Jaarverslag Stichting Flores Schoolproject 2019
Donateurs
De stichting heeft zich vanaf januari 2019 ten doel gesteld gemotiveerde en getalenteerde
kinderen te helpen om voorgezet onderwijs te kunnen volgen, als de ouders dit niet kunnen
betalen. Zeventien donateurs willen hun financiële steun aan dit nieuwe project blijven
geven. Het nieuwe project noemen we SFS 2.0. Er heeft zich één nieuwe donateur
aangemeld. Het is nodig nieuwe donateurs te werven om de oplopende kosten voor de
komende jaren te kunnen betalen.
Financiële bijdrage aan project in Flores
Er is in 2019 geen geld naar Flores, Indonesië overgemaakt. Tijdens de bouw van de laatste
klassen in Wawa bleken de kosten veel minder te zijn. Er bleef daardoor € 9.350 over op de
rekening van de lokale organisatie FVP in Bajawa van het in 2018 door de Stichting Flores
Schoolproject gedoneerde geld voor de bouw in Wawa.
Op verzoek van onze Australische partners de Flores Village Partners (FVP) is hiervan € 4.350
gegaan naar de bouw van een klas in Matago, het vierde schoolproject van FVP. De
overblijvende € 5.000 bleef beschikbaar voor SFS 2.0.
Alle studenten van onze scholen in Wawa en Nio, die steun nodig hebben worden met €
150,00 per student per jaar ondersteund. In augustus 2019 kwamen twintig studenten in
aanmerking voor deelname aan het project. Van de nog beschikbare € 5.000 op de
bankrekening van FVP in Bajawa is € 3.000 overgedragen aan de lokale projectleider Rini
Maghi voor het schooljaar 2019-2020. Rini betaalt de bijkomende kosten uit aan de ouders
of verzorgers, waar zij voor moeten tekenen. Het schoolgeld wordt door Rini direct aan de
school betaald. Hiervoor tekenen de kinderen zelf, zodat zij zich bewust zijn van de
sponsoring. De resterende € 2.000 blijft bewaard voor t schooljaar 2020-2021. Er is reserve
nodig om de ondersteuning voor het groeiend aantal studenten voor de komende 6 jaar te
kunnen garanderen.
Opbrengsten
Donaties en eenmalige giften brachten € 2.217, - bijeen.
Activiteiten
In 2019 zijn er geen activiteiten geweest om geld te werven voor het SFS 2.0 project.
Bezoek projecten
Dit jaar is er geen bezoek aan de projecten geweest.
Uitgaven
Bankkosten € 61,De volgende personen en bedrijven hebben kosteloos hun bijdrage geleverd aan Flores
Schoolproject. Baukje Kleinbekman (opzet nieuwe website) en D-Hosting (web hosting),.
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