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Beste lezer,
Met gepaste trots presenteren we alweer het vierde jaarverslag van stichting FELIS. Al vier jaar
staan de deuren van ons mooie pand aan de Witteweg open voor kinderen en volwassenen uit
de arme en verpauperde volkswijk Otrobanda in Willemstad.
FELIS is een multifunctioneel wijkcentrum. We hebben een naschoolse opvang waar we per dag
rond de vijftig kinderen opvangen. Daarnaast bieden we ondersteuning aan hun ouders. En we
organiseren allerlei activiteiten voor en met de buurt. Met deze integrale aanpak willen we een
bedding scheppen om onze belangrijkste doelstelling te verwezenlijken: Jonge mensen
ondersteunen hun capaciteiten te ontdekken en ontplooien.
Otrobanda is een harde buurt, niet altijd even makkelijk om in te werken. Veel van de kinderen
bij ons op de opvang komen uit anders samengestelde gezinnen. Vaders zijn vaak uit beeld
verdwenen, of zitten in de gevangenis. Moeders draaien lange nachtdiensten of werken in de
prostitutie. Het heeft zijn weerslag op de kinderen. Tegelijkertijd zijn kinderen veerkrachtig,
open, enthousiast en flexibel. We zien dat ze loskomen en genieten tijdens de vele middagen
die we met ze doorbrengen. De meesten hebben we al vier jaar onder onze hoede. En steeds
beter leren we ook hun ouders of andere opvoeders kennen, en daarmee de specifieke
thuissituaties waarin ze opgroeien. Hierdoor kunnen we gerichter ondersteuning bieden, en
oplossingen zoeken.
In 2015 draaiden we een goed jaar. Reda Sosial was ook dit jaar gelukkig weer in staat het
project te co-financieren. We zijn erg blij met de onderkenning van het belang van ons project,
die hieruit blijkt. En het gaf lucht niet onder de permanente spanning van een dreigend
begrotingstekort te hoeven functioneren.
Het is niet alleen Reda Sosial die ons
ondersteunt. Ook dit jaar waren er weer
substantiële financiële bijdragen giften van
organisaties en fondsen zoals Stichting Sosial
Signal en Active Chance. Zij ondersteunen ons
al vanaf het prille begin. Ook dit jaar
ontvingen wij een gift van Stichting Johannes
Bosco voor één jaar materiaal en
schoolartikelen. En dan zijn er ook nog de
vrijwilligers. We zijn iedereen even dankbaar,
of het nu gaat om een grote financiële gift of
om een middagje meehelpen bij het houden
van toezicht op onze jongeren tijdens een
uitstapje.
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Er moet gezegd worden dat we vanwege het feit dat we leven van subsidies en giften het voor
Felis moeilijk blijft om werknemers te vinden die om kunnen gaan met het onvoorspelbare van
deze manier van financiering. Medewerkers die zich committeren aan Felis weten namelijk
nooit of ze het volgende jaar nog steeds werkzaam kunnen zijn voor Felis. Geen financiering
betekent namelijk dat er dan ook geen baan meer is. Dit is een spanning die de medewerkers
ieder jaar weer opnieuw zullen ervaren.
Ten aanzien van de sponsorgelden moet er ook gemeld worden dat wij vaak benaderd worden
om ten bate van Felis een actie op te zetten. Daar zijn we zeer dankbaar voor.
Voor de financiële zuiverheid moeten we ook helaas zeggen dat veel van deze acties ondanks
dat er veel reclame is geweest in de pers geen geld hebben opgeleverd.
Een ander punt is dat dit het laatste jaar is dat dit bestuur dit verslag aan u presenteert.
Het bestuur maakt ruimte voor een bestuur met meer Curaçaoënaars van eigen bodem.
Zoals afgesproken heeft het Nederlandse bestuur meegeholpen met de opstart van Felis met als
bedoeling dit tezijnertijd over te dragen aan een bestuur met hoofdzakelijk Curaçaoënaars. Dit
geldt zowel voor de Nederlandse als de Stichting Felis die op Curaçao gehuisvest is.
Dit alles mede op advies van Reda Social.
In dit jaarverslag willen we onze financiers, vrijwilligers en achterban laten zien hoe FELIS in
2015 met hun hulp functioneerde. Ter illustratie zijn 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!
We vinden het prettig om u in dit verslag te kunnen laten zien dat de samenwerking in de wijk
meer gestalte krijgt. De wijkbewoners omarmen meer en meer ons project. In dit jaarverslag
zult u een aantal keren activiteiten terug zien die georganiseerd zijn met en door de
buurtbewoners.
Felis wordt langzamerhand gezien als iets en onderdeel van de wijk.
Zutphen / Willemstad, Januari 2016
Het bestuur van FELIS & Gerda van Petersen

