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Het is ongelofelijk om te zien hoe deze, vaak in keiharde omstandigheden opgroeiende kinderen 
veranderen, als ze met liefde en aandacht worden benaderd. Soms word ik hopeloos als ik zie hoe ze 
hier binnen komen. En elke keer ben ik weer verbaasd, hoe snel dat harde toplaagje smelt, en ze zo 
makkelijk kwetsbaar en kind kunnen zijn… 

 
Initiatiefneemster en directrice Gerda van Petersen in een interview 

 

 
 
 
Samenvatting  
FELIS is een naschoolse opvang en buurtcentrum in de arme volkswijk Otrobanda in Willemstad, 
Curaçao. In de eerste plaats bieden we een veilige plek voor achterstandskinderen tussen de vier en 
de zestien jaar. Per dag vangen we tussen de 40 en 60 kinderen op, die bij aankomst een warme 
maaltijd krijgen. Tussen 1 en 5 uur s ‘middags verzorgen we een educatief en stimulerend 
activiteitenprogramma. De kinderen zijn daarbij verdeeld in vier leeftijdsgroepen. Ook geven we 
(aanvullend) onderwijs en bieden huiswerkbegeleiding. Regelmatig zijn er uitjes en educatieve 
excursies voor de kinderen. Ook in de schoolvakanties is er een uitgebreid activiteiten programma.  
Daarnaast richt FELIS zich op de ouders en/of andere verzorgers. We adviseren en begeleiden, 
verzorgen regelmatig informatieve lezingen en organiseren workshops over zaken rond de 
opvoeding.  
Als derde initiëren en/of faciliteren we als buurtcentrum activiteiten/evenementen voor kinderen, 
ouders en buurtbewoners, in en rond het gebouw. Het gaat hierbij om zaken als een tienerclubs, 
buurtbarbecues, filmvoorstellingen, workshops etc. We bieden de buurt expliciet de mogelijkheid 
hier zelf initiatieven te ontwikkelen. FELIS hanteert een integrale aanpak en wil een bindende en 
opbouwende functie in de buurt hebben. 
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Inleiding   
De in frisse groene kleuren geverfde monumentale villa springt er onmiddellijk tussen uit in de verder 
verwaarloosde straat. Veel vervallen, soms half ingestorte gebouwen, afgewisseld met kleurige 
wrakke houten huisjes waar de verf afbladdert. Moeders en oma’s leunen in de deuropeningen, op 
een braak liggend stuk spelen kinderen tussen het afval, en vlak achter de straat schuift opeens een 
gigantisch luxe cruise schip langs. Dit is de Otrobanda, ‘de Overkant’, een van de oudste, maar ook 
armste volkswijken in Willemstad. De wijk ligt op nog geen halve kilometer van het rijke centrum van 
de stad, waar de cruise schepen aanmeren en duizenden toeristen rond flaneren. De Sint Anna Baai 
scheidt de twee wijken. In Otrobanda is de werkloosheid hoog, en meer dan de helft van de 
bevolking leeft er onder de armoede grens. Er is veel criminaliteit en drugsoverlast, en een hoog 
percentage tienermoeders en gebroken gezinnen (de in dit voorstel gehanteerde cijfers zijn 
overgenomen uit het rapport Buurtprofiel Otrobanda van het Curaçaose Ministerie van Sociale 
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn uit 2011). 
 
 In deze buurt opende naschoolse opvang FELIS anderhalf jaar geleden haar deuren. Het was de 
droom van initiatiefneemster en directrice Gerda van Petersen: Een positieve plek voor de kinderen 
in dit stuk achtergebleven stad. Een plek waar ze gestimuleerd worden om hun eigen talenten te 
ontwikkelen, en omringd worden met liefde en aandacht. En een plek waar hun ouders en andere 
buurtbewoners zich ook thuis kunnen voelen, cursussen over opvoeding worden gegeven, picknicks 
plaatsvinden in de grote binnentuin, filmvoorstellingen georganiseerd worden… Kortom, een plek 
voor en met de buurt, bruisend, vol leven! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gerda, dochter van een Nederlandse militair en een ondernemende Curaçaose, groeide zelf op in de 
wijk Otrobanda. Ze studeerde in Nederland, en werkte jarenlang als pedagoge in de jeugd- en 
verslavingszorg. In 2008 overleed haar man, vrij plotseling, en ze besloot naar Curaçao terug te 
keren. Langzaam besefte ze zich dat dit het moment was om haar droom te realiseren.  
Gerda is iemand die van aanpakken weet en mensen kan mobiliseren. Eind 2009 koopt ze het grote, 
vervallen pand op de Witteweg, plus een flinke lap grond eromheen. Het geld dat haar man haar 
heeft nagelaten vormt het startkapitaal. In twee jaar tijd wordt het gebouw opgeknapt, uit allerlei 
hoeken weet ze hulp te genereren. De Curaçaose overheid onderkent het belang van haar initiatief, 
en stelt voor 2012 een grote subsidie beschikbaar (292.000 ANG, ongeveer 110.000 Euro), met een 
intentionele toezegging voor meerjarige ondersteuning.  
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Tijdens de verbouwing ontmoet Gerda haar huidige partner, de bekende Nederlandse rapper ‘Brain 
Power’. Ze vinden elkaar in hun gedrevenheid. Brain Power wordt de ambassadeur van FELIS en zet 
zijn brede netwerk in om het project verder op gang te helpen: Jörgen Raymann doneert een deel 
van de opbrengst van zijn theatershow op Curaçao, de zoon van Bob Marley geeft muziekapparatuur, 
en Dolfijn FM, het grootste Nederlandstalige radiostation op de Antillen, doneert kerstpakketten.  
 
