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Inleiding	  
Voor	  U	  ligt	  het	  jaarverslag	  van	  2013	  van	  FELIS.	  FELIS	  is	  een	  naschoolse	  opvang	  en	  
multifunctioneel	  wijkcentrum	  in	  de	  arme	  wijk	  Otrobanda	  in	  Willemstad,	  Curaçao.	  Per	  dag	  
vangen	  we	  rond	  de	  45	  kinderen	  op,	  verdeeld	  in	  3	  groepen.	  Bij	  aankomst	  aan	  het	  begin	  van	  
de	  middag	  krijgen	  ze	  een	  warme	  maaltijd	  en	  gedurende	  de	  middag	  verzorgen	  we	  een	  
educatief	  en	  stimulerend	  activiteitenprogramma.	  FELIS	  wil	  zo	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  het	  
verbeteren	  van	  de	  toekomstmogelijkheden	  van	  achtergestelde	  kinderen	  op	  Curaçao.	  De	  
organisatie	  hanteert	  een	  	  integrale	  aanpak,	  waarbij	  ze	  naast	  het	  opvangen	  en	  begeleiden	  
van	  de	  kinderen	  ook	  ondersteuning	  en	  begeleiding	  aan	  de	  ouders	  biedt,	  en	  als	  wijkcentrum	  
de	  sociale	  cohesie	  en	  het	  leefklimaat	  in	  de	  wijk	  tracht	  te	  verbeteren.	  In	  2013	  organiseerden	  
we	  meer	  dan	  twintig	  maal	  een	  activiteit	  waarbij	  ouders,	  opvoeders	  en/of	  buurtbewoners	  
betrokken	  werden.	  	  	  	  
	  
In	  2012	  openden	  FELIS	  na	  twee	  jaar	  voorbereiding	  haar	  deuren.	  Het	  project	  bleek	  in	  een	  
behoefte	  te	  voorzien	  en	  draaide	  een	  succesvol	  eerste	  jaar	  met	  behulp	  van	  de	  financiële	  
ondersteuning	  van	  verschillende	  fondsen	  en	  de	  inzet	  van	  vele	  vrijwilligers.	  2013	  begon	  
echter	  met	  een	  enorme	  tegenvaller.	  Door	  omstandigheden	  kon	  de	  Curaçaose	  overheid	  haar	  
financiële	  ondersteuning	  –	  ondanks	  haar	  sympathie	  voor	  het	  project	  	  –	  tijdelijk	  niet	  
continueren.	  Hierdoor	  viel	  opeens	  80%	  van	  onze	  financiering	  weg.	  Het	  luidde	  een	  aantal	  
hectisch	  en	  onzekere	  maanden	  in.	  Even	  leek	  het	  erop	  dat	  we	  de	  opvang	  moesten	  sluiten.	  
Maar	  dankzij	  de	  inspanningen	  en	  financiële	  bijdragen	  van	  velen	  hebben	  we	  de	  boel	  
draaiende	  kunnen	  houden,	  en	  in	  de	  loop	  van	  het	  jaar	  onze	  activiteiten	  zelfs	  uit	  kunnen	  
breiden.	  Uiteindelijk	  is	  ook	  2013	  een	  succesvol	  jaar	  geworden.	  	  
	  
We	  merkten	  in	  2013	  steeds	  vaker	  dat	  mensen	  naar	  ons	  toekwamen	  om	  hulp	  aan	  te	  bieden,	  
in	  plaats	  van	  dat	  wij	  hen	  opzochten.	  En	  met	  steeds	  meer	  bedrijven	  en	  organisaties	  op	  
Curaçao	  bouwden	  we	  concrete	  samenwerkingsverbanden	  op.	  	  Al	  met	  al	  geeft	  het	  besef	  dat	  
zo’n	  grote	  groep	  mensen	  bereid	  is	  een	  steentje	  bij	  te	  dragen	  ons	  vertrouwen,	  en	  het	  
versterkt	  ons	  geloof	  in	  de	  zinnigheid	  en	  continuïteit	  van	  het	  project.	  FELIS	  is	  een	  blijvertje,	  
dat	  weten	  we	  inmiddels	  zeker!	  
	  
In	  dit	  jaarverslag	  willen	  we	  aan	  onze	  financiers,	  vrijwilligers	  en	  achterban	  laten	  zien	  hoe	  
FELIS	  in	  2013	  met	  behulp	  van	  hen	  functioneerde,	  en	  ook	  waar	  we	  naar	  toe	  willen	  de	  
komende	  jaren.	  Voor	  de	  leesbaarheid	  zijn	  de	  jaarrekeningen	  niet	  binnen	  het	  verslag	  
toegevoegd.	  Deze	  worden	  U	  apart	  als	  bijlage	  toegezonden,	  en	  kunnen	  indien	  gewenst	  
verder	  worden	  toegelicht.	  	  
Ter	  illustratie	  zijn	  in	  het	  verslag	  een	  aantal	  personen	  of	  organisaties	  uitgelicht.	  We	  kunnen	  
helaas	  niet	  iedereen	  persoonlijk	  in	  het	  zonnetje	  zetten,	  maar	  weet	  dat	  we	  jullie	  allemaal	  
even	  dankbaar	  zijn.	  Dank	  jullie	  wel	  voor	  al	  jullie	  bijdragen,	  ieder	  op	  zijn	  of	  haar	  eigen	  
manier!	  	  	  	  
	  