Gerda van Petersen, initiatiefneemster en oprichtster van
Stichting F.E.L.I.S. wil u allen hartelijk bedanken voor uw
bijdrage in welke vorm dan ook.
Dank zij u hebben het afgelopen jaar 45 kinderen in Otrobanda
een mooie tijd gehad bij FELIS.
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FELIS, de integrale aanpak

FELIS is de verwezenlijking van de droom van initiatiefneemster en directrice Gerda van
Petersen. Ze is dochter van een Curaçaose en een Nederlander en groeide op in Otrobanda.
Jarenlang werkte ze in Nederland als pedagoge in de jeugd – en verslavingszorg. Toen haar man
plotseling overleed en haar een grote som geld naliet, keerde ze terug naar Curaçao. Midden in
Otrobanda kocht ze een grote vervallen villa met een eromheen liggend terrein dat een
afvaldump geworden was. Gerda is iemand die van aanpakken weet. In twee jaar tijd werd het
volledige gebouw en het terrein opgeknapt. In november 2011 opende FELIS haar deuren.
Inmiddels vormt het multifunctionele wijkcentrum een niet meer weg te denken fenomeen in
de buurt.
De primaire doelstelling van FELIS is ‘to support children to achieve their full potential ‘. Op de
naschoolse opvang organiseren onze medewerkers allerlei activiteiten voor de kinderen om hun
sociale, cognitieve en creatieve ontwikkeling te stimuleren. Sport, muziek en spel behoren tot
het dagelijkse schema, maar ook zijn er veel creatieve activiteiten en educatieve workshops
over bijvoorbeeld omgaan met agressie, etiquette, seksualiteit, pesten, beroepen etc.
Regelmatig maken we uitstapjes en ook tijdens de vakantie is er een programma.
Het gebouw en het eromheen liggende terrein zijn multifunctioneel van opzet en worden voor
tal van buurtgerichte activiteiten gebruikt. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen in
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achterstandswijken pas werkelijk de kans krijgen te ontsnappen uit de spiraal van armoede en
gebrek aan kansen, als hun problematiek op meerdere niveaus worden aangepakt. Juist daarom
richten we ons ook op de ouders, en op het verbeteren van het algehele leefklimaat in de buurt.
Al in het eerste jaar van ons bestaan onderkende de Curaçaose overheid het belang van ons
initiatief, en co-financierde het project voor een substantieel deel in 2012. In 2013 dreigde de
overheid door gebrek aan financiële middelen haar bijdrage niet te kunnen continueren, maar
uiteindelijk lukte dit toch. In 2014 en 2015 is de co-financiering wederom hervat, en ook voor
2016 is er inmiddels een overeenkomst getekend. Deze continuïteit is ontzettend belangrijk
voor ons, we kunnen met een geruster hart naar de toekomst kijken en doorbouwen. Het stelt
ons in staat onze medewerkers een redelijk salaris te betalen, en allerlei lopende kosten te
dekken.
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Het jaar 2015
We merken dat we elk jaar een stukje professioneler kunnen opereren.
In 2013 hebben we een beleidsplan voor de periode 2014-2016 laten opstellen, en ook dit jaar
leggen we weer onze activiteiten weer langs deze lat. Wat ging goed en konden we waarmaken?
Waar ging het minder, en moeten we wellicht bijstellen? We beginnen met een kleine rondreis
door het jaar.
Na een moeilijke start in 2015 is er in het afgelopen half jaar weer een zekere vorm van
stabiliteit ontstaan en is er vooruitgang geboekt.
Het eerste halve jaar van 2015 stond met name in het teken van het wel of niet krijgen van
subsidies.
Dit jaar heeft onder andere in het teken gestaan van samenwerken met de wijk. De wijk moet
het project omarmen en zien als iets van de wijk.
Hieronder geven wij middels foto en enige informatie aan wat we met de aan ons toegekende
gelden onder andere hebben ondernomen specifiek voor de kinderen maar ook voor de gehele
wijk.
Waar mogelijk zullen wij in dit gedeelte anderen aan het woord laten om hun ervaringen met
onze kinderen te vertellen.
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Per maand in beeld
Januari
Vanwege het feit dat het in januari nog niet duidelijk was of er dit jaar gelden beschikbaar
zouden komen hebben we de eerste maand op een laag pitje moeten draaien. We hebben de
activiteiten, de openingstijden en de uren van de medewerkers moeten aanpassen.
Nadat het toenmalige team aangaf niet te kunnen leven met deze oplossingen zijn we
doorgestart met een tijdelijk team.
Er was op dat moment wel degelijk sprake van een crisissituatie voor Felis.
Ondanks de crisis hebben we nog wel een
gift mogen ontvangen van een vriendin van
facebook.
Zij heeft via een vriendin meerdere
duikbrillen laten bezorgen op Felis.

