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De	  Stichting	  Flores	  Schoolproject	  heeft	  in	  2011	  goede	  vorderingen	  gemaakt.	  Het	  bestaan	  van	  
de	  SFS	  en	  haar	  doelstellingen	  is	  bij	  een	  groeiend	  aantal	  mensen	  bekend	  geworden.	  
In	  maart	  2011	  is	  er	  een	  benefietavond	  georganiseerd	  .	  Twee	  leden	  van	  het	  bestuur	  hebben	  
in	  juli	  2011	  een	  bezoek	  gebracht	  aan	  de	  school.	  Er	  zijn	  twee	  SFS	  Nieuwsbrieven	  verschenen	  
en	  het	  aantal	  donateurs	  is	  gegroeid	  tot	  26.	  Plannen	  voor	  het	  bouwen	  van	  twee	  klassen	  in	  
samenwerking	  met	  de	  CBBI,	  onze	  Australische	  partner,	  zijn	  in	  een	  ver	  gevorderd	  stadium.	  
	  
Acties	  en	  feesten	  
De	  benefiet	  avond	  in	  het	  Paleis	  van	  de	  Weemoed	  werd	  door	  57	  mensen	  bezocht.	  Deze	  
avond	  heeft	  	  een	  bedrag	  van	  €2630	  opgebracht	  en	  de	  SFS	  6	  nieuwe	  donateurs	  geleverd.	  	  De	  
dameszanggroep	  The	  Jordainetts	  met	  band	  hebben	  gratis	  opgetreden	  en	  de	  gasten	  een	  
fantastische	  avond	  bezorgd.	  De	  verjaardag	  van	  Irene	  heeft	  	  €	  615	  opgebracht	  ,	  een	  
persoonlijk	  initiatief	  van	  een	  familielid	  van	  één	  van	  de	  bestuursleden	  €	  600	  en	  eenmalige	  
stortingen	  €	  330.	  	  
	  
	  
Bezoek	  ZCC	  
Afgelopen	  juli	  zijn	  Hedwig	  Paesbrugge	  (bestuurslid)	  en	  Mieke	  van	  Beeren	  (voorzitter)	  naar	  
Flores	  gegaan	  om	  de	  school	  te	  bezoeken	  en	  kennis	  te	  maken	  met	  Moses	  (	  de	  project	  
begeleider)	  ,	  de	  onderwijzers	  en	  de	  kinderen.	  Zij	  zijn	  ook	  op	  bezoek	  geweest	  bij	  Aris,	  die	  
inmiddels	  tot	  regent	  van	  het	  Ngada	  district	  gekozen	  is.	  Met	  hem	  hebben	  zij	  de	  beloftes	  van	  
de	  regering	  besproken.	  Tijdens	  hun	  5	  dagen	  durende	  verblijf	  in	  Zeu	  hebben	  zij	  met	  Moses	  
opgetrokken.	  In	  die	  dagen	  arriveerden	  het	  Australische	  onderwijzers	  echtpaar	  Steve	  en	  
Jenny	  Dowie	  (Steve	  is	  de	  nieuwe	  voorzitter	  van	  de	  CBBI).	  Een	  goede	  gelegenheid	  om	  Steve	  
en	  Jenny	  te	  leren	  kennen	  en	  alle	  lopende	  zaken	  te	  bespreken.	  Later	  op	  Bali	  hebben	  Hedwig	  
en	  Mieke	  een	  ontmoeting	  gehad	  met	  Rebecca	  VanderJagt,	  contact-‐	  persoon	  van	  de	  CBBI	  in	  
Australië,	  om	  persoonlijk	  kennis	  te	  maken	  en	  het	  project	  te	  bespreken.	  Alle	  ontmoetingen	  
waren	  zeer	  plezierig	  en	  informatief.	  
	  
Fondsen	  en	  scholen	  acties	  	  
Er	  zijn	  geen	  nieuwe	  fondsen	  aangeschreven.	  
Aanvragen	  bij	  De	  Montessorischool	  De	  Jordaan	  in	  de	  Elandstraat	  voor	  de	  opbrengst	  van	  de	  
Kerstmarkt	  en	  de	  St Anthoniusschool aan de Rechtboomssloot voor de opbrengst van de 
Vastenactie zijn niet gehonoreerd.	  	  Volgend	  jaar	  gaat	  de	  SFS	  weer	  meedingen.	  	  
	  
Uitgaven	  
Het	  lidmaatschap	  voor	  de	  Kamer	  van	  Koophandel	  te	  Amsterdam	  en	  de	  bankkosten,	  tezamen	  
€	  182,20	  waren	  de	  kosten	  voor	  de	  stichting	  in	  2011.	  De	  ontvangen	  rente	  was	  €	  115	  
De	  volgende	  personen	  en	  bedrijven	  hebben	  kosteloos	  hun	  bijdrage	  geleverd	  aan	  de	  SFS.	  
Roos	  Hendriks	  (onderhoud	  website),	  BB	  Web	  hosting	  (web	  hosting),	  Paleis	  van	  de	  Weemoed	  
(ruimte	  voor	  benefiet),	  alle	  medewerkers	  op	  de	  benefiet	  avond.	  	  
Kantoorbenodigdheden,	  kerstkaarten,	  postzegels,	  print	  kosten	  enz.	  zijn	  privé	  door	  het	  
bestuur	  betaald.	  