In januari 2012 opent Gerda de deuren. Met vier betaalde pedagogische medewerkers en een groep 
vrijwilligers wil ze in een jaar tijd opbouwen naar een groep van ongeveer 40 kinderen. Om het 
vertrouwen in de buurt op te bouwen gaat ze zelf in de woning op het terrein wonen. Ze weet dat ze 
een lange adem moet hebben en met beide benen op de grond moet blijven staan. Hoeveel kun je 
uiteindelijk doen? Ze heeft vaker dit soort idealistische initiatieven zien sneuvelen door desillusie en 
uitputting van de initiatiefnemers. Dat gaat haar niet overkomen!  
Binnen een week hebben zich 54 kinderen aangemeld en moet ze een wachtlijst instellen.  
Opvallend is dat het vooral kinderen zelf zijn die zich aanmelden. In kleine groepjes kloppen ze aan 
de deur, ‘of ze ook alsjeblieft op de opvang mogen’. De reacties van ouders en buurtbewoners zijn 
afwachtend, maar de politie en sociale dienst in de wijk zijn zeer enthousiast.  
Een jaar lang draaien Gerda en haar medewerkers op volle toeren, en langzaam beginnen hun 
inspanningen vruchten af te werpen. Een tienerclub ziet het licht op vrijdagmiddagen, een eigen 
initiatief van een groepje jongens van vijftien dat te oud wordt voor de opvang, er wordt een 
huiswerkklas opgestart, en als een sponsor een videobeamer schenkt, nemen twee inmiddels 
enthousiaste buurtbewoners het initiatief om maandelijks een openlucht filmvoorstelling te 
organiseren. Gerda werkt 70 uur per week, haar droom lijkt werkelijkheid te worden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maar eind 2012 komt er slecht bericht. Door de wegzakkende Euro koers heeft de Curaçaose 
overheid onverwachts geen financiële middelen meer, en ziet zich genoodzaakt haar steun in te 
trekken, hoe zinnig ze het project ook vindt: Last in, first out (zie brief AMFO, bijlage 13). Hiermee 
valt zoveel financiering weg dat Gerda eigenlijk niet door kan. Ze staat voor een duivels dilemma: Ze 
kan de opvang tijdelijk sluiten, en op zoek gaan naar nieuwe fondsen, maar hiermee riskeert ze het 
opgebouwde vertrouwen in de buurt te verliezen. Doorgaan op dezelfde voet betekent dat ze niet 
meer aan de kwaliteitscriteria van het pedagogisch werkplan kan voldoen... 
Ze besluit alle ‘extra’s’ er voorlopig uit te gooien. Terug naar de basis: De veilige plek voor veertig 
kinderen, waar ze dagelijks een warme maaltijd krijgen, en deelnemen aan een educatief middag 
programma. Na een korte reorganisatie is de opvang in maart 2013 weer van start gegaan. Een 
aantal organisaties stelt zich garant voor de belangrijkste kosten tot er een oplossing is, en ook Gerda 
is bereid (opnieuw) eigen geld in het project te steken.  
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Het is tijd dat er een structurele oplossing komt om de toekomst van dit bijzondere project veilig te 
stellen. Het project draait nu anderhalf jaar, en met duidelijk succes. Er is grote waardering van de 
kinderen, hun ouders en buurtbewoners. Uit de vele bijdragen en toezeggingen van organisaties, 
bedrijven en individuen, die de afgelopen maanden binnenstroomden door de acties die Gerda en 
haar team ondernemen, blijkt deze waardering verder. Voor 2013 is de begroting inmiddels zo goed 
als gedekt. Naast de ondersteuning in natura zijn er ook diverse financiele toezeggingen gedaan. De 
imposante lijst treft u aan als bijlage 8.   
 
Afgelopen maand won FELIS op voordracht van de politie en sociale dienst van Otrobanda de 
Kentucky Fried Chicken aanmoedigingsprijs, een beloning voor het meest innovatieve sociale project 
van Willemstad. En zelfs het Curaçaose overheid stelt zich officieel achter het project op, al kan ze op 
dit moment geen gelden vrijmaken om mee te financieren (zie bijlage 12, aanbevelingsbrief 
Curaçaose Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport).  
  
Uit alle steun blijkt de behoefte waar het project in voorziet. Daarom is het tijd voor het zoeken naar 
een meer structurele wijze van financiering van de organisatie. Daarom heeft het bestuur een 
toekomstvisie ontwikkeld, en een gedegen plan van aanpak voor de periode 2014-2016 gemaakt. Het 
plan behelst een verdere professionalisering van de organisatie:  
 

x Er komt een goed toegeruste projectorganisatie, met een duidelijke splitsing van 
verantwoordelijkheden en taken;  

x Er is een planning, financierings- en communicatie strategie ontwikkeld voor de komende 
jaren;  

x Er is een comité van aanbeveling met bekende Nederlanders en Curaçaoënaars gevormd dat 
de komende jaren op de bres gaan voor het project;  

x En - last but not least – er is een stevig, onafhankelijk stichtingsbestuur samengesteld, dat de 
kwaliteit en continuïteit van FELIS bewaakt. De voorliggende aanvraag is in samenspraak met 
hen tot stand gekomen.  

 
Gerda van Petersen is een van die zeldzame mensen, die met een sterke visionaire blik in staat is van 
‘niets’, ‘iets’ te maken. Daarvoor moet zij de ruimte krijgen. Zij moet daarbij niet meer de 
‘floormanager’ zijn, die zeventig uur per week problemen aan het oplossen is, daarvoor moet een 
aparte zakelijk leider/coördinator aangesteld. Wij zien Gerda zelf floreren in de rol van een 
inspirerende directrice, die haar pedagogische en menselijke kwaliteiten inzet om ‘haar’ kinderen, 
hun ouders, en de buurt waar ze zo van houdt verder te helpen.  
 
FELIS levert een krachtige bijdrage aan het verbeteren van de toekomstmogelijkheden van 
achtergestelde kinderen op Curaçao. De organisatie doet dit op een innovatieve manier en maakt 
hierbij gebruik van een integrale aanpak waarbij ze naast het opvangen en begeleiden van de 
kinderen ook ondersteuning en begeleiding aan de ouders biedt, en als buurtcentrum de sociale 
cohesie van de wijk tracht te verbeteren. We hopen van harte dat uw fonds in staat is dit 
inspirerende en zinvolle project te ondersteunen. Natuurlijk zijn wij te allen tijde bereid het plan 
schriftelijk of mondeling verder toe te lichten. 
  
