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Beste	  donateurs	  en	  
geïnteresseerden,	  
Dit	  is	  de	  der1ende	  edi1e	  van	  de	  
Nieuwsbrief	  S1ch1ng	  Flores	  
Schoolproject.	  Met	  deze	  
nieuwsbrief	  houden	  wij	  u	  op	  de	  
hoogte	  van	  de	  vorderingen	  en	  de	  
ac1viteiten	  van	  de	  s1ch1ng.	  	  
	  
Inhoud:	  
o  START	  SFS	  2.0	  
o  RINI	  OP	  BEZOEK	  
o  BESTUUR	  
o  NIEUWE	  WEBSITE	  

START	  SFS	  2.0	  

	  SFS	  2.0	  is	  de	  naam	  van	  het	  nieuwe	  project,	  
dat	  S"ch"ng	  Flores	  Schoolproject	  vanaf	  het	  
schooljaar	  2019-‐2020	  	  is	  gestart.	  
Het	  doel	  van	  dit	  project	  is	  om	  de	  leerlingen	  
die	  van	  ”onze”	  lagere	  school	  in	  Wawa	  
komen,	  de	  kans	  te	  geven	  om	  middelbaar	  
onderwijs	  te	  volgen.	  De	  ondersteuning	  
loopt	  over	  een	  periode	  van	  zes	  jaar.	  In	  deze	  
"jd	  kunnen	  de	  leerlingen	  junior	  en	  senior	  
highschool	  doorlopen.	  De	  ouders	  van	  deze	  
kinderen	  zijn	  allen	  boeren,	  met	  minimale	  
middelen	  van	  bestaan.	  Zij	  zijn	  te	  arm	  om	  
onderwijs	  te	  kunnen	  betalen.	  	  
	  

Rini	  Maghi,	  zelfstandig	  NGO	  werkster	  in	  Ngada	  
zet	  zich	  sinds	  een	  aantal	  jaren	  in,	  om	  geld	  te	  

generen	  om	  kansarme	  kinderen	  	  naar	  school	  te	  
laten	  gaan. 
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De	  bestuursleden	  van	  SFS	  	  kennen	  Rini	  
sinds	  de	  oprich"ng	  in	  2009.	  Zie	  ook:	  
hOps://floresschoolproject.nl/nieuw/
ons-‐doel/	  .	  
Rini	  betaalt	  de	  ouders	  het	  geld	  voor	  de	  
schooluniformen,	  schoenen	  en	  andere	  
schoolbenodigheden	  (foto’s	  
hierboven).	  Het	  schoolgeld	  betaalt	  zij	  
direct	  aan	  de	  school.	  De	  leerlingen	  
ondertekenen	  op	  de	  school	  zelf	  voor	  
het	  betalen	  van	  het	  schoolgeld.	  Op	  
deze	  wijze	  worden	  ze	  betrokken	  en	  zijn	  
ze	  zich	  meer	  bewust	  van	  de	  
ondersteuning	  die	  ze	  krijgen.	  	  	  
	  
Rini	  brengt	  twee	  keer	  per	  jaar	  verslag	  
uit	  over	  hoe	  het	  met	  de	  kinderen	  op	  
school	  gaat.	  	  
	  
	  
	  
	  

Rini	  op	  bezoek	  bij	  Ika,	  die	  bij	  haar	  tante	  
woont.	  Veel	  van	  de	  kinderen	  wonen	  bij	  

familie	  omdat	  de	  middelbare	  scholen	  te	  ver	  
van	  Wawa	  zijn	  om	  iedere	  dag	  heen	  te	  

reizen. 

