge gevangenen van acht tot achttien jaar. Het gaat hierbij zowel om
De Stichting Young in Prison (YiP) is opgericht op 18 februari 2002 en ingeschreven in het

kinderen en jongeren die in voorarrest zitten, als om kinderen en jongeren die reeds

handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer

veroordeeld zijn. Daarnaast richt YiP zich op mensen uit de directe omgeving van de

34170342.

gedetineerde en ex-gedetineerde jongeren, zoals ouders, vrienden, leraren, werkgevers en
anderen uit de sociale leefomgeving van de jongeren, maar ook de gevangenisbewaarders,

1

Visie

reclasseringsambtenaren en medewerkers van NGO‟s die binnen deze doelgroep
werkzaam zijn..

Probleemanalyse
Landen/gevangeniskeus
Wereldwijd zitten er rond één miljoen kinderen in de gevangenis, verreweg de meesten onder
slechte omstandigheden en zonder begeleiding.

3

Kinderen worden regelmatig samen met

volwassenen opgesloten. Ze worden vaak misbruikt en mishandeld. Ondanks dat het in strijd is
met het VN Kinderrechtenverdrag, dat door bijna tweehonderd landen is geratificeerd, houden
4

maar weinig landen zich hieraan. Kinderen in de gevangenis is wereldwijd een vergeten groep.
Eenmaal in de gevangenis krijgen de jongeren geen kans om iets van hun leven te maken en

Bij de selectie van landen worden de volgende aspecten meegenomen: ontwikkelingsland
(DAC

land),

overheidsbeleid,

(gebrek

aan)

overheidssteun

bij

re-integratie

en

mogelijkheden en kansen die geboden worden door lokale organisaties. Aspecten waarop
gelet kan worden bij de selectie van gevangenissen zijn: gevangenisbeleid, slechte
materiële

omstandigheden,

slechte

psychosociale

omstandigheden,

gebrek

aan

voorbereiding op vrijlating en hulpvraag.

velen van hen belanden weer terug in de criminaliteit.
Gender
Doelstelling
Door middel van creatieve en educatieve programma‟s voor jongeren in gevangenissen in
landen waar lokale middelen voor het opzetten van projecten tekort schieten, biedt YiP de
jongeren een meer positief toekomstperspectief. Het gaat hierbij zowel om jongeren die in
voorarrest zitten als om jongeren die reeds veroordeeld zijn. YiP maakt geen onderscheid in de

Tot dusver hebben vooral jongens aan YiP‟s activiteiten deelgenomen, omdat zij de grote
meerderheid zijn in gevangenissen. In de toekomst zal YiP specifieke activiteiten
ontwikkelen voor meisjes in gevangenissen, ook als het slechts een kleine groep is en als
dit betekent dat het project relatief duurder is
en er een andere aanpak ontwikkeld moet
worden.

aanleiding tot gevangenneming of in etniciteit, religie of politieke overtuiging. YiP streeft ernaar,
waar mogelijk, op den duur de programma‟s over te dragen aan lokale organisaties.
Volgens YiP‟s visie horen kinderen en jongeren niet in gevangenissen. Alle kinderen en
jongeren moeten de mogelijkheid hebben zich positief te ontwikkelen.

3 STAN MEUWESE, ed. (2005: 9) Kids behinds bars, A study on children in conflict with the law: towards investing in
prevention, stopping incarceration and meeting international standards
4 DEFENCE FOR CHILDEREN(2009) www.defenceforchildren.nl/p/21/370/mo89-mc187/Jongeren-in-detentie
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YiP aanpak

2

Organisatiestructuur

Workshops
YiP biedt creatieve en sportieve workshops aan kinderen die om wat voor reden dan ook
in de gevangenis zijn beland en wil middels kunst en educatie een positiever perspectief
voor de toekomst bieden.

YiP NL is te typeren als een vrijwilligersorganisatie, dat wil zeggen dat veel (belangrijke)
functies op vrijwillige basis worden ingevuld. De directiefunctie, de YiP Art functie en een
gecombineerde draagvlak en zakelijke coördinatie functie zijn in 2008 ingevuld door betaalde
freelance krachten. De vrijwillige functies worden doorgaans ingevuld door hoogopgeleide, net

Begeleiding na vrijlating
In de afgelopen jaren is gebleken dat begeleiding na vrijlating meehelpt aan succesvolle reintegratie. YiP heeft individuele coaching na vrijlating onderdeel gemaakt van haar aanpak.
Hierbij gaat het om een beperkte duur van drie tot zes maanden na vrijlating, waarna de
begeleiding wordt overgedragen aan andere NGO‟s of overheidsinstanties.