Namens het bestuur van stichting FELIS, 
 
 
 
R. Ordelmans (voorzitter)  
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Elke dag staat Jowendy te popelen om weer naar de ‘juffies’ te gaan. De schrik sloeg  
me om het hart toen jullie opeens gesloten waren. Jownedy is zo blij dat de opvang weer open is!   

 
Een moeder in het gastenboek  

Achtergrond 
 

De wijk 
Otrobanda is een van de armste volkswijken in Willemstad (de hier gehanteerde cijfers zijn 
overgenomen uit het rapport Buurtprofiel Otrobanda van het Curaçaose Ministerie van Sociale 
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn uit 2011). Er wonen tussen de 1500 en 2000 mensen. De wijk stamt 
uit de zeventiende eeuw en staat op de wereld erfgoedlijst van UNESCO. Samen met de wijk Punda 
vormt ze het historisch centrum van Willemstad. Hoewel de wijk een rijke historie heeft is ze de 
afgelopen veertig jaar sterk verloederd. Het is een achterstandswijk geworden met alle kenmerken 
die daar bij horen: Een slechte infrastructuur, een hoge werkloosheid (de jeugdwerkloosheid ligt zelfs 
tegen de 50%), veel drugsgebruik en criminaliteit, en relatief veel tienermoeders en gebroken 
gezinnen. Veel kinderen in de wijk presteren slecht op school, bijna een kwart van hen blijft een of 
meerdere keren zitten. Ook is er een gebrek aan sport en spel faciliteiten voor de jeugd. De situatie 
voor kinderen in Otrobanda staat overigens niet op zichzelf, een zojuist verschenen 
onderzoeksrapport van Unicef bevestigt de achtergestelde situatie waarin veel kinderen in Caribisch 
Nederland leven, en roept op tot verbetering (zie voor het volledige rapport:  
 www.unicef.nl/wat-doet-unicef/koninkrijkskinderen). 
  
Tegelijkertijd is Otrobanda al een aantal jaren aan het veranderen. Delen van de wijk - vooral rond de 
hoofdstraat en aan de St. Anna Baai - zijn de afgelopen jaren opgeknapt, en het luxueuze hoteldorp 
Kura Hulanda heeft hier haar deuren geopend. Toeristen, die al jaren wegbleven, durven weer ‘naar 
de overkant’ te komen, en het Filmfestival Rotterdam organiseerde er dit jaar voor de tweede keer 
haar eiland editie. Maar als je een zijstraat inslaat en iets dieper de wijk induikt, is het beeld minder 
rooskleurig. De huizen zijn vervallen, en de bewoners behoren tot de laagste sociale klassen. De 
teloorgang is zichtbaar op straat: Groepjes jonge dealers hangen op de straathoeken, zwervers en 
alcoholisten zitten op bankjes, sommige kinderen zijn duidelijk verwaarloosd. Het is een schokkend 
beeld voor de verdwaalde Nederlands toerist die hier terechtkomt. Bij FELIS krijgen ze het regelmatig 
te horen van bezoekers: Dit had men niet verwacht zo vlak achter de prachtige opgeknapte huizen 
aan het water. En dat op een eiland dat een autonoom onderdeel is van het Koninkrijk der 
Nederlanden…   

http://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/koninkrijkskinderen
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De kinderen  
De naschoolse opvang van FELIS richt zich op kinderen tussen de 4 en 16 jaar uit arme en 
probleemgezinnen in de wijk. Het zijn vaak kinderen die opgroeien in een harde cultuur met harde 
omgangsnormen. Een deel van hen is duidelijk verwaarloosd. Veel van deze kinderen groeien op in 
een ouder gezin, waarbij de vader of moeder vaak s’ochtends en s ‘avonds werkt, en weinig tijd voor 
het kind en de opvoeding heeft. Een aantal kinderen heeft traumatische ervaringen. Zo is 
bijvoorbeeld van drie(!) kinderen op de opvang de vader vermoord. 
Veel van de kinderen zijn niet echt gewend aan positieve aandacht. Het brengt soms verwarring bij 
hen teweeg, en ook bij hun ouders. Sommige kinderen vielen daardoor af, of mochten niet meer 
komen. Maar veel meer zijn er gebleven en lijken een positieve verandering te ondergaan. Ze zijn 
vrolijker en opener. Dit beeld wordt bevestigd door de ouders.  
De kinderen hebben vaak een leerachterstand zoals blijkt uit het rapport van de remedial teacher die 
voor FELIS werkt (zie bijlage 11), en een deel van hen is ondervoed, of eet zeer ongezond. Daarom 
krijgen alle kinderen bij binnenkomst een warme maaltijd en dat blijkt veel harder nodig dan we 
eigenlijk hadden verwacht.  

Pedagogisch werkplan  
De opvang biedt de kinderen een veilige omgeving waar zij positief en met liefde worden benaderd. 
Elk kind is uniek, en dat proberen we hen te laten voelen. De kinderen leren dat ze onvoorwaardelijk 
worden geaccepteerd. Er is aandacht voor hun gevoelens van teleurstelling, boosheid, en verdriet. 
Maar ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Een kader wordt geboden. Normen en waarden 
worden geleerd.  
De slogan Supporting children to achieve their full potential vormt de basis van het pedagogisch 
werkplan van de opvang. Hierin zijn de uitgangspunten geformuleerd voor de organisatie, het 
handelen van de medewerkers en het leefklimaat. Als bijlage 4 vindt u het volledige plan. Hieronder 
een samenvatting van de belangrijkste punten:  
 

x Ieder kind is uniek;  
x Kinderen ontwikkelen zich op eigen kracht, en in hun eigen tempo, in voortdurende 

wisselwerking met hun omgeving; 
x Kinderen ontwikkelen zich het beste vanuit een omgeving waarin ze zich veilig en vertrouwd 

voelen; 
x Een stabiele groep vergroot het gevoel van veiligheid van de kinderen; 
x Een goede verzorging en duidelijke omgangsnormen zijn belangrijk; 
x Samenwerking en goed contact met de ouders is belangrijk voor een goede opvang en 

begeleiding van kinderen, FELIS hecht grote waarde aan de mening en visie van ouders; 
x De naschoolse opvang kan een rol spelen bij het signaleren van problemen of 

ontwikkelingsachterstanden van kinderen; 
x De accommodatie van Stichting FELIS. voldoet aan de wettelijke voorschriften op het gebied 

van huisvesting en inrichting, en is zoveel mogelijk aangepast aan de wensen van de 
gebruikers; 

x Deze werkwijze is een handleiding, en geen ‘strak harnas’. 