Gerda	  van	  Petersen	  &	  Bestuur	  FELIS	  	  
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De	  beginjaren:	  2010-‐2012	  	  
FELIS	  is	  de	  verwezenlijking	  van	  de	  droom	  van	  directrice	  en	  initiatiefneemster	  Gerda	  van	  
Petersen:	  een	  positieve	  plek	  voor	  kinderen	  in	  de	  arme	  en	  verpauperde	  volkswijk	  Otrobanda.	  
Een	  plek	  	  waar	  ze	  gestimuleerd	  worden,	  de	  kans	  krijgen	  hun	  talenten	  te	  ontwikkelen,	  en	  
omringd	  worden	  met	  liefde	  en	  aandacht.	  Een	  plek	  waar	  ook	  hun	  ouders	  en	  andere	  
buurtbewoners	  zich	  thuis	  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	  Nederlander	  en	  Curaçaose,	  groeide	  zelf	  op	  in	  de	  wijk.	  Ze	  studeerde	  
in	  Nederland	  en	  werkte	  daar	  jarenlang	  als	  pedagoge	  in	  de	  jeugd-‐	  en	  verslavingszorg.	  Toen	  
haar	  man	  plotseling	  overleed	  en	  haar	  een	  aanzienlijke	  som	  geld	  naliet,	  besloot	  ze	  dat	  dit	  het	  
moment	  was	  haar	  droom	  te	  verwezenlijken.	  Ze	  keerde	  terug	  naar	  Curaçao	  en	  kocht	  begin	  
2010	  midden	  in	  Otrobanda	  een	  grote	  vervallen	  villa	  met	  een	  stuk	  braakliggend	  terrein	  
eromheen.	  Gerda	  is	  iemand	  die	  van	  aanpakken	  weet,	  en	  mensen	  kan	  inspireren.	  In	  twee	  
jaar	  tijd	  werd	  het	  gebouw	  opgeknapt,	  uit	  allerlei	  hoeken	  wist	  ze	  hulp	  te	  genereren.	  	  
In	  Januari	  2012	  opende	  FELIS	  haar	  deuren.	  Met	  twee	  pedagogisch	  medewerkers	  en	  een	  
groep	  vrijwilligers	  wilde	  Gerda	  in	  een	  jaar	  tijd	  opbouwen	  naar	  een	  groep	  van	  ongeveer	  
veertig	  	  kinderen.	  Ze	  wist	  dat	  ze	  een	  lange	  adem	  zou	  moeten	  hebben	  en	  met	  beide	  benen	  
op	  de	  grond	  moest	  blijven	  staan.	  Om	  vertrouwen	  in	  de	  buurt	  op	  te	  bouwen	  ging	  ze	  zelf	  in	  de	  
woning	  op	  het	  terrein	  wonen.	  	  
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Binnen	  een	  week	  hadden	  zich	  54	  kinderen	  aangemeld	  en	  moest	  er	  een	  wachtlijst	  ingesteld.	  
Opvallend	  was	  dat	  kinderen	  zelf	  in	  kleine	  groepjes	  bij	  Gerda	  aanklopten	  ‘of	  ze	  alsjeblieft	  ook	  
op	  de	  opvang	  mochten’.	  De	  reacties	  van	  ouders	  en	  buurtbewoners	  waren	  afwachtend,	  maar	  
politie	  en	  sociale	  dienst	  in	  de	  wijk	  waren	  enthousiast.	  Ook	  de	  Curaçaose	  overheid	  
onderkende	  het	  belang	  van	  het	  initiatief,	  en	  stelde	  een	  subsidie	  van	  292.000	  Ang.	  
(118.587.04	  Euro	  (koers	  31-‐12-‐2013))	  beschikbaar,	  met	  een	  intentie	  voor	  meerjarige	  
financiële	  ondersteuning.	  	  
	  
Een	  jaar	  lang	  draaien	  Gerda	  en	  haar	  medewerkers	  op	  volle	  toeren.	  Naast	  het	  runnen	  van	  de	  
opvang	  gebeurde	  er	  nog	  veel	  meer	  dat	  jaar.	  Enkele	  hoogtepunten:	  Een	  tienerclub	  zag	  het	  
licht	  op	  aandringen	  van	  een	  groep	  jongens	  die	  te	  oud	  werden	  voor	  de	  opvang;	  een	  huiswerk	  
klas	  werd	  opgestart;	  twee	  buurtbewoners	  begonnen	  met	  een	  gedoneerde	  videobeamer	  
filmvoorstellingen	  te	  organiseren;	  de	  bekende	  Nederlandse	  rapper	  ‘Brain	  Power’	  -‐	  die	  als	  
ambassadeur	  aan	  FELIS	  is	  verbonden	  -‐	  promootte	  de	  stichting	  waar	  hij	  kon;	  theatermaker	  
en	  BN-‐er	  Jörgen	  Raymann	  doneerde	  een	  deel	  van	  de	  opbrengst	  van	  zijn	  show	  op	  Curaçao	  en	  
de	  zoon	  van	  Bob	  Marley	  doneerde	  muziekapparatuur.	  	  
Ondertussen	  bouwde	  Gerda	  gestaag	  aan	  partnerships	  met	  bedrijven	  en	  donateurs.	  
	  
	  
Wat	  doet	  FELIS	  precies?	  	  
De	  primaire	  doelstelling	  van	  FELIS	  is	  het	  bieden	  van	  educatie	  en	  het	  begeleiden	  van	  
kinderen	  en	  ouders	  middels	  de	  naschoolse	  opvang	  en	  hieromheen	  georganiseerde	  
activiteiten.	  Wij	  werken	  daartoe	  met	  gekwalificeerde	  pedagogisch	  medewerkers.	  De	  
activiteiten	  voor	  de	  kinderen	  richten	  zich	  op	  hun	  sociale,	  cognitieve	  en	  creatieve	  
ontwikkeling.	  Zo	  zijn	  er	  activiteiten	  op	  het	  gebied	  van	  seksuele	  voorlichting,	  muziek,	  omgaan	  
met	  agressie,	  etiquette,	  pesten,	  beroepen	  etc.	  Regelmatig	  worden	  er	  uitstapjes	  gemaakt	  en	  
ook	  tijdens	  de	  vakantie	  is	  er	  een	  programma.	  	  
	  	  
Voor	  ouders	  en	  andere	  opvoeders	  (vaak	  zijn	  tantes	  en	  oma’s	  dicht	  betrokken	  bij	  de	  
opvoeding)	  worden	  er	  educatieve	  workshops	  en	  bijeenkomsten	  georganiseerd	  over	  zaken	  
als	  opvoeding,	  	  gezond	  eten,	  seksuele	  voorlichting,	  en	  gedragsstoornissen.	  De	  
bijeenkomsten	  worden	  –	  op	  verzoek	  van	  verschillende	  ouders	  -‐	  opgevolgd	  door	  gesprekken	  
met	  hen	  over	  hun	  individuele	  situatie	  en	  (opvoeding)problemen.	  Door	  de	  tijd	  heen	  houden	  
we	  hier	  vinger	  aan	  de	  pols.	  Eventueel	  wordt	  er	  doorverwezen	  naar	  een	  huisarts	  of	  
psycholoog,	  die	  maandelijks	  een	  spreekuur	  houden	  op	  FELIS.	  
	  
Het	  gebouw	  en	  het	  eromheen	  liggende	  terrein	  zijn	  multifunctioneel	  van	  opzet,	  en	  voor	  tal	  
van	  activiteiten	  te	  gebruiken.	  FELIS	  is	  veel	  meer	  dan	  alleen	  een	  naschoolse	  opvang.	  Ze	  wil	  
een	  multifunctioneel	  wijkcentrum	  zijn.	  Deze	  functie	  is	  niet	  enkel	  een	  ‘extraatje’,	  ze	  vormt	  
een	  integraal	  onderdeel	  van	  onze	  aanpak.	  FELIS	  is	  ervan	  overtuigd	  dat	  kinderen	  in	  
achterstandswijken	  pas	  werkelijk	  de	  kans	  krijgen	  te	  ontsnappen	  uit	  de	  spiraal	  van	  armoede	  
en	  gebrek	  aan	  kansen,	  als	  hun	  specifieke	  problematiek	  op	  meerdere	  niveaus	  worden	  
aangepakt.	  Juist	  daarom	  richten	  we	  ons	  ook	  op	  het	  ondersteunen	  en	  begeleiden	  van	  de	  
opvoeders,	  en	  op	  het	  verbeteren	  van	  het	  algehele	  leefklimaat	  in	  de	  buurt.	  	  
FELIS	  neemt	  hier	  zelf	  initiatieven	  toe	  door	  het	  organiseren	  van	  buurtactiviteiten.	  
Tegelijkertijd	  staat	  de	  stichting	  expliciet	  open	  voor	  initiatieven	  van	  kinderen,	  ouders	  en	  
wijkbewoners,	  en	  stelt	  haar	  faciliteiten	  gratis	  of	  tegen	  lage	  tarieven	  ter	  beschikking.	  Zo	  zal	  
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de	  rol	  van	  de	  opvang	  zich	  in	  de	  loop	  der	  tijd	  verbreden	  en	  verdiepen,	  wordt	  de	  sociale	  
cohesie	  ook	  op	  wijkniveau	  versterkt,	  en	  de	  kwaliteit	  van	  (samen)leven	  verhoogd.	  Om	  dit	  
alles	  beter	  te	  kunnen	  bewerkstelligen	  werkt	  FELIS	  samen	  met	  verschillende	  partners	  in	  de	  
wijk,	  zoals	  maatschappelijk	  werk,	  de	  politie,	  en	  de	  sociale	  dienst.	  	  
	  