RINI	  OP	  BEZOEK	  BIJ	  DE	  OUDERS	  EN	  
SCHOLEN	  

S"ch"ng	  Flores	  Schoolproject	  	  geeV	  
vanaf	  dit	  schooljaar	  financiële	  steun	  aan	  
de	  kinderen,	  die	  van	  “onze”	  lagere	  
school	  in	  Wawa	  komen,	  zodat	  zij	  
middelbaar	  onderwijs	  kunnen	  volgen.	  
In	  overleg	  met	  Mary,	  hoofd	  van	  de	  
school	  in	  Wawa,	  is	  ervoor	  gekozen	  alle	  
kinderen	  een	  bijdrage	  van	  150	  euro	  per	  
jaar	  te	  geven.	  Met	  dit	  geld	  kan	  het	  
schoolgeld	  betaald	  worden	  en	  de	  meest	  
noodzakelijke	  school	  benodigdheden.	  De	  
ouders	  van	  deze	  kinderen	  zijn	  arme	  
boeren	  met	  minimale	  middelen	  van	  
bestaan.	  
In	  2018	  hebben	  elf	  leerlingen	  het	  basis	  
onderwijs	  in	  Wawa	  afgesloten	  en	  in	  2019	  
negen	  leerlingen.	  In	  totaal	  kunnen	  door	  
uw	  bijdrage	  in	  dit	  schooljaar	  2019-‐2020	  
twinAg	  leerlingen	  middelbaar	  onderwijs	  
volgen.	  Om	  het	  contact	  met	  Mary,	  de	  
ouders	  en	  de	  hoofden	  van	  de	  middelbare	  
scholen	  te	  onderhouden	  heeV	  SFS	  aan	  
Rini	  Maghi	  gevraagd	  onze	  lokale	  contact-‐	  
persoon	  te	  zijn.	  	  
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NIEUWE	  WEBSITE	  
Dankzij	  de	  hulp	  van	  Baukje	  presenteren	  
wij	  met	  genoegen	  onze	  nieuwe	  website	  
www.floresschoolproject.nl	  .	  
Neem	  gerust	  een	  kijkje	  en	  heeV	  u	  
vragen	  of	  sugges"es	  of	  inspireert	  deze	  
informa"e	  u	  tot	  een	  extra	  bijdrage	  of	  
wilt	  u	  ook	  donateur	  worden,	  aarzel	  niet	  
om	  contact	  op	  te	  nemen.	  
Dat	  kan	  per	  e-‐mail	  naar	  onze	  voorziOer	  
hcvanbeeren@upcmail.nl	  ,	  bellen	  kan	  
ook	  06	  54958701.	  
	  
	  
DONATEURS	  BEDANKT!	  
Wij	  bedanken	  oprecht	  alle	  donateurs	  
voor	  het	  vertrouwen	  en	  steun	  en	  
wensen	  veel	  Wawa	  kinderen	  een	  
mooie	  toekomst	  toe!	  
	  
	  
	  

Rechts:	  Bram	  bestuurslid	  van	  onze	  Australische	  
partner	  organisa"e	  samen	  met	  Sinta	  en	  KarAn	  in	  

september	  2019	  in	  Aimere.	  

Bovenaan:	  een	  aantal	  kinderen	  die	  vorig	  jaar	  de	  
lagere	  school	  op	  Wawa	  hebben	  afgerond.	  

NIEUW	  BESTUUR	  
In	  de	  vorige	  Nieuwsbrief	  werd	  de	  
bestuurswissel	  van	  januari	  2019	  
vermeld.	  Tot	  ons	  grote	  verdriet	  is	  
Margot	  de	  Vries	  begin	  januari	  
plotseling	  overleden.	  Zij	  heeV	  haar	  
func"e	  als	  secretaris	  voor	  de	  s"ch"ng	  	  
niet	  kunnen	  vervullen.	  
Het	  bestuur	  bestaan	  nu	  uit	  drie	  
bestuursleden:	  	  
•  Hedwig	  Paesbrugge	  -‐	  secretaris	  
•  Joan	  Veling	  -‐	  penningmeester	  
•  Mieke	  van	  Beeren	  –	  voorziOer	  
	  
TIP	  
HeeV	  u	  iets	  te	  vieren,	  maar	  heeV	  u	  
alles	  al?	  Dan	  kunt	  u	  aan	  uw	  gasten	  
misschien	  een	  eenmalige	  bijdrage	  voor	  
SFS	  vragen?	  
NL70	  KNAB	  0206	  8151	  58	  	  
t.n.v.	  S"ch"ng	  Flores	  Schoolproject	  	  	  

	  
SFS	  heeO	  dankzij	  uw	  steun	  scholen	  in	  Zeu,	  

Wawa	  en	  Nio	  helpen	  bouwen.	  	  
Dit	  jaar	  kunnen	  twin1g	  leerlingen	  dankzij	  uw	  	  

steun	  naar	  het	  middelbaar	  onderwijs.	  