 
Het gebouw  
Felis beschikt over een multifunctioneel gebouw en omliggend terrein, dat voldoet aan alle wettelijke 
voorschriften voor Kinderopvang/NSO. Het gebouw is in eigendom van directrice Gerda van 
Petersen. Het gebouw is ingericht met vijf ruimtes met verschillende faciliteiten als tafels, stoelen, 
computers, speelgoed etc.  Er is een gemeenschappelijke eetzaal en keuken. Aan de achterkant is 
een ruime omheinde speelplaats. In een afgescheiden deel van het gebouw is een appartement 
ingericht, waar tijdelijke vrijwilligers en stagiaires kunnen verblijven.  
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De organisatie van de dag  
De kinderen komen op doordeweeks dagen uit school aan om 12.30 uur, en krijgen een warme 
maaltijd. Voor ongeveer 30 % van de kinderen is het hun enige echte maaltijd op een dag.  
Hierna worden de kinderen in vier leeftijdsgroepen verdeeld (4-6 jaar, 7-10 jaar, 11-13 jaar, 14-16 
jaar) en nemen deel aan een educatief activiteiten programma. De leeftijdsgroepen zijn verdeeld 
over twee professionele pedagogische groepsbegeleiders, die ondersteund worden door twee of drie 
gekwalificeerde vrijwilligers of stagiaires. Een begeleidster heeft maximaal 12 kinderen onder haar 
hoede. Afhankelijk van het programma worden de groepen soms samengevoegd. De activiteiten 
richten zich op de sociale, cognitieve en creatieve ontwikkeling van de kinderen. Zo zijn er 
activiteiten op het gebied van seksuele voorlichting, muziek, omgaan met agressie, etiquette, pesten, 
beroepen etc.. Regelmatig worden er uitstapjes gemaakt.  
Daarnaast is er ruimte voor sport en spel, en rond half vier krijgen de kinderen een drankje en een 
stuk fruit. Om vijf uur is het programma afgelopen en gaan de kinderen naar huis.    
In de schoolvakanties is de opvang ook open en worden er verschillende activiteiten en uitjes 
georganiseerd. In het bijgevoegde dagelijkse activiteiten plan (bijlage 5) kunt U uitgebreider lezen 
over de activiteiten.  
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 Mijn dochtertje is zo actief geworden bij jullie, ze komt elke avond blij thuis,  

en valt direct na het eten uitgeput en super tevreden in slaap… 
 

Een moeder in het gastenboek   

 
Meerjarenplan 2014-2016  
 
De statutaire doelstelling van FELIS 
‘Felis’ betekent gelukkig in het Papiamento. De afkorting Felis staat voor ‘Felisidat, Espasio, Libertat i 
Speransa’ (Geluk, ruimte, vrijheid en hoop). De stichting heeft de volgende statutaire doelstellingen:  

x Het opzetten van een educatieve organisatie die voornamelijk vrouwen en kinderen helpt 
door ondersteuning te bieden in en rondom de opvoeding en verzorging. 

x Het bevorderen van het geestelijke en praktische welzijn van mensen die in problematische 
situaties zitten of daarin dreigen te komen, door deze mensen met zorgen te ondersteunen 
en te begeleiden en ze in de juiste omstandigheden te brengen, opdat ze op een waardige 
manier lid mogen zijn van de samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord. 

 
Doelstellingen van het project   

x Een effectieve en professionele organisatie vormen, die zich richt op naschoolse opvang en 
begeleiding van kinderen tussen 4 en 16 jaar. 

x Zelfrealisatie voor kinderen door stimulatie, begeleiding en ondersteuning ‘to achieve their 
full potential’. Speerpunten hierbij zijn o.a.: lezen, communicatie, karaktervorming, 
zelfvertrouwen, herstel en versterking van gezin– en familiebanden, sport en spel. 

x Het begeleiden van de ouders bij de opvoeding van hun kinderen.  
x Versterking van de sociale cohesie van de buurt door een plek te creëren waar ook ouders en 

andere buurtbewoners terecht kunnen, en waar dingen georganiseerd worden.   
x Toename van saamhorigheid, betrokkenheid en sociale controle in de buurt. 
x Op de lange termijn middels educatie armoede en criminaliteit terugdringen.  
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Doelgroepen 
x Achterstandskinderen tussen de 4-16 jaar in de wijk Otrobanda in Willemstad , Curaçao 