Het	  jaar	  2013	  in	  vogelvlucht	  	  
Eind	  2012	  kwam	  er	  slecht	  bericht.	  De	  Curaçaose	  overheid	  die	  in	  2012	  zo	  gul	  gegeven	  had,	  
had	  onverwachts	  geen	  financiële	  middelen	  meer	  en	  moest	  voor	  2013	  haar	  ondersteuning	  -‐
in	  ieder	  geval	  tijdelijk-‐	  stop	  zetten,	  hoe	  zinnig	  ze	  het	  project	  ook	  vond.	  Het	  was	  een	  
behoorlijke	  domper.	  De	  eerste	  maanden	  van	  2013	  moest	  er	  hard	  aan	  getrokken	  worden	  om	  
in	  ieder	  geval	  op	  basis	  niveau	  door	  te	  kunnen	  gaan.	  Voor	  korte	  tijd	  was	  de	  opvang	  zelfs	  
genoodzaakt	  haar	  deuren	  te	  sluiten,	  waardoor	  54	  kinderen	  opeens	  op	  straat	  stonden.	  
Gelukkig	  konden	  we	  dankzij	  de	  financiële	  garantstelling	  van	  de	  Curaçaose	  Stichting	  Signal	  
Sosial	  snel	  weer	  open.	  Vanaf	  1	  maart	  2013	  draaiden	  we	  weer,	  in	  eerste	  instantie	  in	  
afgeslankte	  vorm,	  maar	  in	  de	  loop	  van	  het	  jaar	  konden	  de	  activiteiten	  weer	  uitgebreid	  
worden,	  mede	  dankzij	  nieuwe	  subsidietoezeggingen,	  giften	  en	  de	  opbrengsten	  van	  een	  
aantal	  sponsorevenementen.	  Een	  hart	  onder	  de	  riem	  aangaande	  toekomstige	  financiering	  
waren	  de	  gesprekken	  die	  Gerda	  in	  de	  loop	  van	  2013	  voerde	  met	  enkele	  hoge	  ambtenaren	  
van	  het	  ministerie	  van	  Sociale	  Ontwikkeling,	  Arbeid	  en	  Welzijn.	  Een	  toezegging	  kon	  het	  
ministerie	  nog	  niet	  doen,	  maar	  duidelijk	  werd	  dat	  de	  ze	  grote	  sympathie	  had	  voor	  het	  
project	  (NB:	  in	  2014	  heeft	  dit	  uiteindelijk	  geresulteerd	  in	  een	  bijdrage	  van	  de	  Curaçaose	  
overheid	  voor	  heel	  2014	  van	  18.500	  Ang.	  (7.513	  Euro)	  per	  maand).	  	  	  
Het	  plotselinge	  wegvallen	  van	  zo’n	  belangrijke	  subsidie	  had	  ons	  wel	  aan	  het	  denken	  gezet,	  
en	  het	  bestuur	  besloot	  een	  beleidsplan	  voor	  de	  komende	  jaren	  te	  ontwikkelen	  om	  beter	  
voorbereid	  te	  zijn,	  en	  nooit	  meer	  zomaar	  tegen	  dergelijke	  onverwachtheden	  op	  te	  lopen.	  
Hierover	  later	  in	  dit	  document	  meer.	  	  	  
	  
In	  September	  werd	  er	  dankzij	  een	  subsidie	  van	  Stichting	  Doen	  voor	  het	  eerst	  een	  
buurtmaaltijd	  georganiseerd.	  In	  de	  loop	  van	  het	  jaar	  bedachten	  de	  kinderen	  en	  jongeren	  
steeds	  meer	  activiteiten	  die	  ze	  samen	  met	  buurtbewoners	  uitvoerden.	  Uiteindelijk	  werden	  
er	  in	  2013	  meer	  dan	  vijftien	  evenementen	  	  georganiseerd.	  	  
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Dankzij	  de	  bijdrage	  van	  Oranje	  Fonds	  en	  Skan	  Fonds	  konden	  we	  door	  de	  zomer	  heen	  voor	  
het	  tweede	  jaar	  Het	  Vakantieplan	  organiseren,	  met	  talkrijke	  uitjes	  voor	  de	  kinderen,	  die	  
vaak	  door	  plaatselijke	  ondernemers	  werden	  gesponsord.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ook	  werd	  het	  gebouw	  en	  het	  omliggende	  terrein	  steeds	  verder	  opgeknapt.	  Olieraffinaderij	  
Isla	  Curaçao	  schonk	  hekwerk	  en	  een	  overkapping	  voor	  het	  podium/schaduwplek,	  en	  een	  
team	  van	  koffieketen	  Starbucks	  en	  Brasami	  Resocialisatie	  (onze	  buren)	  schilderde	  het	  hele	  
gebouw	  in	  een	  frisse	  groene	  kleur.	  De	  verf	  was	  beschikbaar	  gesteld	  door	  de	  Antilliaanse	  
Verffabriek.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Een	  terugkerend	  probleem	  waren	  de	  inbraken.	  In	  2013	  is	  er	  26	  keer(!)	  ingebroken.	  Er	  
werden	  vooral	  kleine	  spullen	  als	  speelgoed	  meegenomen,	  afgezien	  van	  die	  ene	  keer	  dat	  vier	  
zojuist	  geschonken	  toiletpotten	  verdwenen	  waren.	  Inmiddels	  hebben	  we	  om	  de	  nacht	  een	  
nachtwaker,	  waarvan	  een	  preventieve	  werking	  lijkt	  uit	  te	  gaan.	  	  
	  