afgestudeerde professionals. Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding voor hun inzet van
€ 150 per maand bij een inzet van acht uur per week, met een maximum van € 1500 per jaar.
Door een bijzonder grote inzet van vrijwilligers en een professionele aansturing door de directie
is het mogelijk om hoogstaande resultaten te boeken. De sleutelfuncties; landencoördinator,
administrator en beleidsmedewerker worden op vrijwillige basis ingevuld. Daarnaast zijn er tal
van

Draagvlakversterking/voorlichting
Het creëren van draagvlak en het geven van voorlichting in de landen waar we werken
draagt bij aan de doelstelling van YiP: het succesvol re-integreren van kinderen in de
samenleving. Door beïnvloeding van de directe omgeving van het kind en de
gemeenschap in het algemeen kunnen stigmatisering en uitsluiting na vrijlating worden

andere

vrijwilligers

die

verschillende

werkzaamheden

uitvoeren,

variërend

van

productiemedewerker bij YiP Art, tot websitebeheer. De keuze om ook sleutelfuncties op
vrijwillige basis in te vullen, is bewust gemaakt om de bijzondere YiP identiteit (jong,
vernieuwend, spontaan en sympathiek) in stand te houden. In totaal zijn er drie betaalde
medewerkers, vijftien actieve en tien minder actieve vrijwilligers. Hieronder worden de
verschillende functies omschreven.

gereduceerd. Tijdens de projecten kan hier op verschillende manieren en momenten

Bestuur

worden ingesprongen. Draagvlakversterking is hierbij geen doel op zich, maar alleen een
strategie om effectiever geld te werven voor YiP.
Directie

Beleidsbeïnvloeding
Tot op heden heeft YiP lobbyactiviteiten bewust niet opgenomen in beleidsdocumenten
om de toegang tot gevangenissen te waarborgen. Hiervoor is samenwerking met de

LandenCoördinatie

gevangenissen noodzakelijk. YiP streeft naar beleidsveranderingen door middel van een
constructieve dialoog en het laten zien van successen in aanpak. YiP zal zich dan ook

Administratie,
Secretariaat

Beleid

Communcicatie
en PR

Draagvlak

Organogram Young in Prison

blijven richten op haar activiteiten in de gevangenis en het bieden van een lange termijn -

Directie

perspectief voor de jonge gevangenen.

De taken betreffen ten eerste algemene directietaken als het aansturen van medewerkers,
bestuursondersteuning,

externe

vertegenwoordiging

en

eindverantwoordelijkheid

voor

financiële en inhoudelijke rapportages aan het bestuur en externen. Daarnaast neemt de
directeur werkzaamheden over indien er vacatures ontstaan. Zo is de PR functie momenteel
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niet ingevuld en neemt de directeur daarom deze taken over. De directeur is in 2008 bijgestaan

3

PR en Communicatie

door een zakelijk coördinator die tot maart op vrijwillige basis is ingevuld en per maart op
freelance basis is ingevuld.

In 2008 is er verder geborduurd op de start in 2007 van een verbeterde uitstraling. Zo is tekst
en huisstijl geheel vernieuwd. In 2007 heeft het bedrijf Innoa een start gemaakt met het

Administratie/ Secretariaat

formuleren van tekst. In 2008 is deze afgerond en gebruikt voor de website en folders.

De administratie is in 2008 verricht door een vrijwilliger.

De nieuwe website is online gekomen en nieuwe folders en donateurkaarten zijn ontworpen en
gedrukt. Het bedrijf „IJzeren Gordijn‟ heeft het ontwerp gesponsord en drukkerij „de Raddraaier‟

Draagvlak (YiP Art)

sponsorde het papier voor de folders. Het reclamebureau „het Hoofdbureau‟ heeft gratis een

In 2008 was er een betaalde medewerker actief als coördinator van het draagvlak en

reclamesticker ontworpen voor YiP om aandacht te vragen voor kinderen in gevangenissen

fondsenwerving project YiP Art. De coördinator is ondersteund door drie vrijwilligers. Daarnaast

wereldwijd, die van januari tot en met april 2008 te zien was achterop een rijdende

was er een betaalde medewerker die de coördinatie verzorgde van het Xplore draagvlakproject.

Amsterdamse stadsbus.
Vanaf de start van de nieuwe supporters (donateurs) campagne die in juni gestart is, is ook

Communicatie en PR

gestart met een digitale Update. Hierdoor blijven supporters en andere geïnteresseerden op de

In 2008 zijn er twee vrijwillige medewerkers actief geweest binnen deze afdeling die zich richtte

hoogte van de ontwikkelingen van de projecten. De Update komt een keer per kwartaal uit en is

op website onderhoud en andere PR taken.

in 2008 een keer verschenen.