x Hun ouder(s) en/of andere opvoeders  
x Bewoners van de wijk  

 
Toekomstvisie  
De primaire taak van Felis is het bieden van educatie en het begeleiden van kinderen en ouders 
middels de naschoolse opvang en hieromheen georganiseerde activiteiten. Felis wil echter meer zijn 
dan een naschoolse opvang. Het gebouw en het eromheen liggende buiten is zodanig van opzet dat 
de ruimtes multifunctioneel inzetbaar zijn. Felis wil de komende jaren uitgroeien tot een 
ontmoetingsplek waar kinderen, hun ouders en andere buurtbewoners deel kunnen nemen aan 
verschillende activiteiten. Felis neemt hier zelf initiatieven toe. Tegelijkertijd staat de stichting 
expliciet open voor initiatieven van buurtbewoners, en stelt haar faciliteiten gratis of tegen lage 
tarieven ter beschikking. In het afgelopen jaar zijn er al verschillende initiatieven in deze richting 
ontplooid. Voor ouders werden er educatieve bijeenkomsten en workshops over zaken als 
opvoeding, gezond eten en seksuele voorlichting georganiseerd. Daarnaast ontstonden er vanuit de 
buurt zelf initiatieven voor een huiswerkklas, een tienerclub en openlucht filmvoorstellingen. Ook 
werd het terrein ingezet voor de viering van Koninginnedag, Moederdag en een enkele 
sportevenementen.  
Zo zal de rol van de opvang zich in de loop der tijd verbreden en verdiepen, en gaat Felis ook de 
functie van een buurtcentrum vervullen. Hierdoor wordt de sociale cohesie van de buurt versterkt en 
de kwaliteit van samenleven verhoogd. Daartoe werkt Felis samen met verschillende partners in de 
wijk, zoals de wijkpolitie, Brasami en de Hugo Holz Stichting. Daarnaast zijn er momenteel 
partnerships met vrijwilligersorganisatie Curaçao Cares, Wereldstage en Hogeschool van Amsterdam.  
In het strategisch plan 2014-2016 dat als bijlage 3 is bijgevoegd vindt u een overzicht van de wijze 
waarop we Felis de komende jaren willen uitbreiden.  
 
De organisatie  
Felis wordt geleid door directrice Gerda van Petersen, de heer R. Ordelmans is zakelijk 
leider/coördinator. Zij sturen - ondersteund door een algemeen assistent - de vaste betaalde 
pedagogisch medewerkers, freelance ingehuurde krachten, stagiaires en vrijwilligers aan.  
Vier keer per jaar leggen directrice en zakelijk leider verantwoording af aan een extern bestuur met 
een controlerende en adviserende functie. Hierin nemen ervaren bestuurders en deskundigen plaats. 
Het gaat om de volgende mensen:  

o Voorzitter: R. Ordelmans 
o Secretaris en penningmeester: D.D. Schraa 
o Financieel adviseur: R. van der Berg 
o Algemene leden van het bestuur: I. Terpstra en G. Mulder  

 
Er is een aparte stichting op Curacao met hetzelfde bestuur.  

 
Als bijlage 9 vindt u de projectorganisatie met een overzicht van de functies en 
verantwoordelijkheden van de betrokken personen.  
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Het werken met vrijwilligers en stagiaires  
Een organisatie als Felis is voor haar functioneren deels afhankelijk van (goed gekwalificeerde) 
vrijwilligers. De vaste betaalde medewerkers worden o.a. geselecteerd op hun ervaring met 
vrijwilligers management en/of volgen een bijscholingscursus op dit gebied. We werken met een mix 
van Nederlandse en Antilliaanse stagiaires en koppelen deze paarsgewijs aan elkaar.  
Het werven, en vooral behouden van een goede vrijwilligerspool staat hoog op de prioriteitenlijst.  
Vrijwilligers moeten goed worden begeleid. Het is van belang dat ze gemotiveerd blijven, ‘beloond’ 
worden en ervoor te zorgen dat ze plezier hebben in hun werk door goede randvoorwaarden te 
scheppen. We werken bijvoorbeeld altijd met een mix van ervaren en minder mensen. Zo is het voor 
beide kanten stimulerend om samen te werken; voor de een om kennis over te dragen en de ander 
om te leren en daarbij daadwerkelijk goed gecoached te worden. Felis heeft de afgelopen twee jaar 
veel ervaring opgedaan met vrijwilligerswerk en ook de valkuilen hierbij. Hierdoor kunnen we naar 
de toekomst toe soepel functioneren.  
Momenteel zijn we samenwerkingsverbanden aan het opbouwen met een tweetal HBO opleidingen 
Pedagogiek in Nederland. Zij gaan ons jaarlijks derde jaars HBO pedagogiek stagiaires leveren. 
Doordat we op de scholen in Nederland vaste stagebegeleiders als contactpersoon hebben die het 
project kennen en bezocht hebben, verwachten we hier een soepele en duurzame samenwerking.  
Er is een appartement naast het gebouw en een kamer in het gebouw beschikbaar voor vrijwilligers 
en stagiaires.  
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Een lange adem is nodig om hier iets voor elkaar te krijgen,  
en die voel ik bij jullie. Heel veel succes! 

Gastenboek Felis   



Projectplan Stichting Felis, versie 6.0,  26-06-13 

pagina 13 

 
 
 

Ik werk elke avond tot 10 uur, en kan mijn zoontje niet helpen  
met zijn huiswerk en bijlessen. Ik ben jullie zo dankbaar dat jullie je over hem ontfermen. 

 
Een vader in het gastenboek  

 
 
Fondswerving en financiering 2014-2016 
Momenteel draait het project in geminimaliseerde vorm met financiële ondersteuning van de 
Samenwerkende Fondsen, Stichting Sociaal Signaal, donaties, giften in natura, de inzet van 
vrijwilligers, stagiaires en een financiële garantstelling van Gerda van Petersen. Er ligt momenteel 
een aanvraag bij de Samenwerkende fondsen om het resterende tekort op de begroting van 2013 
aan te vullen.  
 
Onderstaande vormt deels een toelichting op het dekkingsplan 2014-2016. De genoemde 
percentages zijn inschattingen gebaseerd op ervaringen van de afgelopen twee jaar. Indien gewenst 
kunnen wij u hier uitgebreider over inlichten.  
 