Februari
In Februari konden we doorstarten met een tijdelijk team waardoor de
activiteiten weer opgepakt konden worden.
Naar aanleiding van een gift van Bas Duking is het mogelijk geworden om
in deze maand een bezoek te brengen aan het Sea Aquarium
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Maart
Om het een en ander omtrent de subsidies te regelen is in
maart het bestuur op bezoek geweest.

Dankzij Stichting Doen konden we in
samenwerking met het tehuis voor
dementerenden Kas Hugenholtz een uitstapje.
Wat begonnen is met een presentatie voor de
Appeltjes van Oranje prijs is in september
uitgegroeid tot een maandelijks terugkerende
activiteit en ontmoetingsmiddag tussen onze
kinderen en de bewoners van Kas Hugenholtz.
Op de foto’s: Parandabus uitstapje

Tevens hebben we
bezoek gehad van
KLM WOS. Benella
Spelde en Marjan
Otterman hebben
gekeken naar hoe
ze ons het
komende jaar
weer kunnen
ondersteunen.
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April
In april kwam het verlossende woord van Reda Sosial. Ook dit jaar kwamen we weer in
aanmerking voor een subsidie. Hierdoor konden we een
nieuw team samenstellen en de activiteiten weer
opstarten

Mei
We kunnen langzamerhand weer gebruik maken van de gelden van
REDA.

Er komt steeds meer leven
in de tuin. Onze tuinman
Norbert heeft alle zeilen
bijgezet om het dorre plein
te veranderen in een oase.
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Juni
Deze maand kregen we bezoek van Angela
Valkenburg met haar SIFMA medestudenten.
Samen met een groot aantal studenten hebben
ze bekeken welke activiteiten ze samen met
ons in het kader van hun opleiding konden
doen.
Uiteindelijk zijn in september een aantal
studenten zie foto terug gekomen om te
werken aan een opdracht voor school.
Dit heeft geresulteerd in het Sinterklaasfeest van december.
Op de foto geheel links Gina Angelica, coördinatrice. In het midden Michael, Gillienne,
Swetlanery, Shariseen en 2de van rechts Gerda van Petersen
Vanwege een sponsoring door Stichting RIYOS konden we nog
een keertje naar het Sea-Aquarium.
Deze stichting heeft in Suriname ten doel het bieden van
professionele opvang, begeleiding, onderwijs en verblijf aan
kinderen, jongeren en volwassenen.
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Juli en Augustus
Juli staat altijd in het teken van ons vakantieplan. Maar ook in dit geval betekent dat er geen
vakantieplan is zonder sponsoring. Mede dankzij
Angelo Virginie van het APC.
Eén van de
middagen stond
in het teken
van paardrijden.
Terwijl een
andere middag bij
de
brandweer werd
doorgebracht.