Eind	  2013	  waren	  het	  gebouw	  en	  het	  	  omliggende	  terreinen	  bijna	  geheel	  op	  orde.	  De	  
overkapping	  was	  af,	  er	  zijn	  speeltoestellen,	  speelgoed,	  lesmaterialen	  en	  computers	  voor	  de	  
kinderen.	  De	  door	  prijswinnend	  architect	  Thijs	  Belt	  ontworpen	  tuin	  wordt	  langzaam	  
ingevuld.	  	  
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Tendensen	  in	  2013	  	  
Terugkijkend	  op	  2013	  zijn	  er	  een	  aantal	  tendensen	  te	  observeren	  in	  vergelijking	  met	  2012:	  	  
	  
De	  naschoolse	  opvang	  	  
De	  naschoolse	  opvang	  draaide	  goed,	  een	  aantal	  van	  de	  ‘kinderziektes’	  van	  het	  eerste	  jaar	  is	  
overwonnen,	  al	  blijft	  het	  soms	  een	  hoop	  kunst	  en	  vliegwerk	  kosten	  om	  alles	  goed	  en	  op	  tijd	  
georganiseerd	  te	  krijgen.	  Gelukkig	  zijn	  er	  steeds	  meer	  vrijwilligers	  die	  bereidt	  zijn	  bij	  te	  
springen	  als	  er	  iemand	  uitvalt.	  	  We	  waren	  in	  staat	  meer	  dan	  zestig	  kinderen	  een	  stimulerend	  
educatief,	  creatief	  en	  sportief	  programma	  aan	  te	  bieden.	  En	  net	  als	  vorig	  jaar	  kregen	  zij	  allen	  
een	  warme	  maaltijd	  bij	  aankomst.	  De	  betrokkenheid	  van	  ouders	  en	  familieleden	  (met	  name	  
tantes	  en	  oma’s)	  is	  hierbij	  duidelijk	  groeiende	  in	  vergelijking	  met	  2012.	  	  
De	  samenwerkingen	  met	  een	  aantal	  externe	  partners	  die	  specifieke	  lessen	  en	  workshops	  
verzorgen	  verloopt	  soepel,	  nu	  we	  elkaar	  inmiddels	  twee	  jaar	  kennen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Het	  wijkcentrum	  	  
Ook	  de	  functie	  van	  FELIS	  als	  multifunctioneel	  wijkcentrum	  begint	  vorm	  te	  krijgen.	  In	  2012	  
waren	  het	  nog	  incidentele	  gebeurtenissen	  als	  een	  viering	  van	  Koninginnedag,	  of	  een	  
maaltijd	  die	  het	  contact	  met	  de	  buurt	  bepaalden.	  In	  2013	  zijn	  er	  grote	  stappen	  gezet.	  Er	  
werden	  verschillende	  filmvoorstellingen	  georganiseerd,	  die	  veel	  publiek	  trokken,	  en	  vanaf	  
September	  was	  er	  maandelijks	  een	  gezamenlijke	  maaltijd	  voor	  de	  kinderen,	  hun	  
familieleden	  	  en	  buurtbewoners.	  We	  gaven	  de	  kinderen	  en	  jongeren	  het	  initiatief	  bij	  het	  
bedenken	  van	  de	  activiteiten.	  Ze	  maakten	  zelf	  uitnodigingen,	  en	  trokken	  in	  een	  
trommeloptocht	  door	  de	  buurt	  om	  familie	  en	  buurtgenoten	  op	  te	  porren	  te	  komen.	  
Uiteindelijk	  organiseerden	  we	  zo	  ongeveer	  15	  activiteiten.	  Waren	  er	  bij	  de	  eerste	  maaltijd	  6	  
volwassenen	  aanwezig,	  aan	  het	  eind	  van	  het	  jaar	  was	  de	  maaltijd	  uitgegroeid	  tot	  een	  
prachtig	  en	  ontroerend	  buurtfestijn	  waarbij	  -‐	  naast	  de	  tientallen	  kinderen	  en	  jongeren	  -‐	  
meer	  dan	  25	  buurtbewoners,	  oma’s,	  tantes	  en	  moeders	  aanwezig	  waren.	  
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Een	  kleine	  opsomming	  van	  diverse	  andere	  activiteiten	  die	  we	  organiseerden:	  Workshop	  
over	  vliegers	  maken;	  meubels	  timmeren	  van	  pellethout;	  drummen	  op	  traditionele	  
trommels;	  een	  lezing	  met	  film	  over	  de	  (slavernij)	  geschiedenis;	  een	  verhalen	  vertel	  
evenement;	  een	  kook	  workshop;	  een	  tour	  met	  twee	  open	  bussen	  over	  het	  eiland	  langs	  
cultureel	  historisch	  belangrijke	  locaties	  etc.	  	  	  
In	  December	  2013	  maakten	  15	  buurtbewoners	  op	  eigen	  initiatief	  	  de	  hele	  tuin	  schoon	  en	  
kookten	  samen	  een	  maaltijd	  ter	  afsluiting.	  	  	  
Voor	  2014	  staat	  verdere	  versterking	  van	  de	  relatie	  met	  opvoeders	  en	  de	  buurt	  op	  het	  
programma.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Reacties	  uit	  de	  samenleving	  
Er	  is	  in	  2013	  een	  duidelijke	  toename	  te	  constateren	  in	  aandacht	  voor	  FELIS.	  De	  financiële	  
giften	  en	  bijdragen	  in	  natura	  namen	  toe	  en	  waren	  hoger.	  Ook	  is	  er	  brede	  belangstelling	  
vanuit	  de	  media.	  En	  niet	  te	  vergeten	  het	  grote	  aantal	  sponsorbijeenkomsten	  dat	  men	  voor	  
ons	  organiseerde.	  	  
	  

Joy4all	  is	  een	  samenwerking	  partner	  van	  FELIS,	  en	  verzorgt	  een	  
aantal	  van	  de	  creatieve	  en	  educatieve	  workshops	  voor	  de	  kinderen.	  
In	  Nederland	  organiseerde	  Joy4All	  in	  Zutphen	  in	  2013	  drie	  Comedy	  
Clubs,	  een	  Box	  Gala	  en	  een	  diner	  voorafgaand	  aan	  een	  Cinema-‐
nacht.	  De	  opbrengst	  ging	  naar	  FELIS.	  	  
	  
	  
	  

	  
We	  denken	  met	  recht	  te	  kunnen	  stellen	  dat	  FELIS	  een	  sympathieke	  organisatie	  wordt	  
bevonden	  met	  zinvolle	  doelstellingen.	  De	  integrale	  en	  -‐	  voor	  Curaçaose	  begrippen	  -‐	  	  
innovatieve	  aanpak	  van	  kind,	  ouders,	  buurt	  spreekt	  aan.	  	  
Was	  het	  in	  2012	  nog	  zo	  dat	  Gerda	  ‘de	  boer	  op	  ging’	  om	  het	  project	  te	  presenteren	  en	  
bekendheid	  te	  geven,	  in	  2013	  kwam	  het	  steeds	  vaker	  voor	  dat	  organisaties	  of	  individuen	  
ons	  benaderden	  om	  iets	  bij	  te	  dragen.	  	  
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Aan	  de	  Facebook	  pagina	  van	  FELIS	  is	  goed	  te	  zien	  hoe	  2013	  een	  jaar	  was	  van	  grote	  netwerk	  
opbouw.	  Hadden	  we	  eind	  2012	  tegen	  de	  driehonderd	  vrienden,	  in	  2013	  steeg	  dit	  aantal	  
spectaculair,	  en	  aan	  het	  eind	  van	  het	  jaar	  gingen	  we	  door	  de	  barrière	  van	  duizend	  vrienden!	  	  
	  
