Jaarverslag Stichting Flores Schoolproject 2021
Donateurs
Het aantal donateurs in 2021 is ongeveer gelijk gebleven met 2020.
Financiële bijdrage aan SFS 2.0 project in Flores
Er is ook in 2021 geen geld naar Flores, Indonesië overgemaakt, omdat er nog geld over was
van de bouw van de klassen in Wawa. Zie jaarverslag 2019.
Voor het school jaar 2021-2022 is voor 38 leerlingen volledig of gedeeltelijk schoolgeld
betaald voor junior highschool.
Opbrengsten
Donaties brachten € 1787, - op. De opbrengsten in 2021 zijn hogere dan 2020 met
gelijkblijvend aantal donateurs. Dit komt omdat een aantal donateurs hun donatie voor 2020
in 2021 overgemaakt hebben.
Activiteiten
In 2020 zijn er geen activiteiten geweest om geld te werven voor het SFS 2.0 project.
Leerlingen en bezoek projecten
In het schooljaar 2021-2022 zijn 38 leerlingen door SFS ondersteund. Deze leerlingen komen
van de scholen in Wawa, Nio en Matago. De eerste drie jaren vervolgonderwijs na zes jaar
basisschool wordt junior highschool genoemd. Na junior high school kunnen leerlingen die
verder willen leren naar senior high school, dit duurt drie jaar. Ook deze kleinen groep
leerlingen willen wij blijven steunen met het betalen van hun schoolgeld.
Ook in dit jaar zijn er door de Coronapandemie periodes geweest dat er geen les op school
gegeven werd. De docenten gingen naar de kinderen toe, gaven in kleine groepen les in een
dorpsgemeenschapsruimte of buiten. Dit werd gedaan om toch zoveel mogelijk les te
kunnen geven.
Vanaf september 2021 heeft Moses het werk voor SFS 2.0 van Rini overgenomen. Zij kon het
werk voor SFS niet langen combineren met haar werkzaamheden voor andere NGOs.
Ook de Australische partners zijn vanaf begin 2020, door de strenge reisbeperkingen, niet
meer op Flores geweest.
Gedurende het hele jaar is er regelmatig contact geweest met zowel Rini, Moses en onze
Australische partners via telefoon, Whatts app en e-mail.
In 2021 is er vanuit Nederland geen bezoek aan Flores geweest.
Uitgaven
Bankkosten € 112,De volgende personen en bedrijven hebben kosteloos hun bijdrage geleverd aan Flores
Schoolproject. Baukje Kleinbekman (hulp bij de website) en D-Hosting (webhosting).
Kantoorbenodigdheden, print kosten enz. zijn privé door het bestuur betaald.