Overheid, vermogensfondsen en donaties  
De (semi)overheid instelling AMFO (Antilliaanse medefinancierings organisatie) heeft in 2012 een 
financiële bijdrage van 292.000 NAF verleend die 80 % van de toenmalige jaarbegroting dekte. Een 
dergelijk bedrag stond ook voor 2013 gereserveerd is op het laatste moment weggevallen wegens 
gebrek aan financiële middelen bij de AMFO (zie bijlage 1). De toekomst van de AMFO is onzeker, als 
organisatie gaat ze mogelijk op in een van de ministeries. Wij voeren momenteel gesprekken met 
diverse ministeries. OWSV heeft reeds een positieve intentie uitgesproken en een aanbevelingsbrief 
gestuurd (bijlage 12). Mede gezien de positieve reacties van de politie, sociale dienst, FAJ (Federatie 
Antilliaanse Jongeren) en andere (semi) overheidsinstellingen gaan wij ervan uit dat we er vooralsnog 
vanuit dat we vanaf 2014 de begroting voor minimaal 25 % kunnen dekken met bijdragen van de 
overheid op Curaçao, oplopend naar 50 % dekking door de overheid in 2016.  
Op basis van de donaties, wervingsevenementen, bijdragen van de ouders, en partnerships met 
bedrijven tot nu toe, schatten we 10% van het  benodigde totaal budget zelf te kunnen werven.  
Nog eens 10 % kan geworven ‘in natura,’ door het beschikbaar stellen van goederen of het leveren 
van diensten door organisaties, bedrijven en individuen.  
Voor de overige dekking (teruglopend van 55% in 2014 naar 30% in 2016) doen we een beroep op 
fondsen als het uwe.  
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Partnerships met bedrijven  
Felis streeft naar meerjarige partnerships met een vijftal grotere bedrijven in Nederland en op 
Curaçao, die invulling willen geven aan hun maatschappelijk ondernemerschap.  
Op dit moment onderhouden we banden met KLM, CurOil, Kentucky Fried Chicken, Starbucks, 
Stichting Signaal Sociaal, Betonmaatschappij Curaçao, Rotary club Curaçao, SMS advocaten, BDO 
Accountancy, en Offshore Curaçao. Eind 2015 moeten vijf partnerships duidelijk zijn, zij verkrijgen 
een zekere mate van exclusiviteit in ruil voor hun bijdrage, en zullen vermeld worden op een 
plaquette in het gebouw, op de website, in flyers, op posters en bij andere publiciteitsuitingen van  
Felis.  
 
Donateurschap  
Donateurschap heeft misschien niet een hele hoge financiële opbrengst, maar creëert wel een sterke 
en betrokken achterban, belangrijk voor het draagvlak van het project. Wij beschikken over een 
groot netwerk van individuen die op dit moment (ad hoc) bijdragen leveren, in geld of in natura. Een 
deel van deze mensen is ook actief als vrijwilliger. Het donateurschap biedt voor hen en hun 
omgeving een goede mogelijkheid om hun betrokkenheid tot uitdrukking te brengen. Vanaf 2014 
zullen wij het donateurschap formaliseren, en actief beleid gaan voeren om deze mensen betrokken 
te houden, en via hen ook ons netwerk verder te vergroten. Communicatie met deze achterban 
verloopt in de eerste plaats via de website en driemaandelijkse nieuwsbrieven. Natuurlijk krijgen alle 
donateurs ook de promotiefilm over het project digitaal toegezonden.  
 
Ambassadeurschap en het Comité van aanbeveling  
Zowel Gerda van Petersen (initiatiefneemster) als Gert Jan Mulder (BN-er) zijn ambassadeurs voor 
het project. Beiden beschikken over uitgebreide netwerken waarin zij mensen, media en organisaties 
enthousiasmeren om een bijdrage te leveren. De ambassadeurs, met in hun kielzog het comité van 
aanbeveling, streven ernaar jaarlijks minimaal drie fundraising evenementen te initiëren of hier als 
persoon een bijdrage aan te leveren. Zo wordt er dit jaar een veiling op de Rotary club 
georganiseerd, en vorig jaar doneerde Jorgen Rayman een deel van de opbrengst van zijn show aan 
Felis. Deze events leveren ook naambekendheid, draagvlak en betrokkenheid op.  
 
Bijdrage van de ouders  
Aan de ouders wordt op dit moment een eigen bijdrage gevraagd van 12 euro per maand. Dit is meer 
symbolisch, dan dat dit een echte bijdrage levert aan de dekking van de kosten. Velen van hen 
betalen niet, omdat zij niet willen, of omdat zij dit niet kunnen. Felis heeft besloten hier geen hard 
sanctiebeleid op te voeren omdat wij niet vinden dat kinderen de dupe hiervan mogen worden.  
We weten dat een aantal fondsen hecht aan de eigen bijdrage, en vragen begrip voor de moeizame 
inning hiervan. Uiteindelijk streven wij ernaar om vanaf 2015, als de positieve effecten van Felis op 
de kinderen en de wijk nog tastbaarder zijn, sterker op betaling aan te dringen bij de ouders.  
 
Garantstelling en donaties Gerda van Petersen   
Gerda van Petersen doneerde de afgelopen jaren grote bedragen aan het project en verhuurt het 
gebouw waar Felis huist tegen een symbolisch bedrag aan de stichting. Zij staat financieel garant 
voor het huidige financiële tekort op de begroting van 2013. Dit om de continuïteit van het project in 
noodgevallen te kunnen waarborgen. Wij vertrouwen er echter op dat zij vanaf 2014 niet meer 
financieel hoeft bij te springen, en hebben haar als bestuur geadviseerd deze garantie in te trekken.  
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Lieve Gerda, je passie en doorzettingsvermogen zijn zo inspirerend!  
Volgend jaar kom ik weer een maand meehelpen! 

 
Vrijwilligster in het gastenboek  

Communicatie strategie 2014-2016 
De thema’s armoede, kinderen, ontwikkeling zijn laagdrempelige thema’s waar fondsen, bedrijven en 
individuen makkelijk op aanhaken. Tegelijkertijd bestaan er vele initiatieven op dit gebied, dus is het 
van belang je te onderscheiden, en ‘uniek’ te zijn. Felis profileert zich in haar communicatie en 
fondswervingsactiviteiten op de volgende (combinatie van) unieke punten: 

x De enige naschoolse opvang en goedlopend buurtcentrum in deze arme wijk, waarvan de 
armoede des te schrijnender is omdat ze zo dicht naast (Nederlandse) luxe ligt.  

x Een gedreven en inspirerende oprichtster en directrice, die mede sympathie wekt omdat ze 
eigen geld heeft aangewend om het initiatief van de grond te krijgen.  

x Een comité van aanbeveling van bekende Nederlanders en Curaçaoërs.  
x Niet alleen een kinderopvang, maar een integrale aanpak, met begeleiding van ouders, en 

het bieden van een plek voor de buurt zelf, waar allerlei activiteiten worden georganiseerd, 
waardoor de sociale cohesie in de buurt wordt versterkt.  

x Een professionele projectorganisatie met een solide bestuur, dit in belang van 
betrouwbaarheid en continuïteit. 

x Een aansprekende website met veel beeld, die goed bijgehouden wordt.  
 