Eind augustus heeft Active Chance
het nog mogelijk gemaakt om een
bezoek te brengen aan
Het Achtertuintje voor een maaltijd
en een spelmiddag. Dit is mogelijk omdat
deze organisatie ons het gehele jaar
sponsort.

In Augustus heeft het bestuur ruimte gemaakt voor een bestuur met meer Curaçaoënaars van
eigen bodem.
Zoals afgesproken heeft het Nederlandse bestuur meegeholpen met de opstart van Felis met als
bedoeling dit tezijnertijd over te dragen aan een bestuur met hoofdzakelijk Curaçaoënaars. Dit
ook op advies van Reda Social.
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September
Stichting Doen heeft ons een aantal Jaren ondersteund met een financiële bijdrage. Met deze
donatie wilden wij teams opzetten om de saamhorigheid en de leefbaarheid in de wijk te
vergroten.
Deze teams hebben al een talentenjacht en een buurtfeest georganiseerd. Felis stelt haar
terrein en gebouw beschikbaar aan deze teams en activiteiten.
Met de prijs van Appeltjes van Oranje van het Oranje Fonds zijn we dit jaar de samenwerking
met Kas Hugenholtz gestart.
Hieronder een verslag van Sergie Beltran de
wijkcoördinator.
E weekent tras di lomba tabata un weekent di
gloria pa ami Sergie S. Beltran i tambe pa e
dos stichting nan ku a djoin ku otro.
Ininsio di proyekto Stichting F.E.L.I.S i Kas
Hugenholtz a bira realidat.
Danki na Gerda van Petersen direktor di
stichting Felis i Jet Thoonen direktor di Kas
Hugenholtz ku a deposita nan konfiansa den
mi pa kordina e proyekto aki huntu ku
Mayleen Liket.
Danki na tur e hende nan di bario ku tbt presente dia di informashon i ku ta sostene e proyekto
grandi aki di un manera of otro.
Un danki ta bai na tur e persona nan ku a duna nan kolaborashon i presentashon na e 2 dia nan
spesial aki.
Richenel Doran i yu nan - D-Cat
Roosje & Noheily - The
Revelution
Rannick Sluis - Curbita
Fabian Martina - Grupo ADA
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Hieronder een verslag van Anneke Polak.
https://youtu.be/oFFc4gsMkPw
WILLEMSTAD – Verlegen staan twee jochies
op de porch van Kas Hugenholtz, een tehuis
voor dementerende ouderen. Ze fluisteren
elkaar wat in het oor. Een oudere dame sloft
langs het duo naar de hoek van porch.
Eenmaal daar aangekomen, draait ze zich om
en sloft langzaam terug.
Op het eerste gezicht een bijzonder gemengd
gezelschap. Stichting Felis hoopt de kinderen,
van vier tot veertien jaar, vrienden te laten
worden met de ouderen. “Een unicum op
Curaçao, in Nederland wordt dit al langer gedaan. Onze kinderen leren zo op een goede wijze
omgaan met de ouderen en ze te respecteren, de ouderen genieten van de aandacht”, vertelt
Gerda van Petersen van de stichting.
In 2013 ontving dit idee een aanmoedigingsprijs bij de uitreiking van de Appeltjes van Oranje in
2013, nu wordt het project dan eindelijk uitgevoerd.
Geen visite
Een jaar lang zullen de kinderen elke maand spelletjes gaan spelen met de bewoners van Kas
Hugenholtz. Ze zullen samen naar de dierentuin gaan, het strand en andere uitjes. “Voor
dementerenden is de omgang met kinderen belangrijk. Het doet ze herinneren aan hun eigen
jeugd en soms ook aan hun kleinkinderen. Lang niet alle bewoners krijgen visite. Dit is een
manier om toch in contact te komen met
kleine kinderen. En de combinatie met
muziek zoals nu is echt een uitkomst, je
ziet de bewoners genieten”, zegt een
tevreden Mayleen Liket van Kas
Hugenholtz.
Terwijl een paar kinderen een
dansvoorstelling geven op de porch,
kijken de ouderen geamuseerd toe. Er
wordt meegeklapt met de muziek,
verschrikt gereageerd als er een salto
wordt gemaakt en gelachen als de
kinderen gaan limodansen. Een aantal ouderen kan niet op de stoel blijven zitten en loopt dwars
door het toneel. Een jongere pakt de hand van een dame en neemt haar mee naar de limbostok.
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Sociale vorming
Ook Van Petersen moet er aan geloven en moet samen met de ouderen en kinderen
limbodansen. Ze neemt een verlegen meisje mee aan de hand. “De kinderen, die allemaal uit de
buurt van het tehuis komen, kwamen in 2012 voor het eerst naar Stichting Felis”, vertelt ze.
De meeste kinderen waren erg schuchter. “Terwijl ik van knuffelen hou. Ze krijgen bij ons niet
alleen een warme maaltijd en huiswerkbegeleiding, maar ook sociale vorming. De kinderen
reageren op liefde en willen nu graag geknuffeld worden. Misschien straks ook wel door hun
nieuwe opa's en oma's.”
Knuffel
Als een dementerende dame plotseling op een jongetje afkomt, kijkt hij even raar op. Van
Petersen: “Als ze ineens heel dichtbij komen staan, is dat even wennen. Maar ze gaan leuk met
elkaar om.” Ook de ouderen hebben behoefte aan een knuffel en contact, vult Liket aan. “Ze
worden alsmaar vergeetachtiger, maar hun gevoelens en behoefte aan liefde blijft. Een knuffel
is dagelijks nodig.”
Op de eerste rij van het publiek fluistert het jochie opnieuw, maar nu niet met zijn vriendje.
Rechts van hem zit een dame, met naamkaartje aan haar bril voor het geval ze die ergens
vergeet. De dame fluistert terug en lacht haar tanden bloot. Dat veel ouderen de kinderen over
een maand niet meer zullen herkennen, is volgens Van Petersen niet erg. “Ik ben niet bang dat
ze dat jammer zullen vinden. Ze zullen opnieuw contact gaan leggen.”
Door Anneke Polak (Journalist op Curaçao)
Daarnaast zij wij in september een samenwerkingsverband aangegaan met CURBITA (Curaçao
Biggest Talent) en F4E Music Curaçao die gebruik maken van onze opvang. Onze jongeren
mogen aan eventuele activiteiten gratis deelnemen als tegenprestatie.
Op de foto bestuur Curbita, F4E Music en Stichting
Felis Curaçao.
Curbita maakt wekelijks gebruik van het volledige
terrein van Felis voor haar activiteiten.