Landencoördinatie
Alle afstemming met de partnerlanden over lopende projecten behoort tot het takenpakket van
de landencoördinatoren die vrijwillig diensten verlenen. Per partnerland zijn er een of twee
landencoördinator actief. In 2008 zijn er coördinatoren vertrokken en zijn er nieuwe gekomen.
Eind 2008 waren zeven coördinaten actief.

Beleid
De afdeling beleid bestond in 2008 uit drie vrijwilligers. Het beleidsteam volgt de
programmaontwikkelingen bij de partners en houdt recente ontwikkelingen in de gaten op de
inhoudelijke thema‟s die van belang zijn voor YiP. De afdeling beleid staat in nauw contact met
de directeur voor wat betreft de controle van de YiP methodiek en houdt zich nadrukkelijk bezig
met het opstellen van het beleidsplan.

Overige Vrijwilligers
YiP is ondersteund door ongeveer tien „losse‟ vrijwilligers die werkzaamheden verrichtten
uiteenlopend van het ondersteunen van de afdeling communicatie bij het opzetten van een
draagvlakevenement, tot het helpen van het secretariaat bij het verzorgen van mailings.
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E.

De Toekomst

Toekomstplannen

Lasten
YiP Nederland staat in 2009 voor de uitdagende en spannende opdracht een flinke ontwikkeling
door te voeren, o.a. door de doelen van het eerste jaar van het tweejarige MFS programma ten

Zuid-Afrika

84.588

Surinam e

78.678

Colom bia

84.112

Pilot 1

10.071

Pilot 2

10.071

Capaciteitsversterking

41.337

Overig

16.742

Sociale en educatieve hulpverlening

325.599

uitvoer te brengen. Alle achter de tekentafel bedachte plannen zullen daadwerkelijk
gerealiseerd gaan worden. In Zuid-Afrika, Colombia en Suriname krijgen de programma‟s
gericht op sociale en educatieve hulpverleningen een kwalitatieve impuls, maar zullen qua
omvang gelijk blijven. In een of twee landen zal een grondig haalbaarheidonderzoek worden
uitgevoerd. Capaciteitsversterking van partnerorganisaties en de verdere professionalisering
van YiP Nederland zullen een belangrijk speerpunt zijn.

Begroting 2009

Baten
Donaties

20.000

Giften en schenkingen

15.000

Verkopen

60.000

Overige subsidies

Coördinatie en voorbereiding

21.294

Draagvlakversterking

119.850

Besteed aan doelstelling

466.743

101.000

Eigen fondsenwerving

27.913

Eigen fondsenwerving

196.000

Verkrijging subsidies van overheden

0

Subsidies van Overheid

348.730

Kosten werving baten

27.913

Overige Baten

0

Beheer en administratie

12.827

Totaal Baten

544.730

Totaal Lasten

Resultaat

507.483

37.247
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2

F.

Staat van Baten en Lasten

Jaarrekening

Werkelijk 2008

Begroting 2008

Werkelijk 2007

BATEN

1

Eigen fondsenwerving
Donaties
Giften en schenk ingen
Verk open
Overige subsidies

Balans

31-12-08

31-12-07

3.402

12.000

3.358

19.774

54.500

0

87.106

55.000

0

125.199

136.100

38.988

235.481

257.600

42.346

Subsidies van overheid

0

0

0

Overige baten

1.288

0

305

236.769

257.600

42.651

ACTIVA
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Vooruitb etaalde b edragen
Liquide middelen

5.592

0

34.051

2.376

288

1.109

245.177

52.110

TOTAAL

SOM DER BATEN
LASTEN

285.108

55.595

285.108

55.595

PASSIVA

87.142

132.000

48.386

6.828

53.800

21.526

77.818

63.000

3.117

171.789

Reserves
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserves

Besteed aan doelstelling
Sociale en educatieve hulpverlening
Coördinatie en voorbereiding
vanuit Nederland
Draagvlak versterk ing en
voorlichting