	  

‘Serena’s	  Art	  Factory’	  organiseerde	  een	  
gratis	  workshop	  voor	  de	  kinderen,	  en	  
schonk	  ons	  verschillende	  kunstwerken	  om	  
te	  veilen.	  En	  tijdens	  een	  sponsorloop	  liep	  
‘De	  Tafelronde	  van	  Curaçao’	  7.500	  Ang.	  bij	  
elkaar	  voor	  ons.	  	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Jorgen	  Raymann	  ,	  het	  meest	  actieve	  lid	  van	  ons	  comité	  van	  
aanbeveling,	  organiseerde	  spontaan	  een	  ‘op	  de	  foto	  met	  Tante	  Es’	  
actie	  na	  zijn	  theater	  voorstelling.	  Het	  leverde	  bijna	  1.500	  Ang.	  op.	  
Hier	  Jorgen	  met	  Gerda	  op	  de	  foto.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
FELIS	  is	  laagdrempelig	  en	  transparant	  in	  haar	  aanpak.	  Men	  weet	  dat	  het	  ingewikkeld	  is	  om	  
de	  situatie	  in	  achterstandswijken	  om	  te	  buigen.	  We	  merken	  dat	  de	  positieve	  energie	  
waarmee	  FELIS	  hieraan	  werkt	  sympathie	  creëert	  en	  respect	  afdwingt.	  Gerda	  van	  Petersen	  is	  
hier	  duidelijk	  inspirerend.	  Haar	  warmte,	  enthousiasme	  en	  betrokkenheid	  lijkt	  mensen	  snel	  
over	  de	  streep	  te	  trekken.	  	  
	  

Aan	  het	  eind	  van	  het	  jaar	  2013	  kregen	  we	  onverwachts	  een	  aantal	  grote	  donaties	  
van	  ons	  onbekende	  bedrijven	  en	  organisaties.	  Langs	  deze	  weg	  bedanken	  we	  
nogmaals	  HBN	  Law	  advocatenkantoor,	  	  Keesen	  Management	  Actuarissen	  en	  de	  
stichting	  Johannes	  Bosco	  voor	  hun	  giften.	  	  

	  
	  
Een	  belangrijke	  tendens	  is	  dat	  veel	  van	  de	  organisaties	  en	  individuen	  die	  eenmaal	  betrokken	  
zijn	  bij	  FELIS,	  ons	  structurele	  ondersteuning	  (in	  natura	  of	  financieel	  )	  toezeggen.	  Het	  duidt	  
erop	  dat	  er	  vertrouwen	  is	  in	  Felis	  en	  de	  manier	  waarop	  we	  de	  organisatie	  opbouwen.	  Het	  
stimuleert	  ons	  om	  op	  de	  ingeslagen	  wegen	  voor	  te	  gaan.	  
	  	  

Bouwgroep	  Janssen	  de	  Jong	  heeft	  om	  haar	  maatschappelijke	  betrokkenheid	  tot	  
uitdrukking	  te	  brengen	  het	  fonds	  Stichting	  Signal	  Sosial	  ingesteld.	  Zij	  hebben	  ons	  in	  
2012	  voor	  het	  eerst	  een	  bijdrage	  gegeven.	  Nadat	  begin	  2013	  plotseling	  een	  groot	  
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deel	  van	  de	  financiering	  wegviel,	  zegde	  Signal	  Sosial	  direct	  een	  voorlopige	  
ondersteuning	  voor	  van	  2.500	  NAF	  (1.004	  Euro)	  	  per	  maand	  toe,	  om	  in	  ieder	  geval	  
een	  aantal	  doorlopende	  kosten	  te	  kunnen	  dekken.	  Twee	  maanden	  later	  werd	  deze	  
financiële	  ondersteuning	  voor	  onbepaalde	  tijd	  afgegeven.	  	  

	  
	  
Publiciteit,	  prijzen	  en	  communicatie	  	  
De	  stichting	  heeft	  in	  2013	  zowel	  in	  Nederland	  als	  op	  
Curaçao	  veel	  publiciteit	  weten	  te	  generen.	  
Er	  waren	  verschillende	  reportages	  over	  het	  project	  te	  
zien	  op	  de	  Curaçaose	  televisie,	  waaronder	  een	  
interview	  in	  het	  programma	  Dun'e	  un	  Chens,	  
gepresenteerd	  door	  Antonieta,	  de	  Antilliaanse	  Oprah	  
Winfrey.	  En	  er	  verschenen	  tientallen	  artikelen	  en	  
aankondigingen	  voor	  (sponsor)	  bijeenkomsten	  in	  de	  
pers.	  Ook	  op	  de	  radio	  was	  FELIS	  veelvuldig	  te	  horen.	  	  
	  
In	  Nederland	  verschenen	  er	  over	  FELIS	  artikelen	  in	  het	  magazine	  van	  Stichting	  DOEN,	  en	  in	  
het	  blad	  van	  het	  Oranjefonds,	  waarin	  we	  ‘project	  van	  de	  week’	  waren.	  Brainpower	  brengt	  
als	  ambassadeur	  van	  FELIS	  een	  groot	  netwerk	  met	  zich	  mee	  binnen	  de	  Nederlandse	  media.	  
Regelmatig	  kaart	  hij	  het	  project	  aan	  tijdens	  interviews	  en	  stuurt	  mensen	  door	  naar	  ons.	  	  Ook	  
verzorgde	  hij	  de	  presentatie	  van	  verschillende	  sponsor	  evenementen.	  	  

FELIS	  viel	  ook	  in	  de	  prijzen.	  We	  wonnen	  de	  Kentucky	  Fried	  Chicken	  Aanmoedigingsprijs	  van	  
2.500	  ANG	  (1.004	  Euro)	  op	  speciale	  voordracht	  van	  de	  politie	  en	  sociale	  dienst	  van	  
Willemstad.	  Ook	  waren	  we	  een	  van	  de	  Kroonappeltjes	  van	  Oranje	  van	  het	  Oranjefonds,	  en	  
ontvingen	  van	  hen	  samen	  met	  het	  naast	  ons	  gelegen	  Kas	  Hugo	  Holts	  tehuis	  voor	  
dementerenden	  een	  bedrag	  van	  2.500	  Euro	  (6.125	  Ang.),	  te	  besteden	  aan	  gezamenlijke	  
activiteiten.	  In	  december	  werden	  we	  verkozen	  tot	  een	  van	  de	  tien	  organisaties	  die	  de	  meest	  
positieve	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  Curaçaose	  samenleving,	  en	  ontvingen	  een	  10.000	  Ang.	  
(4.016	  Euro)	  van	  Stichting	  Johannes	  Bosco.	  	  	  
	  
