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

De School in Zeu

Het afgelopen half jaar heeft onze Australische
partner de CBBI hard gewerkt aan de verdere
ontwikkeling van het schoolproject in Zeu op het
eiland Flores. Er zijn 3 nieuwe klassen gebouwd,
die in juli aan het begin van het nieuwe school
jaar in gebruik zijn genomen.
Deze nieuwe klassen zijn nodig omdat de regering
in dit afgelegen gebied 190 huizen gaat bouwen
waardoor meer mensen zich in Zeu gaan vestigen
en het aantal leerlingen van de school in de komende jaren aanzienlijk zal gaan stijgen.

De schooltuinen
Op initiatief van Moses Jala , de project manager
ter plaatse, is er een gezonder eten programma
gestart. Er zijn groentetuinen aangelegd en er
worden kippen gehouden. Het is de bedoeling
dat door deze schooltuinen de onderwijzers,
kinderen en ook de ouders meer groenten gaan
eten en het belang van goede voeding gaan zien.
Het voedsel beperkte zich tot het eten van mais,
wat rijst en fruit dat in het wild groeit.
Wilhelmina, één van de onderwijzers wordt door
Sri, de vrouw van Moses Jala, gecoacht om gezonder eten te bereiden. Op de kookdag wordt
er op school voor alle kinderen gekookt en gezamenlijk gegeten. De kinderen trekken dan ook
wel vieze gezichten, omdat ze het nieuwe eten
niet altijd even lekker vinden.
De SFS heeft in 2012 voor de bouw van een klaslokaal in Zeu kunnen betalen. Aan bovengenoemde ontwikkelingen in 2013 heeft de SFS geen
financiële bijdrage geleverd. We zijn aan het
sparen voor een verdere bijdrage aan de scholen
op Flores.

Fundering voor de drie nieuwe klassen
In het voorjaar heeft een Australische dokter Zeu
bezocht. Zij heeft de kinderen nagekeken en op
haar initiatief, in samenwerking met de lokale gezondheidsautoriteiten, is er een hepatitis B vaccinatie programma gestart.
De lunch
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ding aangelegd en er is begonnen met de bouw
van een onderwijzerswoning en een tweede klas
van bamboe.
Het bestuur van de SFS staat er positief tegen
over, om naast de school in Zeu ook het schoolproject in Wawa te gaan steunen.

Benefietavond

Graag willen wij onze financiële steun voor de
bouw van meer klassen voor de kinderen op
Flores blijven geven. Om geld voor dit goede
en mooie doel bijeen te brengen wordt er een
benefietdiner met optreden georganiseerd op:
zaterdag 26 oktober in de sociëteit van Roeivereniging Willem III . Zet allemaal deze datum in je
agenda en meld je aan op floresschoolproject@
gmail.com. Half september wordt hierover nog
een mailing rondgestuurd.
De klas in Wawa is aan het volleyballen

Wawa

Naast de steun aan Zeu is de CBBI vorig jaar, op
verzoek van Moses, een nieuw schoolproject gestart in Wawa.
Wawa ligt nog meer afgelegen dan Zeu. Oktober 2012 hebben Joan en Mieke dit schooltje
bezocht samen met Moses. Wawa ligt eerst een
uur rijden vanaf de hoofdweg en daarna nog zeker een uur lopen, de berg op. De CBBI heeft daar
zomer 2012 een klasje van bamboe laten bouwen
door de lokale bevolking. Joan en Mieke zagen in
Wawa twee gemotiveerde onderwijzeressen en
een klein groepje heel nieuwsgierige leerlingen.
Inmiddels zijn in Wawa grote stappen gezet. Er is
een voor trucks begaanbare weg en een waterlei-

Mozes Jala, de project leider

Toekomst

De stichting blijft op zoek naar donateurs, die ons
voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 4
jaar willen steunen. Eenmalige giften zijn natuurlijk ook van harte welkom.
We willen toch allemaal dat het Millenniumdoel
van de Verenigde Naties gehaald wordt:
Alle kinderen naar school in 2015!

Zaterdag 26 Oktober
Benefiet avond!
Met vriendelijke groet,

Het eerste bamboe klasje in Wawa

Mieke van Beeren
voorzitter SFS

