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Verlenging	  ondersteuning	  bouw	  op	  Flores	  
December	  2016	  	  kwam	  er	  een	  einde	  aan	  de	  toezeggingen	  van	  de	  donateurs	  om	  het	  project	  
zeven	  jaar	  te	  steunen.	  De	  meeste	  donateurs	  gaven	  aan	  voor	  nog	  twee	  jaar	  te	  willen	  
doorgaan	  met	  hun	  financiële	  ondersteuning.	  Dit	  jaar	  verliep	  erg	  succesvol	  door	  een	  goede	  
opkomst	  bij	  het	  Benefietdiner,	  een	  grote	  gift	  van	  ATKearney	  en	  het	  cadeau	  aan	  professor	  
Susanne	  La	  Fleur.	  
	  
Financiële	  bijdrage	  aan	  project	  in	  Flores	  
Flores	  Schoolproject	  heeft	  in	  december	  2017	  €	  14.000,-‐	  overgemaakt	  naar	  Flores,	  Indonesië	  
voor	  de	  start	  van	  de	  bouw	  van	  twee	  klassen	  in	  Wawa.	  	  
	  
	  
Opbrengsten	  
Donaties	  en	  giften	  brachten	  €	  5.044,-‐	  bijeen,	  waarvan	  €	  2100,-‐	  gegeven	  door	  ATKearney	  ,	  als	  
onderdeel	  van	  het	  initiatief	  Benelux	  Charity	  Auction	  waarbij	  activiteiten	  geveild	  zijn	  om	  geld	  
in	  te	  zamelen	  voor	  goede	  doelen.	  
	  
Activiteiten	  
Het	  benefietdiner	  is	  gehouden	  in	  de	  sociëteit	  van	  korfbal	  vereniging	  	  Swift	  en	  werd	  door	  49	  
belangstellenden	  bezocht.	  De	  avond	  werd	  door	  het	  Balinese	  dans	  duo	  Sinar	  Bulan	  
opgeluisterd	  met	  prachtige	  muziek	  en	  dans.	  De	  inkomsten	  op	  deze	  avond	  waren	  €	  3205,-‐.	  
Collega	  en	  oud	  penningmeester	  van	  Flores	  Schoolproject	  Susanne	  La	  Fleur	  heeft	  als	  cadeau	  
voor	  haar	  inauguratie	  als	  professor	  geld	  gevraagd	  voor	  de	  klassen	  in	  Wawa.	  Deze	  actie	  heeft	  
€	  3145,-‐	  opgebracht.	  

	  
Bezoek	  projecten	  
Voorzitter	  Mieke	  van	  Beeren	  bezocht	  in	  juni	  2017	  de	  projecten.	  Steve	  Dowie,	  voorzitter	  van	  
de	  Australische	  partner	  organisatie,	  was	  die	  week	  ook	  	  op	  Flores.	  Samen	  met	  Steve	  en	  Moses	  
zijn	  alle	  scholen	  bezocht.	  Voor	  verslag	  zie	  Nieuwsbrief	  11	  van	  september	  2017.	  
	  
Uitgaven	  
Kosten	  benefiet	  diner	  €	  750,-‐	  
Bankkosten	  €	  60,-‐	  
De	  volgende	  personen	  en	  bedrijven	  hebben	  kosteloos	  hun	  bijdrage	  geleverd	  aan	  Flores	  
Schoolproject:	  Roos	  Hendriks	  (onderhoud	  website),	  D-‐Hosting	  (web	  hosting),	  korfbal	  
vereniging	  	  Swift	  (ruimte	  voor	  benefiet),	  alle	  medewerkers	  op	  de	  benefietavond.	  	  
Reiskosten,	  kantoorbenodigdheden,	  kerstkaarten,	  postzegels,	  print	  kosten	  enz.	  zijn	  privé	  
door	  het	  bestuur	  betaald.	  
	  
	  


