NIEUWSBRIEF 3, SEPTEMBER 2011

Beste donateurs en geïnteresseerden,
Dit is de derde 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.

de Australische partner de CBBI, om de bouw van “de
Amsterdamse klas” te laten beginnen als we daarvoor
voldoende geld hebben. Er is wel door de CBBI een
nieuwe onderwijzerswoning gebouwd en de toiletten zijn
klaar en aangesloten op water. De aanstelling van Moses
Jala in oktober 2010 heeft geresulteerd in maandelijkse
gedetailleerde verslaggeving aan de Australische
organisatie over het wel en wee en de voortgang van het
project evenals een goed controleerbare boekhouding.
Steve en Jenny Dowie, twee ervaren Australische
onderwijzers van midden vijftig zijn nu 3 maanden in
Zeu om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Afgelopen augustus hebben zij het aanleggen van
groentetuin, kippenren, volleybalveld en het neerzetten
van speeltoestellen gerealiseerd. Steve is sinds kort
voorzitter van de CBBI.

Donateurs en geldwervingsactiviteiten

Op 29 maart jl. is er een benefietconcert met diner
georganiseerd in het Paleis van de Weemoed te
Amsterdam. Voortkomend uit een initiatief van
Madeleine Birkhoff, heeft de dameszanggroep The
Jordainetts met band gezorgd voor een vrolijke en
swingende avond. Het Paleis van de Weemoed werd
gratis ter beschikking gesteld en de mensen in de
bediening en de keuken hebben met vrolijke gezichten
hard gewerkt. Hartelijk dank aan al deze vrijwilligers.
Deze avond werd door 57 mensen bezocht en heeft
6 nieuwe donateurs opgeleverd. Het aantal mensen
dat de SFS nu jaarlijks steunt is 24. Daarnaast zijn er
diverse mensen die af en toe een mooi bedrag storten
of geld ophalen bij bijzondere gebeurtenissen.

Benefietconcert en diner

	
  

Hedwig en Mieke met de kleintjes

Spelletjes doen

De School

Alhoewel er ernstig behoefte is aan nieuwe klassen
is er nog steeds niet gebouwd. Zodat het gebouwtje
van de rijstcoöperatie nog steeds door de school
gebruikt wordt. Er is nog niet gebouwd door de
CBBI en de SFS, omdat er nog onvoldoende geld is.
Bovendien heeft de Indonesische regering in april
beloofd twee nieuwe klassen te zullen bouwen, maar
door vele bureaucratische procedures is dit nog niet
gebeurd. De policy van de SFS is, in samenspraak met

Allemaal zwaaien

NIEUWSBRIEF 3, SEPTEMBER 2011
leren kennen en alle lopende zaken te bespreken.
Later op Bali hadden H&M een ontmoeting met
Rebecca VanderJagt, contact- persoon van de CBBI
in Australië, om persoonlijk kennis te maken en het
project te bespreken. Alle ontmoetingen waren
zeer plezierig en informatief.

Toekomst

Bezoek aan Zeu

Het plan is om dit jaar nog, zo mogelijk 3 nieuwe
klassen te bouwen. De CBBI en SFS willen van start
na de realisatie van de beloofde bouw door de
regering.

http://henmopschoolreisje.wordpress.com

Afgelopen juli zijn Hedwig en Mieke naar Flores
op schoolreisje geweest. H&M hebben tijdens
hun bezoek aan de school kennis gemaakt met
de onderwijzers. Met de kinderen hebben H&M
spelletjes gedaan, gezongen en armbandjes van
gekleurde rietjes gemaakt. H&M vonden het
hartverwarmend de blije koppies te zien en de
gretigheid van de kinderen om nieuwe dingen te
doen. H&M zijn bij Aris, die inmiddels tot regent van
het Ngada district gekozen is, op bezoek geweest.
Met hem hebben zij de beloftes van de regering
besproken. Tijdens hun 5 dagen durende verblijf in
Zeu hebben H&M met Moses opgetrokken. Zij zijn
ook door de vrouw van Moses en hun familie hartelijk
ontvangen.

De kinderen met Steve en Jenny op het volleybalveld

De stichting blijft op zoek naar donateurs, die ons
voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 5
jaar willen steunen. Eenmalige giften zijn natuurlijk
ook van harte welkom. We willen toch allemaal dat
het Milleniumdoel van de Verenigde Naties gehaald
wordt:

Alle kinderen naar school in 2015

Moses heet de nieuwkomertjes welkom

Moses is in het Ngada district geboren. Hij weet wat
er speelt, kent vele mensen en ken elke vierkante
kilometer op zijn duimpje. Hij vertelt hierover
openhartig en met kennis van zaken, zodat H&M veel
informatie over het schoolproject , de mensen en
het gebied hebben gekregen. Ze hebben hem leren
kennen als een geweldig mens. De laatste twee dagen
in Zeu was het Australische onderwijzers echtpaar
(beide bestuursleden van de CBBI) Steve en Jenny er
ook. Het was een goede gelegenheid om elkaar te

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

