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Beste donateurs en geïnteresseerden, 

Dit is de vijfde editie van Nieuwsbrief Stichting 
Flores School project. Met deze halfjaarlijkse 
nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de 
vorderingen en de activiteiten van de stichting.

Bezoek Joan en Mieke &
De Openingsceremonie
Hoewel de klassen al sinds juli gebruikt worden, 
zijn dit soort belangrijke gebeurtenissen in In-
donesië een aanleiding om feest te vieren. De 
officiële opening was zondag 7 oktober. Hierbij 
waren Mieke en haar dochter Joan aanwezig, 
een groep van 20 Australiërs, waaronder 10 kin-
deren en 200 ouders en kinderen van de school 
en uit de buurt.
Het was een heel feestelijke dag met veel lange 
speeches, die vertaald werden in zowel Bahasa 
Indonesia als Engels door onze projectmanager 
ter plaatse, Moses. Speeches, o.a. door een 
vertegenwoordiger van de regering, door Steve 
Dowsie, de voorzitter van onze Australische part-
ner organisatie, door de hoofdonderwijzer Mr. 
Benedictus en door Mieke. Zij heeft haar toe-
spraak zowel in het Engels als in het Bahasa In-
donesia gehouden. Hierbij werd door de lokale 
bevolking heel wat afgelachen, waarschijnlijk 
door de rare uitspraak zo hier en daar. Bij deze 
nog hartelijk dank aan Emile Schwidder voor het 
vertalen van de tekst.

De School
Afgelopen maanden is de bouw van de vier nieu-
we klassen voor het schooltje in Zeu voltooid. 
De klassen zijn mooi geworden en zijn sinds het 
nieuwe schooljaar juli 2012 in gebruik. Eén klas is 
door SFS betaald, dwz door jullie allemaal samen, 
eén klas door onze Australische partner, de CBBI 
en twee door de  Indonesische regering. 
De CBBI heeft tevens een zesde onderwijzershu-
is laten bouwen, dat als gastenverblijf gebruikt 
wordt, bijvoorbeeld voor als de Australische 
onderwijzers in Zeu verblijven om les aan de kin-
deren te geven en de onderwijzers onderwijskun-
dige ondersteuning. 
Een aantal onderwijzers wordt door de CBBI 
betaald, via het “child sponsorship program” dat 
de CBBI heeft, maar inmiddels wordt het hoofd 
van de school Mr Benedictus en twee onderwi-
jzers door de regering betaald.  De toenemende 
steun en medewerking van de regering is van 
groot belang voor de toekomst van de school.

Hans, een van de kinderen van de school

Twee van de vier nieuwe klassen

Mieke haar speech
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De kinderen van de school en van een buurt 
school hebben in traditionele kostuums gedanst. 
En ook de kinderen uit Australie hebben gedanst 
en een speech gedaan.
De kinderen van de school en van een buurt 
school hebben in traditionele kostuums gedanst. 
En ook de kinderen uit Australie hebben gedanst 
en een speech gedaan.
Uiteraard had de vrouw van Moses, weer voor 
heel veel mensen gekookt. Daarna konden alle 
aanwezigen mee doen in de Bajawa ‘linedance’ 
en begon het uren lange dansen.  Moses en 
Mieke hebben de volgende dag de plaquette op 
de Amsterdamse klas bevestigd.

Toekomst
Nog meer klassen bouwen om de school te vol-
tooien. Ons doel is de financiële support voor de 
bouw van de school voor de komende tijd te kun-
nen blijven  geven.
De stichting blijft op zoek naar donateurs, die ons 
voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 4 
jaar willen steunen. Eenmalige giften zijn natu-
urlijk ook van harte welkom. We willen toch al-
lemaal dat het Milleniumdoel van de Verenigde 
Naties gehaald wordt:

Donateurs en geldwervings-
activiteiten 
Enthousiaste voetbal liefhebbers deden weer 
mee aan onze SFS EK voetbal poule. Hoewel Ned-
erland het niet best deed op de Europese Kampi-
oenschappen voetbal afgelopen juni, heeft onze 
SFS voetbal poule € 567,- opgeleverd en is ge-
wonnen door Anneke van Zeijl. Bob Vos heeft de 
uitslagen bijgehouden en verwerkt, dat scheelde 
ons veel werk. Hiervoor veel dank aan Bob. 

Traditionele dans van de kinderen

De opening van de Amsterdamse klas

Moses en Mieke met de plaquette

Alle Kinderen naar school in 2015

Met vriendelijke groet,

Mieke van Beeren
voorzitter SFS


