Jaarverslag Stichting Flores Schoolproject 2020
Donateurs
Het aantal donateurs in 2020 was het laagste sinds de oprichting van de Stichting. Door de
Coronapandemie hebben de werving activiteiten stilgelegen. Bovendien zijn een aantal
donateurs gestopt met hun sponsoring bij de wisseling van de doelstelling van de stichting
van het ondersteunen van de bouw van klaslokalen naar het financieel steunen van
schoolkinderen om aan vervolgonderwijs te kunnen deelnemen.
Financiële bijdrage aan SFS 2.0 project in Flores
Er is in 2020 geen geld naar Flores, Indonesië overgemaakt, omdat er nog geld over was van
de bouw van de klassen in Wawa. Zie jaarverslag 2019.
Voor 16 leerlingen, allen komende van de school in Wawa, is het schoolgeld betaald aan de
junior highschool.
Opbrengsten
Donaties brachten € 914, - op.
Activiteiten
In 2020 zijn er geen activiteiten geweest om geld te werven voor het SFS 2.0 project.
Leerlingen en bezoek projecten
Begin 2020 werden er 16 leerlingen door SFS ondersteund. Door de Coronapandemie
hebben de leerlingen een periode geen les gehad, waarna de lesactiviteiten werden
opgepakt door wekelijks bezoek van de leerkrachten. Zij gaven de leerlingen uitleg en gaven
opdrachten die de leerlingen bij het volgende bezoek van de leerkracht moesten inleveren.
Zo is er geprobeerd continuïteit in de lessen te brengen. Internet, laptops en iPads zoals
deze gedurende Corona in Nederland in het onderwijs gebruikt werden in de lockdown
periode, is op Flores niet mogelijk. Later is er met de nodige hygiënische maatregelen weer
begonnen in kleine groepen onderwijs te geven.
In 2020 is er geen bezoek door het bestuur of afgevaardigden aan Flores geweest. Er waren
wel plannen, deze zijn vanwege het reisverbod tijdens Corona niet doorgegaan.
Uitgaven
Bankkosten € 100,De volgende personen en bedrijven hebben kosteloos hun bijdrage geleverd aan Flores
Schoolproject. Baukje Kleinbekman (hulp bij de website) en D-Hosting (web hosting).
Kantoorbenodigdheden, print kosten enz. zijn privé door het bestuur betaald.