De communicatiedoelstellingen van Felis:  

x Het informeren van de achterban over haar activiteiten, en zo de betrokkenheid van deze 
achterban versterken.  

x Het werven van financiële middelen (donateurs/ sponsors/ fondsen).  
x Het werven van gemotiveerde en gekwalificeerde vrijwilligers/stagiaires. 
x Het uitbreiden en betrokken houden van het netwerk van donateurs, sponsors en 

vrijwilligers. 
x Naamsbekendheid van het project op Curaçao verder vergroten middels het creëren van 

‘mediamomenten’. (Dolfijn FM, Radio Paradise FM Rock Kòrsou, Slam FM, Versgeperst, CBA 
TV, etc) 

x Het vergroten van draagvlak voor het project op Curaçao en in Nederland.  
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Comité van aanbeveling  
In het comité van aanbeveling nemen een aantal bekende Nederlanders en Curaçaoënaars plaats. Dit 
heeft een positieve uitstraling naar de stichting. Maar dat is niet het enige. Het comité heeft zich 
gecommitteerd om waar mogelijk publiciteit te maken voor het project en zo donateurs of fondsen 
warm te maken. Sommigen van hen zijn ook inzetbaar tijdens evenementen waarvan de opbrengst 
(deels) naar Felis gaat. De volgende BN-ers en BC-ers nemen plaats in het comité:  
 
- Gertjan Mulder (Brain Power), Nederlandse Hip Hop artiest, is de ambassadeur van de 

stichting 
- Jurgen Raymann, Surinaams/Nederlandse TV presentator en theatermaker 
- Ernst Jansz, Nederlandse Muzikant en voormalig lid van de popgroep Doe Maar  
- Henk Westbroek, Nederlands politicus en ondernemer  
- Martin Gaus, presentator Nederlandse televisie   
- Izaline Calister, in Nederland woonachtige jazz zangeres, afkomstig van Curaçao 
- Maikal X, Muziek artiest uit Curaçao 

 
Publiciteit  
De stichting heeft goede contacten met belangrijke media op Curaçao. Er zijn het afgelopen jaar 
verschillende items over het project te zien geweest op de Curaçaose televisie. 
De prijzen en nominaties die Felis kreeg genereerden ook veel publiciteit op de radio, in de kranten 
en reportages op de nationale televisie. Dolfijn FM, het grootste Nederlandstalige radio station in het 
Caribische gebied doneert jaarlijks kerstpakketen, en via het radiostation hebben we verschillende 
oproepen kunnen doen ten bate van fonds wervende activiteiten. Dit is ook voor de toekomst 
mogelijk. Ook bij Paradise FM en radio Rock Kórsou wordt regelmatig aandacht besteedt aan FELIS, 
en Vers Geperst, het grootste online lifestyle magazine schreef diverse artikelen en plaats oproepen 
voor vrijwilligers en donaties.  
Brain Power brengt als ambassadeur van Felis een groot netwerk met zich mee binnen de 
Nederlandse media. Regelmatig vertelt hij op Nederlandse radiostations over het project en verwijst 
naar de website. In januari 2014 komt er een nieuwe single van Brain Power uit waarvan de videoclip 
opgenomen is in de wijk waar FELIS is gevestigd. In de promotie rond de uitkom wordt verwezen 
naar het project en de opbrengst komt ten goede aan Felis.  
KLM heeft Felis ondergebracht in haar Wings of Support programma en genereert hiermee veel 
publiciteit. Het Toeristenbureau Curaçao vermeldt het project op haar website en maakte een korte 
videoreportage.  
 
Aanmoedigingsprijzen  
Kentucky Fried Chicken aanmoedigingsprijs 2013  
Aanmoedigingsprijs Kroon appeltje van Oranje 2013  
 
De website als communicatie tool 
De huidige website wordt vervangen door een nieuwe, meer aansprekende site, die minimaal drie 
jaar mee kan gaan. Het ontwerp voor de website voldoet aan de volgende voorwaarden: 

x Alle informatie is overzichtelijk geordend en op een intuïtieve en makkelijke manier te vinden 
x Op de homepage kan er direct een kort aansprekend teaser filmpje (1,5 a 2 minuten) over 

Felis bekeken worden.  
x Op de website is tevens een wat uitgebreidere reportage te bekijken, te embedden, en te  

downloaden over de buurt, de kinderen en de ouders waar FELIS mee werkt (In twee versies, 
15 minuten en 5 minuten). 

x De website is verrijkt met foto’s van de opvang van de buurt. Het zijn veel portretten van 
kinderen en andere buurtbewoners. 
Deze foto’s zijn bedoeld als promotiemateriaal. Ze zijn levensecht en authentiek.   



Projectplan Stichting Felis, versie 6.0,  26-06-13 

pagina 17 

x Op de site worden partners waarmee we samenwerken op een duidelijke manier vermeld.  
x Informatie over vrijwilligerswerk/ stage mogelijkheden zit onder een button op de 

homepage.  
x Oproep om donateur te worden staat op de home page.   
x Mogelijkheid om via sociale media als facebook en twitter FELIS te volgen. 
x Inschrijfmogelijkheid op een driemaandelijkse nieuwsbrief. 
x Een CMS (content management systeem) dat op een laagdrempelige, intuïtieve manier door 

gebruikers (vaak wisselende vrijwilligers/stagiaires) te begrijpen, gebruiken en bij te houden 
is.  

x Het nieuws op de website wordt eenmaal per maand bijgewerkt, zodat ze altijd up to date is, 
en donateurs en belangstellenden een actieve en goed georganiseerde projectorganisatie 
ervaren.  
 