CURBITA heeft in April, Mei en Juni de voorrondes
van een talentjacht bij onze opvang gehouden
waarna de finale in La Tentashon werd
georganiseerd.
https://www.youtube.com/watch?v=ENXFErp0dnw
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Oktober
We zijn vereerd met een bezoek van
Kinderboekenschrijfster Evelien van Dort die een aantal
kinderboeken meenam in het Papiamento/NL/Eng
“Met veel dankbaarheid kijken Henk en ik terug op een
bijzonder jaar waar we graag wat belevingen van met je
delen.
Hoogtepunten waren onder andere de lees en
boekenprojecten overzee.

In november bezochten we Curaçao met ons project ‘Lezen vergroot je wereld’ en werden we
nauw betrokken bij de samenleving en het onderwijs op het eiland, waar onze bescheiden
bijdrage betreft boeken en lezen zeer goed is ontvangen. Het bezoek op Felis heeft ons zoals je
weet, zeer geraakt”.
Henk en Evelien.

Optreden en workshop in december door Tio Ali
gerealiseerd door donaties van Henk en Evelien.
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November
Het volgende verhaal is een notitie
uit de verslagen van Malou en
Ielze:
“Vandaag alweer onze laatste dag
bij Stichting Felis gehad. Het was
een gezellige en bijzondere tijd!
Met de opbrengst van onze
inzameling zijn we met alle kids
naar de Burger King geweest waar
ze hebben genoten van het lekkere
eten en hebben kunnen spelen!
Allen bedankt!
Nu als toeristen samen nog lekker
genieten van de laatste twee
weken op dit heerlijke eiland!”

