NIEUWSBRIEF 2, MAART 2011

Beste donateurs en geïnteresseerden,
Dit is de tweede editie van Nieuwsbrief Stichting
Flores School project. Met deze halfjaarlijkse
nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de
vorderingen en de activiteiten van de stichting.

De twee klaslokalen die er nu staan, worden ook
gebruikt om de ouders te informeren over hoe het met
de kinderen op school gaat en om voorlichting te geven
over hygiëne en het verbouwen van nieuwe gewassen.
Zo zitten de ouders ook op school, voor hen een geheel
nieuwe ervaring.

Donateurs en geldwervingsactiviteiten

Sinds in september is begonnen met het werven van
donateurs, hebben 17 mensen zich opgegeven om
de SFS voor 7 jaar te steunen. Daarnaast zijn er vele
eenmalige giften binnen gekomen. Als Kerstactie
hebben de bestuursleden
twee middagen warme
chocolademelk verkocht
bij de Albert Hein in
de Jodenbreestraat. in
Amsterdam. Zij werden
bijgestaan door Soetkin,
Rianne en Joan. Het was
koud, maar het plezier
was er niet minder om. De slogan was: “Warme
chocomel in de kou, voor een school in de tropen”. De
chocomel werd ter beschikking gesteld door AH, zodat
de opbrengst van de actie van € 425 in zijn geheel
naar de school is gegaan. We mogen volgend jaar
weer terugkomen.

De School

Er was in 2010 onvoldoende geld voor de bouw
van een nieuw klaslokaal. Bovendien moesten de
onderwijzerswoningen en de toiletten nog afgebouwd
worden. Om alles beter te laten verlopen is in
oktober 2010 Moses Jala aangesteld door de F.V.D.F.
Moses Jala heeft een goede opleiding genoten. Hij
houdt zich bezig met zowel onderwijskundige als
bouwtechnische zaken.
Hoewel er geen nieuw lokaal is gebouwd, is
er in juli 2010 wel een nieuw klasje gevormd met 35
kinderen; dit klasje zit tijdelijk in het gebouwtje van
de rijstcoöperatie. De twee onderwijzeressen die het
afgelopen jaar zwanger waren, zijn inmiddels bevallen
van gezonde zonen. Als ze les moeten geven, nemen
ze de baby’s soms mee naar school. Je kunt nooit te
vroeg beginnen.

Toekomst

Het plan is om dit jaar 3 nieuwe klassen te bouwen voor
nieuwe leerlingen. Een afvaardiging van het bestuur gaat
in juli naar Flores om de kinderen en de onderwijzers
op de school te bezoeken. Zij willen graag een project
doen met de kinderen. Er wordt gedacht aan het
meenemen van tandenborstels om de kinderen te leren
tandenpoetsen.
Als één van de lezers van deze nieuwsbrief een
origineler of beter idee heeft, laat het ons weten op
floresschoolproject@gmail.com.
De stichting blijft op zoek naar donateurs, die ons voor
een periode van minimaal 2 tot maximaal 6 jaar willen
steunen. Eenmalige giften zijn natuurlijk ook van harte
welkom. We willen toch allemaal dat het Milleniumdoel
van de Vereningde Naties gehaald wordt:

Alle kinderen naar school in 2015
Wij willen u bedanken voor uw interesse in dit project
en houden u in de toekomst graag op de hoogte van het
reilen en zeilen van het Zeu-college!
Met vriendelijke groet,

Mieke van Beeren
voorzitter SFS