 

 
 

Geweldig initiatief, die filmvoorstelling voor kinderen! Mijn twee kleinsten hadden het  
er twee dagen later nog over! Zou het niet mogelijk zijn ook eens iets voor ons  

moeders te organiseren? Da’s echt tien jaar geleden dat ik een film op groot doek zag…  
 

Moeder in gastenboek  
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Zo’n prachtig eiland en zo’n prachtige zee, en dan die schrijnende armoede. Veel mensen hebben het 
hier goed en zijn zelfs rijk, maar zo veel anderen moeten het met zo weinig doen. Gerda en 

medewerkers, succes met jullie fantastische project! 

Vrijwilliger in het gastenboek  

 

Resultaten en evaluatie  
Evaluatie en verslaglegging vinden kwantitatief en kwalitatief plaats, intern en richting 
medefinanciers en bestuur. 

 
Algemene resultaten  

x Opvang en begeleiding van kinderen en hun ouders. 
x Opgroeiende kinderen en jongeren worden zich bewust van de mogelijkheid om te kiezen in 

het leven, en te werken aan hun eigen ontwikkeling.  
x Ouders die meer kennis hebben van opvoedkundige zaken en meer tools in handen krijgen 

om de opvoeding vorm te geven.  
x De sociale cohesie in de buurt wordt vergroot, betere zelfredzaamheid en 

medeverantwoordelijkheid  
x De veiligheid, saamhorigheid, het welzijn in de buurt wordt vergroot 
x Het ervaren van meer toekomstperspectief, zowel voor de kinderen als hun ouders en in 

bredere zin voor de buurt.  
x Op lange termijn: vermindering criminaliteit, werkloosheid en armoede in de wijk 

 

Meetbare resultaten (kwantitatief) 
Bepaalde resultaten zijn kwantitatief meetbaar. Onderstaand een overzicht met minimale en 
maximale streefcijfers op de het gebied van de opvang en de ouders, de buurtfunctie, en de 
fondsenwerving/communicatie. 
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Wat  2014  2015  2016 

 
 

 min. max. min. max. min. max. 
 
Kinderen en ouders/opvoeders 

      

hoeveelheid kinderen die opvang, educatie 
en sociale vorming krijgen 

40  50 50 70 60 70 

hoeveelheid kinderen die een gezonde 
vrijetijdsbesteding krijgen aangeboden  
 

40  50 50 70 60 70 

Aantal begeleide ouders/opvoeders ter 
verbetering van opvoedpraktijk,  

10 15 15 25 15 25 

Hoeveelheid deelnemers huiswerkklas(sen)  10 15 15  15  
Verbeterde schoolprestaties van de 
doelgroep, meetbaar middels nulmeting en 
opvolgmetingen door remedial teacher  

15 20 20 25 25 30 

Benoeming gedragsproblematieken bij 
kinderen, en het eventueel doorverwijzen 
naar gespecialiseerde hulp 

5 10 10 15 15 20 

Betaling eigen bijdrage door ouders  10 20 15 30 20 30 
       
Buurt(centrum) functie        
Hoeveelheid events door FELIS geïnitieerd 2 4 4 8 8 12 
Hoeveelheid events door buurt (kinderen/ 
ouders/buurtbewoners) georganiseerd 

2 4 4 8 8 12 

Aantal bezoekers events (events)  500 1000 750 1500 1000 1500 
       
       
 
Fondsenwerving en communicatie 
Hoeveelheid publicaties (radio, bladen, tv, 
websites) om naamsbekendheid en 
achterbanvorming te bevorderen  

8 16 6 14 4 
 

10 
 
 

Hoeveelheid donateurs  50 100 100 300 200 400 
Vrijwilligerspool (Nederland en Curaçao)  5 10 10 20 20 30 
Bezoek aan website (langer dan 1 minuut) 
om betrokkenheid en achterban te meten 

500 1000 
 

1000 2000 1500 2000 

Hoeveelheid externe bezoekers (toeristen/ 
delegaties/ geïnteresseerden etc.)  

50 100 100 200 150 250 
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Evaluatiepunten (kwalitatief) 
In een evaluatierapport wordt minimaal de volgende lijst van vragen beantwoord. Naast eigen 
indrukken, worden minimaal vijf interviews afgenomen met ouders wier kind op de opvang zit, drie 
met ouders wier kind op de opvang zou kunnen zitten, maar niet zit, en drie met buurtbewoners.  
 

Doelstellingen 
1. In hoeverre zijn de verschillende doelgroepen bereikt? 
2. In hoeverre zijn de doelstellingen behaald? 
3. In hoeverre is er sprake van toename van sociale cohesie in de wijk? 
4. Wat is de indruk van ouders, opvoeders en buurtbewoners ten aanzien van de opvang? 

Helpt het in hun optiek mee aan afname criminaliteit en afname armoede?  
 
De kinderen, de ouders, buurtbewoners  

1. Hoe ervaren kinderen de opvang en het buurtcentrum? Is er voor hen iets veranderd 
sinds ze er komen?  

2. Is het centrum laagdrempelig genoeg voor de buurt en weet de buurt de weg naar het 
centrum te vinden? 

3. Hoe is de interactie met kinderen/ouders/opvoeders/buurtbewoners, hoe ervaren zij de 
opvang?  

 
Buurt evenementen 

1. Hoe was de eventorganisatie? 
2. Hoeveel personen van welke doelgroepen waren aanwezig bij de events? 
3. Sloeg het aan bij de doelgroepen? 

 
Coördinatie 

1. Is het project professioneel opgezet, begeleid en ondersteund? 
2. Hoe verliep de samenwerking met de vrijwilligers?  
3. Zijn er vrijwilligers uit de wijk betrokken?  
4. Hoe was de samenwerking met de verschillende partners? Wat heeft het opgeleverd, 

financieel en/of inhoudelijk? 
 
Waarden 

1. Hebben we de indruk dat het project iets heeft betekend voor de doelgroepen? 
2. Hebben we de indruk dat het project mentaliteitsveranderingen heeft gestimuleerd? 
3. Wat hebben we geleerd, wat zijn aanbevelingen voor de toekomst?  