Malou en Ielze hebben twee maanden lang
ons op vrijwillige wijze bijgestaan. Na hun
afstuderen van de opleiding Pedagogiek zijn ze
vertrokken naar Curaçao om daar eerste
ervaringen op te doen in de kinderopvang.
Zij hebben voornamelijk meegedraaid ter
ondersteuning van de pedagogisch
medewerksters.

En niet te vergeten 11 11 2015 het vierjarig bestaan van FELIS.
(Het filmpje van deze viering is te vinden op onze facebook pagina. )
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December
Kerstmusical:
De maand december begon met een
sinterklaasviering georganiseerd door de
studenten van de SIFMA.

Victory Outreach Church organiseert jaarlijks een Kerstmusical.
Alle kinderen van FELIS zijn ook voor uitgenodigd zijn.
Dit was de eerste uitvoering in het nieuwe gebouw van deze
kerkgemeenschap.

De foto links:
Afscheid van onze vrijwilligster Tanisha
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Kerstdiner:
Het kerstfeest was een speciale happening dit jaar. Angelo
Berkemeyer, van Het Achtertuintje, had een speciale actie
georganiseerd. Voor iedere persoon die een kerstdiner
reserveerde stelde hij een kerstmaaltijd beschikbaar voor een
kind van Felis. (E4AG Eat for a Gift)

Hiernaast een foto van het FELIS Kerstkoor.
Asinaki Stichting Felis a sera aña hunti ku su
mucha nan !!! Hopi bunita e mucha nan a
hunga kome bebe hanja regalo hommnn hopi
leuk.
Un danki na tur e persona nan ku si ta kere den
Stichting felis i ta kere den formashon i
desarioyo di nos mucha nan i kuta kere den e
meta ku Stichting felis tin pa ku nos mucha nan.
Sergie Beltran.

Het was een geweldig feest met
heerlijk eten voor onze kinderen.
Nogmaals dank aan alle sponsoren
en vrijwilligers

Het feest werd uiteindelijk afgesloten met cadeau’s die
beschikbaar gesteld waren door Evelien van Dort.
Masha Danki!
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Santa Run:
Het jaar 2015 werd voor Felis afgesloten met de Santa run.
Van der Valk Kontiki beach heeft deze run op
Curaçao georganiseerd.
Hieronder het promotieverslag en een
facebookverslag:
Willemstad - Fundashon di Kòrsou pa Kòrsou
werd opgericht met als doel het bijdragen aan
de minder bedeelden van onze maatschappij
door het inzamelen van fondsen door middel van
organiseerde evenementen. Op 19 december
van dit jaar organiseert de stichting haar eerste
evenement, namelijk “Curacaos Santa Run 2015”. De Santa Run is een uniek concept waarin de
participanten een zeer prettige ervaring kunnen delen met familie en vrienden. De run start bij
Wilhelmina Plein en participanten zullen lopen of rennen door de straten en over de bruggen van
onze binnenstad in Kerstmanpakken, welke door Fundashon di Kòrsou pa Kòrsou worden
verzorgd.
De organisatie verwacht een opkomst van circa 1.000 personen en de opbrengsten van de Santa
Run zullen worden gedoneerd aan de minderbedeelden in de vorm van kerstpakketten in
samenwerking met Stichting F.E.L.I.S. Fundashon di Kòrsou pa Kòrsou zal nauw samenwerking
met Stichting F.E.L.I.S. om deze minderbedeelde families van een prettige kerstviering te
voorzien. Fundashon di Kòrsou pa Kòrsou nodigt Curacao uit om bij te dragen aan dit doel door
te participeren in de Santa Run. Voor een bijdrage van NAf 25,- krijgen participanten een
toegangskaart naar de Santa Run en de bijbehorende Kerstmanpak. De kaarten zijn beschikbaar
bij Cabana Store, Albert Heijn Zeelandia en
Mensing’s Caminada. Op zaterdag 19 december
zijn er bij Wilhelmina Plein kaarten en
Kerstmanpakken beschikbaar vóór de start van
Santa Run.
18 December
Yesterday was the 1st edition of the Curacao
Santa Run.. The preparations for this unique
event started 1.5 month ago.. When we came
up with this idea..
After lots of work we finally made it yesterday
.... 700 happy and different people made this event a great success ! Locals, Tourists, Trainees,
Family's, Children etc ... All joined the Curacao Santa Run!
Our goal was to organize a family orientated run to help the less fortunate families with a
proper Christmas box to celebrate the Christmas days together. We are proud to tell you that
we succeed !
With still some things to do and evaluate for next year. I look forward to hand over these boxes
upcoming Wednesday.
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De opbrengst van de run heeft
geresulteerd in de uitreiking van
220 voedselpakketten voor de
mensen in de wijk.