Een	  Nederlandse	  filmmaker	  heeft	  een	  korte	  promotie	  film	  over	  FELIS	  gemaakt.	  De	  film	  
bewijst	  goede	  diensten	  bij	  sponsorbijeenkomsten,	  en	  in	  de	  contacten	  met	  fondsen	  en	  
achterban.	  De	  film	  is	  ook	  te	  bekijken	  op	  You	  Tube:	  https://www.youtube.com/watch?v=-‐
UO7wv5HSjM	  

	  
	  
Financiële	  giften,	  giften	  in	  natura	  	  
Het	  totaal	  aan	  subsidies	  en	  giften	  lag	  in	  2013	  op	  353.703	  Ang.	  (=142.054	  Euro).	  Twee	  derde	  
van	  de	  financiering	  kwam	  van	  een	  vijftal	  grotere	  subsidienten:	  Oranje	  Fonds,	  Skan	  Fonds,	  
Stichting	  Signal	  Sosial,	  Stichting	  Doen	  en	  Active	  Chance	  Foundation.	  Een	  derde	  van	  de	  
financiering	  was	  afkomstig	  van	  iets	  meer	  dan	  twintig	  donaties	  en	  giften	  die	  in	  grootte	  
varieerden	  van	  	  50	  tot	  10.000	  Ang.	  	  De	  jaarrekeningen	  worden	  als	  apart	  document	  
meegezonden.	  	  
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Naast	  de	  financiële	  giften	  waren	  er	  talloze	  giften	  in	  natura,	  waarvan	  de	  waarde	  beslist	  niet	  
onderschat	  moet	  worden.	  Het	  gaat	  hier	  niet	  alleen	  om	  de	  financiële	  waarde,	  een	  gift	  in	  
natura	  drukt	  ook	  een	  directe	  en	  concrete	  betrokkenheid	  uit.	  Een	  kleine	  (onvolledige)	  
opsomming:	  	  Speelgoed,	  talloze	  knuffels,	  muurverf	  voor	  het	  hele	  gebouw,	  de	  reeds	  
genoemde	  overkapping	  en	  het	  hekwerk,	  aanplant	  voor	  in	  de	  tuin,	  toiletpotten,	  
schoolboeken,	  computers,	  een	  kinderspeeltoestel,	  gesponsorde	  uitjes,	  feestjes,	  lunches	  en	  
diners	  voor	  de	  kinderen	  en	  hun	  begeleiders	  etc.	  	  	  

	  
	  

KLM	  personeel	  van	  het	  ‘Wings	  of	  Support’	  programma	  
bracht	  FELIS	  afgelopen	  jaar	  vijf	  maal	  een	  bezoek.	  Telkens	  
namen	  ze	  koffers	  vol	  knuffelbeesten,	  schoolartikelen	  en	  
speelgoed	  mee.	  Zij	  vroegen	  ons	  naar	  onze	  wensen	  en	  
enkele	  maanden	  later	  schonken	  zij	  ons	  een	  speeltoestel	  
voor	  de	  kinderen,	  een	  irrigatiesysteem	  voor	  in	  de	  tuin,	  en	  
twee	  toiletpotten.	  	  
	  

	  
FELIS	  bouwde	  in	  2012	  al	  enkele	  partnerships	  op	  met	  bedrijven	  en	  organisaties	  die	  via	  FELIS	  
structureel	  invulling	  wilden	  geven	  aan	  hun	  maatschappelijk	  ondernemerschap.	  In	  2013	  is	  dit	  
voortgezet	  en	  uitgebreid.	  Aan	  het	  eind	  van	  het	  jaar	  bestonden	  er	  goede	  banden	  met	  Wings	  
of	  Support,	  Starbucks,	  CurOil	  (Isla),	  Kentucky	  Fried	  Chicken,	  SMS	  advocaten,	  Stichting	  Sosial	  
Signal,	  Stichting	  Brasami,	  Avila	  hotel,	  Rotary	  club	  Curaçao	  en	  Offshore	  Curaçao.	  Een	  aantal	  
van	  deze	  bedrijven	  zetelen	  in	  Otrobanda,	  wat	  de	  betrokkenheid	  en	  band	  verder	  versterkt.	  	  
	  
Aparte	  vermelding	  verdient	  de	  financiële	  garantstelling	  van	  Gerda	  van	  Petersen	  voor	  
tekorten	  op	  de	  begroting.	  Zij	  stelde	  evenals	  in	  2012	  het	  gebouw	  kosteloos	  ter	  beschikking	  
aan	  FELIS,	  en	  zij	  werkte	  onbezoldigd.	  Het	  bestuur	  streeft	  ernaar	  in	  de	  toekomst	  een	  
redelijke	  maandelijkse	  vergoeding	  voor	  het	  gebruik	  van	  het	  gebouw	  te	  betalen,	  en	  heeft	  
haar	  geadviseerd	  de	  garantstelling	  in	  te	  trekken,	  omdat	  het	  bestuur	  verwacht	  de	  komende	  
jaren	  zelf	  voldoende	  inkomsten	  te	  kunnen	  genereren.	  	  	  	  
	  
	  
Vrijwilligers	  	  
Een	  uiterst	  belangrijke	  schakel	  in	  het	  goed	  functioneren	  van	  FELIS	  zijn	  al	  die	  mensen	  die	  
vrijwillig	  hun	  handen	  uit	  de	  mouwen	  steken.	  Hun	  inzet	  is	  voor	  ons	  onontbeerlijk.	  Die	  inzet	  
varieerde	  in	  2013	  van	  een	  buurtbewoner	  die	  een	  dagje	  meehielp	  met	  tuinieren,	  tot	  een	  
Nederlandse	  vrijwilligster	  die	  vier	  maanden	  lang	  aan	  de	  zijde	  van	  Gerda	  meewerkte	  op	  de	  
opvang.	  	  
	  

Shaindel	  Rogers	  werkte	  vier	  maanden	  als	  vrijwilliger	  full	  time	  aan	  de	  zijde	  van	  
Gerda.	  Het	  gaf	  Gerda	  eindelijk	  de	  kans	  haar	  aandacht	  op	  andere	  zaken	  te	  
richten.	  	  	  	  	  
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Wij	  koesteren	  onze	  vrijwilligers.	  Of	  het	  nu	  de	  begeleider	  van	  een	  kinderuitje	  was,	  de	  
accountant	  die	  onze	  jaar	  rapportage	  verzorgde,	  of	  de	  kappers	  die	  onze	  kinderen	  voor	  niets	  
knipten;	  onze	  organisatie	  is	  en	  zal	  altijd	  deels	  afhankelijk	  zijn	  van	  (gekwalificeerde)	  
vrijwilligers	  op	  allerlei	  terreinen.	  	  
	  
