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De	  Stichting	  Flores	  Schoolproject	  heeft	  in	  2012	  een	  klaslokaal	  kunnen	  bouwen	  in	  Zeu	  op	  het	  
eiland	  Flores,	  Indonesië	  .	  De	  nieuwe	  klassen	  zijn	  in	  oktober	  2012	  officieel	  geopend,	  .	  De	  
voorzitter,	  Mieke	  en	  	  haar	  dochter	  zijn	  in	  oktober	  2012	  naar	  Flores	  gereisd	  om	  bij	  de	  
openingsceremonie	  van	  de	  nieuwe	  klaslokalen	  aanwezig	  te	  zijn	  De	  bekendheid	  van	  de	  SFS	  en	  
haar	  doelstellingen	  is	  toegenomen	  en	  de	  donateurs	  blijven	  interesse	  in	  het	  project	  tonen.	  	  
In	  januari	  2012	  is	  er	  een	  benefietavond	  georganiseerd	  .	  In	  juni	  tijdens	  het	  EK	  voetbal	  is	  er	  
een	  poule	  georganiseerd.	  Er	  zijn	  twee	  SFS	  Nieuwsbrieven	  verschenen.	  Er	  zijn	  4	  nieuwe	  
donateurs	  bij	  gekomen	  en	  een	  donateur	  heeft	  zich	  afgemeld.	  De	  informatie	  over	  het	  project	  	  
door	  de	  CBBI,	  de	  Australische	  partner,	  verloopt	  naar	  grote	  tevredenheid.	  	  
	  
Acties	  en	  feesten	  
De	  benefiet	  avond	  in	  het	  Paleis	  van	  de	  Weemoed	  werd	  door	  42	  mensen	  bezocht.	  Jaap	  
Somsen	  heeft	  gratis	  een	  workshop	  smartlappen	  gegeven	  en	  alle	  aanwezigen	  aan	  het	  zingen	  
gekregen.	  De	  liedboekjes	  werden	  gesponsord	  door	  Top	  Tours	  40.	  Deze	  avond	  heeft	  voor	  het	  
project	  €1.650	  opgebracht.	  

De	  SFS	  voetbal	  poule	  tijdens	  het	  EK	  in	  juni	  heft	  €	  567,-‐	  opgeleverd.	  	  Bob	  Vos	  heeft	  de	  
uitslagen	  bijgehouden	  en	  verwerkt,	  dat	  veel	  werk	  scheelde.	  

De	  verjaardag	  van	  Mieke	  heeft	  	  €	  840	  opgebracht.	  	  

	  
Bezoek	  ZCC	  
In	  oktober	  2012	  zijn	  Mieke,	  de	  voorzitter	  van	  de	  SFS,	  en	  haar	  dochter	  Joan	  naar	  Zeu	  gereisd	  
om	  bij	  de	  opening	  van	  de	  4	  nieuwe	  klassen	  aanwezig	  te	  zijn.	  Er	  waren	  afgevaardigden	  van	  de	  
regering,	  die	  twee	  klassen	  liet	  bouwen.	  Verder	  de	  onderwijzers,	  het	  hoofd	  van	  de	  school,	  
leden	  van	  de	  Australische	  partners	  organisatie	  de	  CBBI,	  alsmede	  200	  ouders	  en	  kinderen	  van	  
de	  school	  en	  uit	  de	  omgeving.	  De	  CBBI	  en	  SFS	  hebben	  samen	  twee	  klassen	  gebouwd.	  	  De	  
project	  leider	  van	  de	  bouw	  alsmede	  onderwijskundig	  manager	  Moses	  Jala	  	  organiseerde	  de	  
openingsceremonie	  .	  Hij	  werd	  hierbij	  geholpen	  door	  de	  lokale	  bevolking.	  
	  
Een	  goede	  gelegenheid	  om	  met	  Steve,	  de	  voorzitter	  van	  de	  CBBI	  	  en	  zijn	  vrouw	  Jenny	  te	  de	  
lopende	  zaken	  van	  het	  project	  te	  bespreken.	  De	  ontmoetingen	  waren	  zeer	  plezierig	  en	  
informatief.	  
	  
Fondsen	  en	  scholen	  acties	  	  
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	  
€	  163,28	  waren	  de	  kosten	  voor	  de	  stichting	  in	  2011.	  De	  ontvangen	  rente	  was	  €	  80,-‐	  
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.	  
De	  plaquette	  a	  €	  280,-‐	  voor	  op	  de	  “Amsterdamse”klas	  in	  Zeu	  is	  door	  Mieke	  en	  Willem	  
betaald.	  