49.872

32.518

0

0
49.872

32.518

0

0

Fondsen
Bestemmingsfondsen

Kosten werving baten
Eigen fondsenwerving
Verk rijging subsidies van
overheid

248.800

73.029

16.622

12.000

308

10.501

0

0

27.123

12.000

308

Kosten beheer en administratie

20.503

8.500

8.148

SOM DER LASTEN

219.415

269.300

81.485

17.354

-11.700

-38.834

Kortlopende schulden
Crediteuren
Vooruitontv. Projectb ijdragen

TOTAAL

16.034

291

219.201

22.786
235.236

23.077

285.108

55.595

RESULTAAT
RESULTAATBESTEMMING
Continuiteitreserve
Bestemmingsreserves

17.354

-11.700

0

0
17.354

-13.834
-25.000
-11.700

-38.834

KENGETALLEN
Kosten/baten eigen fondsenw erving

Kosten
Baten
Percentage

16.622

12.000

308

235.481

257.600

42.346

7,06

4,66

0,73

171.789

248.800

73.029

236.769

257.600

42.651

72,56

96,58

171,22

20.503

8.500

8.148

219.415

269.300

81.485

9,34

3,16

10,00

Besteed aan doelstelling / Baten

Besteed aan doelstelling
Som der Baten
Percentage
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Beheerskosten
Som der Lasten
Percentage
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voorraad gratis wordt verstrekt. De voorraad wordt geheel aangehouden in het kader van de

3

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

1. Algemeen
De stichting Young in Prison (YiP) is opgericht op 26 augustus 2002 te Amsterdam. De
belangrijkste doelstelling van de organisatie is het verlichten en verbeteren van de situatie van
en het bieden van alternatieven voor de toekomst van jonge gevangenen in die landen waar
opvang te wensen over laat. YiP tracht deze doelstelling te bereiken door het aanbieden van reintegratieprogramma‟s aan jonge gevangenen en via activiteiten gericht op draagvlak en
voorlichting in Nederland.

doelstelling.

5.Reserves en fondsen
Het totale vermogen is beschikbaar voor de aanwending van de doelstellingen van YiP. De
huidige omvang van de continuïteitsreserve bedraagt € 49.872. Het formuleren van beleid over
de hoogte van de continuïteitsreserve is voor houders van de CBF verklaring van bezwaar niet
van toepassing. Omdat YiP werkt naar het volledige keurmerk zal in 2009 beleidsvorming
daarover wel plaatsvinden.
Daarnaast kan het bestuur besluiten om - naar de inzichten die op dat moment bekend zijn voor bepaalde projecten geld te reserveren in een bestemmingsreserve ter besteding in het

2. Richtlijn verslaggeving voor fondsenwervende instellingen
Het jaarverslag is ingericht volgens de "nieuwe” Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen,
zoals deze is gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze richtlijn is in 2008

volgende jaar. Deze bestemmingsreserves zijn niet maatgevend voor het uitgavenpatroon van
een project, doch dienen louter om op een bepaald moment het nog vrij besteedbaar vermogen
boven de continuïteitsreserve inzichtelijk te maken.

door de Raad voor de Jaarverslaggeving herzien. Het doel van deze richtlijn is het verschaffen
van inzicht in de kosten van de organisatie en in de besteding van de middelen aan de doelen
waarvoor deze verkregen zijn. Het toepassen van deze richtlijn is een van de vereisten die het
Centraal Bureau Fondsenwerving stelt aan het toekennen van de verklaring van geen bezwaar
van het CBF. YiP heeft de CBF verklaring verworven per 1 juni 2007. Daar waar nodig zijn de
vergelijkende cijfers aangepast aan de nieuwe Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

6.Projectverplichtingen
Projectverplichtingen en bestedingen aan doelstelling worden verwerkt nadat een contractuele
subsidietoezegging heeft plaatsgevonden. De verplichting voor verstrekte subsidies aan
partnerorganisaties

voor

lopende

projecten

is

het

saldo

van

daadwerkelijke

met

partnerorganisaties afgesloten contracten verminderd met de bevoorschotting aan deze
partnerorganisaties. Wanneer voor het vaststellen van de jaarrekening de definitieve

3.Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Voor zover niet anders vermeld, zijn de posten in de balans opgenomen tegen nominale

goedkeuring van de projectrapportages verstrekt is, worden eventuele verschillen verrekend en
verwerkt in de jaarrekening.

waarde. De baten en lasten worden op basis van historische kosten en opbrengsten
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders vermeld. Bij de
vorderingen wordt - mits voorzien - rekening gehouden met een aftrek van een voorziening voor
oninbaarheid.

7.Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta zijn omgerekend naar euro's tegen de koers op de
transactiedatum. Aan het einde van het boekjaar worden alle activa en passiva in vreemde
valuta omgerekend naar euro's tegen de slotkoers per balansdatum. De hieruit ontstane

4. Voorraad

koersresultaten worden verwerkt in de staat van baten en lasten.