	  

En	  daar	  stonden	  ze	  opeens,	  de	  mobiele	  kappers	  van	  
kapsalon	  ‘Greyan’.	  	  Alle	  kinderen	  werden	  onder	  handen	  
genomen.	  Het	  veroorzaakte	  veel	  gelach	  en	  gegil,	  en	  een	  
aantal	  wilde	  achtervolgingen.	  Greyen	  en	  Yugraylon	  zeiden	  
toe	  elk	  half	  jaar	  langs	  te	  komen.	  	  
	  
	  

	  
	  
Het	  werven,	  managen	  en	  behouden	  van	  een	  brede	  pool	  van	  vrijwilligers	  staat	  dan	  ook	  hoog	  
op	  de	  prioriteitenlijst,	  en	  wordt	  zeer	  serieus	  genomen.	  Indien	  U	  als	  lezer	  geïnteresseerd	  
bent	  om	  een	  bijdrage	  te	  leveren,	  aarzel	  dan	  niet	  contact	  op	  te	  nemen	  met	  FELIS.	  	  

	  
	  

Financieel	  advies	  bedrijf	  Front	  Shore	  heeft	  haar	  kantoor	  om	  de	  
hoek	  bij	  FELIS.	  Directeur	  Gordon	  Casey	  draagt	  ons	  een	  warm	  
hart	  toe,	  en	  helpt	  al	  mee	  sinds	  2012.	  We	  kunnen	  bij	  hem	  gratis	  
gebruik	  maken	  van	  de	  kopieer	  en	  computerfaciliteiten.	  Zijn	  
personeel	  krijgt	  regelmatig	  vrij	  om	  vrijwilligerswerk	  voor	  ons	  te	  
verrichten,	  en	  hun	  kennis	  wordt	  actief	  ingezet.	  Zo	  verzorgde	  
medewerkster	  Karien	  de	  Haan	  een	  aantal	  internationale	  
fondsaanvragen.	  Dit	  leidde	  tot	  een	  bijdrage	  van	  59.000	  ANG	  van	  
het	  Amerikaanse	  kinderfonds	  ‘Active	  Chance.’	  	  	  
	  

	  
	  
Organisatie	  van	  FELIS	  	  
Gerda	  van	  Petersen	  was	  ook	  in	  2013	  de	  belangrijkste	  drijvende	  kracht	  achter	  FELIS.	  Zij	  
werkte	  met	  een	  team	  van	  betaalde	  pedagogische	  krachten	  en	  vrijwilligers	  om	  zich	  heen.	  In	  
de	  achtergrond	  adviseert	  en	  ondersteunt	  het	  bestuur	  haar	  waar	  nodig.	  Ook	  zijn	  er	  
verschillende	  externe	  mensen	  die	  taken	  van	  Gerda	  overnemen	  of	  FELIS	  namens	  haar	  
promoten.	  	  
	  
FELIS	  bestaat	  uit	  twee	  stichtingen,	  een	  op	  Curaçao,	  en	  een	  in	  Nederland.	  Beide	  hebben	  een	  
eigen	  bestuur,	  dat	  minimaal	  vier	  maal	  per	  jaar	  bijeenkomt.	  	  In	  2013	  is	  er	  voor	  zowel	  de	  
Nederlandse	  als	  Curaçaose	  stichting	  een	  deels	  nieuw	  bestuur	  geformeerd	  waarin	  vakkennis	  
en	  bestuurservaring	  op	  hoog	  niveau	  aanwezig	  is.	  Verschillende	  bestuursleden	  adviseren	  en	  
coachen	  Gerda	  actief.	  	  
	  
We	  zijn	  trots	  de	  zakelijk	  directeur/manager	  van	  het	  Avila	  hotel,	  een	  van	  de	  grootste	  hotels	  
in	  Willemstad,	  als	  adviseur	  van	  de	  Curaçaose	  stichting	  te	  hebben.	  Regelmatig	  overlegt	  
Gerda	  met	  hem	  over	  lopende	  zaken.	  Zijn	  vakkennis	  en	  uitgebreide	  netwerk	  heeft	  al	  vele	  



FELIS	  jaarverslag	  2013	  
Pagina	  14	  

malen	  goede	  diensten	  bewezen.	  En	  het	  is	  niet	  voor	  niets	  dat	  het	  jaarlijkse	  kerstdiner	  met	  
kinderen,	  ouders	  en	  vrijwilligers	  in	  het	  Avila	  hotel	  plaatsvindt.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ook	  het	  Nederlandse	  bestuur	  is	  actief	  betrokken.	  Zo	  
werkten	  de	  nieuwe	  voorzitter	  R.	  Ordelmans,	  een	  	  
bestuurder	  met	  veel	  ervaring	  in	  de	  zorg	  en	  
kinderopvang,	  	  en	  penningmeester	  I.	  Terpstra	  voor	  twee	  
weken	  mee	  op	  de	  opvang,	  om	  vanuit	  die	  werkvloer	  
ervaring	  hun	  bestuursfunctie	  beter	  uit	  te	  kunnen	  
oefenen.	  	  
Het	  bestuur	  op	  Curaçao	  richt	  zich	  meer	  op	  dagelijkse	  
bestuurszaken,	  en	  adviseert	  Gerda	  van	  dichtbij.	  Het	  bestuur	  in	  Nederland	  adviseert	  meer	  op	  
afstand,	  en	  houdt	  zich	  bezig	  met	  de	  grotere	  lijnen,	  het	  bewaken	  van	  het	  meerjarenplan	  en	  
de	  fondswerving.	  	  	  	  	  
	  
	  
De	  rol	  van	  Gerda	  van	  Petersen	  	  
Gerda’s	  takenpakket	  kan	  gerust	  overvol	  genoemd	  worden.	  Human	  resource	  management	  
en	  het	  opbouwen	  van	  een	  stabiel	  team	  dat	  deels	  uit	  vrijwilligers	  bestaat	  kost	  tijd	  en	  vereist	  
aandacht.	  Het	  gaat	  met	  vallen	  en	  opstaan,	  hoe	  goed	  je	  ook	  probeert	  te	  anticiperen.	  In	  2013	  
zijn	  er	  relatief	  veel	  personeelswisselingen	  geweest,	  zowel	  bij	  de	  betaalde	  krachten	  als	  bij	  
vrijwilligers.	  Wij	  hebben	  soms	  inschattingsfouten	  gemaakt,	  en	  sommige	  betaalde	  krachten	  
bleken	  niet	  waar	  te	  kunnen	  maken	  waarvoor	  ze	  aangenomen	  waren.	  Het	  aansturen	  van	  
vrijwilligers	  kwam	  hierdoor	  soms	  in	  het	  gedrang.	  Maar	  er	  zijn	  ook	  positieve	  zaken	  te	  
melden.	  De	  samenwerking	  met	  een	  aantal	  externe	  partners	  die	  educatieve	  programma’s	  
voor	  ons	  uitvoeren	  liep	  voor	  het	  tweede	  jaar	  goed.	  En	  Gerda	  heeft	  in	  de	  loop	  der	  tijd	  wel	  
degelijke	  een	  groep	  betrokken	  en	  vakbekwame	  mensen	  om	  zich	  heen	  weten	  te	  verzamelen.	  
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Gerda	  is	  het	  gezicht	  van	  FELIS.	  De	  zware	  belasting	  van	  haar	  is	  een	  punt	  van	  aandacht	  voor	  
het	  bestuur.	  Het	  streven	  voor	  2014	  is	  dat	  een	  projectcoördinator	  een	  deel	  van	  haar	  
takenpakket	  over	  te	  laten	  nemen.	  Gerda	  moet	  de	  inspirerende	  directrice	  zijn,	  die	  de	  grote	  
lijnen	  bewaakt.	  En	  Gerda	  is	  het	  ‘boegbeeld’	  van	  onze	  organisatie	  die	  bedrijven,	  fondsen	  en	  
donateurs	  enthousiasmeert	  en	  over	  de	  streep	  trekt.	  	  	  
	  