De voorraad boeken worden tegen kostprijs in de balanswaardering opgenomen. Indien de
verkoopprijs lager is dan de kostprijs wordt de voorraad opgenomen tegen de verkoopprijs. Bij
de bepaling van de voorraad waardering is rekening gehouden met het feit dat een deel van de

8.Donaties, giften en schenkingen
Donaties en schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin de donaties zijn toegekend.
Giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
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mei 2009 heeft YiP de belastingdienst geïnformeerd over het feit dat de er geen vrijstelling is,
9. Subsidiebaten

en is deze alsnog aangevraagd. Tevens is daarbij verzocht om YiP over de omzet van de

Subsidiebaten worden toegerekend op basis van de gerealiseerde (in-)directe bestedingen aan

veiling in 2008 (ca € 100.000) geen omzetbelasting (ca € 16.000) te laten afdragen aangezien

de doelstelling binnen de in de subsidiebeschikking vastgelegde kaders.

er in 2007 geen veiling heeft plaatsgevonden en de gemiddelde omzet over de laatste twee jaar
dus onder het grensbedrag blijft. Tot het moment dat de jaarrekening is vastgesteld is er nog

10.Kosten doorbelasting

geen reactie ontvangen van de belastingdienst. In de jaarrekening is geen verplichting of

Binnen YiP worden drie doelstellingen onderscheiden: sociale en educatieve hulpverlening,

voorziening opgenomen voor de mogelijke aanslag die de belastingdienst kan opleggen.

coördinatie en voorbereiding vanuit Nederland en draagvlakversterking en voorlichting.
Daarnaast worden kosten toegerekend aan eigen fondsenwerving, verkrijging van subsidies
van overheden en kosten van beheer en administratie. Deze kosten worden toegerekend aan

5

het jaar waarop ze betrekking hebben en worden doorbelast naar eerdergenoemde activiteiten

Lastenverdeling (Bijlage C)

op basis van een vastgestelde verdeelsleutel voor personeelslasten en de kantoorkosten.
Directe kosten ten behoeve van Eigen Fondsenwerving en draagvlakversterking en voorlichting
en Bewustwording worden eveneens toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Bestemming
Lasten

Doelstelling
A

B

C

Werving baten
D

eigen

Subsidies

fondsw erving

4

Niet uit de Balans blijkende verplichtingen

YiP organiseert om het jaar fotoveilingen. De opbrengsten van de fotoveiling wordt aangewend
voor

re-integratieprojecten

voor

kinderen

en

jongeren

in

gevangenschap

in

Subsidies en bijdragen
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Reis en verblijfkosten
Huisvestingskosten
Materialen
Kantoor en algemene kosten
Afschrijving en rente

68.769

Totaal

87.142

19.121
-748

Beheer en

Totaal

adm inistratie

4.899
788

6.566
9.561
36.819

5.695
7.217
36

8.155
22

1.142

8.335
16.537

519
3.155

762
1.563

10.467

6.828

77.818

16.622

10.501

20.503

68.769
12.261
58.989
36.917
0
9.616
32.864
0
0
0
219.415

10.037

ontwikkelingslanden. De activiteiten van YiP zijn gericht op sociaal maatschappelijk en cultureel
werk en de bescherming van kinderen. De activiteiten van YiP zijn niet gericht op het streven
naar winst. YiP heeft de ANBI status. YiP staat daarom op het standpunt dat de activiteiten van

A
B
C

Sociale en Educatieve Hulpverlening
Coordinatie en Voorbereiding
Draagvlak en Voorlichting

de fotoveiling vallen onder de vrijstelling van omzetbelasting (btw) voor leveringen en diensten
van sociale of culturele aard en dat beroep gedaan kan worden op de zogenaamde vrijstelling
voor fondsenwerving (wet op de omzetbelasting artikel 11, eerste lid onderdeel v). Hiervoor is
het noodzakelijk dat YiP een vrijstelling van de belastingdienst verkrijgt en dat de omzetgrens
van de leveringen niet meer bedraagt dan € 68.067 per jaar. YiP is op dit moment niet in het
bezit van de genoemde vrijstelling. Omdat de veiling om het jaar plaats vindt is de genoemde
omzetgrens over de laatste vier niet overschreden, ondanks dat de omzet in het betreffende
boekjaar wel hoger was dan het grensbedrag. Hierbij is geen rekening gehouden met het feit
dat een deel van de betaalde vergoeding mogelijk de normale verkoopprijs te boven gaat en als
gift beschouwd mag worden en daarmee buiten het grensbedrag gehouden mag worden. Eind
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6

Accountantsverklaring
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Mara Visser
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Stichting Young In Prison
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