	  
De	  toekomst:	  samenvatting	  beleidsplan	  2014-‐2016	  	  	  
Het	  klinkt	  wat	  vreemd,	  maar	  misschien	  was	  het	  achteraf	  wel	  nuttig	  dat	  de	  subsidie	  van	  de	  
Curaçaose	  overheid	  begin	  2013	  -‐	  in	  ieder	  geval	  tijdelijk	  -‐	  wegviel.	  Het	  heeft	  ons	  op	  scherp	  
gezet,	  en	  gedwongen	  beter	  na	  te	  denken	  over	  de	  toekomst	  en	  de	  continuïteit	  van	  het	  FELIS.	  
Het	  maakte	  duidelijk	  dat	  te	  grote	  afhankelijkheid	  van	  een	  enkele	  grote	  financier	  risicovol	  is,	  
dat	  we	  beter	  moeten	  anticiperen,	  en	  een	  toekomstbestendig	  beleid	  moesten	  ontwikkelen.	  	  

Ook	  doordat	  FELIS	  haar	  bestaansrecht	  bewezen	  had,	  werd	  het	  tijd	  voor	  een	  langere	  termijn	  
visie.	  Daarom	  besloot	  het	  bestuur	  om	  in	  samenwerking	  met	  het	  Nederlandse	  communicatie	  
en	  Fondswerving	  bureau	  Castel	  een	  meerjarig	  beleidsplan	  op	  te	  laten	  stellen	  voor	  de	  
periode	  2014-‐2016.	  Dat	  plan	  ligt	  er	  inmiddels	  en	  heeft	  al	  goede	  diensten	  bewezen	  bij	  een	  
aantal	  fonds	  aanvragen.	  Het	  biedt	  een	  raamwerk	  om	  de	  komende	  jaren	  FELIS	  als	  organisatie	  
verder	  te	  professionaliseren	  en	  uit	  te	  bouwen.	  Vanaf	  2014	  kunnen	  we	  bovendien	  jaarlijks	  de	  
resultaten	  langs	  de	  meetlat	  van	  dit	  basisdocument	  leggen.	  Een	  samenvatting	  van	  de	  
belangrijkste	  punten	  uit	  het	  plan:	  	  	  
	  

• Er	  komt	  een	  nog	  beter	  toegeruste	  projectorganisatie,	  met	  een	  duidelijke	  splitsing	  
van	  verantwoordelijkheden	  en	  taken.	  	  

• Het	  aanstellen	  van	  een	  aparte	  project	  coördinator,	  waardoor	  Gerda	  van	  Petersen	  
ontlast	  wordt,	  en	  meer	  ruimte	  krijgt	  voor	  haar	  rol	  van	  ambassadrice	  van	  de	  stichting,	  
en	  inspirerend	  directrice	  die	  de	  grote	  lijnen	  bewaakt.	  	  

• Een	  plan	  de	  campagne	  voor	  het	  zeker	  stellen	  van	  de	  benodigde	  financiële	  middelen,	  
middels	  een	  meerjarige	  fondswevingscampagne.	  Qua	  dekking	  streeft	  FELIS	  naar	  een	  
structurele	  bijdrage	  van	  de	  Curaçaose	  overheid	  van	  (op	  termijn)	  minimaal	  50	  %.	  De	  
andere	  helft	  moeten	  komen	  vanuit	  (projectmatige)	  fondswerving,	  giften	  en	  donaties,	  
partner-‐	  en	  sponsorships	  met	  bedrijven,	  sponsorbijeenkomsten,	  en	  niet	  in	  de	  laatste	  
plaats	  giften	  in	  natura.	  	  

• Een	  gefaseerde	  en	  gedoseerde	  uitbreiding	  van	  de	  activiteiten	  van	  FELIS	  tussen	  2014-‐
2016	  met	  meetbare	  streefcijfers	  per	  jaar.	  	  

• Een	  communicatieplan	  (facebook/sponsor	  events/website/nieuwsbrief)	  om	  
donateurs	  en	  partners	  te	  betrekken	  en	  betrokken	  te	  houden.	  	  

• Er	  is	  een	  stevig,	  onafhankelijk	  stichtingsbestuur	  samengesteld,	  dat	  de	  kwaliteit	  en	  
continuïteit	  van	  FELIS	  bewaakt.	  	  

• Specifieke	  kennisopbouw	  aangaande	  vrijwilligersmanagement.	  	  	  
• Het	  aanstellen	  van	  een	  aparte	  fondswerver.	  	  
• Er	  is	  een	  comité	  van	  aanbeveling	  gevormd	  dat	  de	  komende	  jaren	  op	  de	  bres	  gaan	  

voor	  het	  project.	  
	  
Indien	  U	  daar	  prijs	  op	  stelt	  kan	  het	  beleidsplan	  2014-‐2016	  aan	  U	  toegezonden	  worden.	  	  
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Comite	  van	  aanbeveling	  	  
Het	  comité	  van	  aanbeveling	  bestaat	  uit	  bekende	  Nederlanders	  en	  Curaçaoënaars.	  Dit	  heeft	  
een	  positieve	  uitstraling.	  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.	  Deze	  
events	  leveren	  ook	  weer	  naambekendheid,	  draagvlak	  en	  betrokkenheid	  op.	  De	  volgende	  
BN-‐ers	  en	  BC-‐ers	  nemen	  plaats	  in	  het	  comité:	  	  
	  
- Gertjan	  Mulder	  (Brain	  Power),	  Nederlandse	  Hip	  Hop	  artiest	  en	  theatermaker	  	  
- Jurgen	  Raymann,	  Surinaams/Nederlandse	  TV	  presentator	  en	  theatermaker	  
- Ernst	  Jansz,	  Nederlandse	  Muzikant	  en	  voormalig	  lid	  van	  de	  popgroep	  Doe	  Maar	  	  
- Martin	  Gaus,	  presentator	  Nederlandse	  televisie	  	  	  
- Izaline	  Calister,	  in	  Nederland	  woonachtige	  jazz	  zangeres,	  afkomstig	  van	  Curaçao	  
- Maikal	  X,	  Muziek	  artiest	  uit	  Curaçao	  

	  
	  
Amsterdam/	  Willemstad,	  Augustus	  2014	  	  
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