Sergie Beltran de wijk coördinator heeft met zijn team van
vrijwilligers uit onze wijk, huis aan huis tickets uitgedeeld.
Met deze tickets mochten de bewoners uit onze wijk de
woensdag na de run een voedselpakket ophalen.

Hiernaast en hierboven ziet u een foto van de uitreiking
van de voedselpakketten.
Het eerste pakket werd uitgereikt door Terence van der
Valk. (Rechts)
Uiteindelijk een prachtig staaltje van hoe we het met zijn
voor elkaar hebben gekregen om de buurtcohesie te
vergroten.
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Daarnaast zijn er de volgende projecten geweest:
Posters en flyers ontwerpen met Tio Omar Maduro
Dankzij een donatie van hemzelf konden we een kunstproject opstarten met Omar MaduroSchilderkunstenaar, teken- en handvaardigheidsleraar.
Hieronder een kleine greep uit de tekenlessen van Tio Omar Maduro in het afgelopen jaar.

Stichting Felis, each artwork
made by 4 kids! Age 8 till 12.
Love them. Echos por 4 niños
entre edad 8 a 12.
Me encanta.
Omar Maduro

Teaching the children to paint can be fun for both the
teacher and the children. As we know Omar Maduro was
enjoying himself while teaching them how to paint and
develop a creative mind.
They expressed themselves in living colors!

Thanks to the kids and the whole team!
Today age 6/7, we covered a little about
cartoons and it led us by choice of the
majority to 'The Minions
Because of little time today they could not
finish there work! They where really in to it!
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At Stichting Felis today with the 6 and 7 years old.
Learning to use The cold- and warm colors, using
the title 'A mysterious light in de woods'!
Con los chiquillos de 6 y 7 años, hoy en Stichting
FELIS tratando los colores fríos y calientes
utilisando el titulo, 'Una luz misteriosa a en el
Bosque'!

Today "The hen-house" of The 5,6 and 7 Year
kids from stichting Felis!
Hoy el gallinero de los de la edad 5,6 y 7 del
Stichting Felis

Experimenting with oil pastel group age 8 till 11
Kids of Stichting Felis, for A rainy day the 9th of September!

A thanks to Stichting Felis for permitting me this year again to join there team of
professionals. I enjoyed painting and drawing with the kids and Naturally some challenge
along the way! Good for the Soul!
Hope they enjoyed the lessons and some maybe inspired to express maybe with a little
more confidence on paper!
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De Lees-o-theek

Wekelijks bezoeken wij de lees-o-theek.
Hier wordt met de jongeren extra
aandacht besteed aan het leesniveau.
Tevens leren zij omgaan met de PC. Op
deze pc zijn programma’s geïnstalleerd
zodat de jongeren spellingsoefeningen
kunnen doen.
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Publiciteit, media en achterban.
Net als vorig jaar kan Felis zich onverminderd verheugen in veel aandacht van sponsoren,
organisaties en bedrijven; van vrijwilligers, stagiaires, en in de media.
Onze ambassadeur MC Brainpower beveelt Felis waar mogelijk aan en genereert daarmee keer
op keer aandacht.
Het is radio Rockorsou en Z86 die ons op Curaçao helpen met radiopubliciteit.
Met name de samenwerking met Hugenholz, de Santa Run, Francis Sling en de actie van Evelien
van Dort hebben ons veel mediapubliciteit opgeleverd.
We houden onze achterban op allerlei manieren betrokken.
We hebben een actieve facebook pagina waar we veel reacties op onze regelmatige posts
krijgen.
De website is belangrijk voor alle basisinformatie. Maar op facebook vindt uiteindelijk de
communicatie met de achterban plaats en houden we hen betrokken.
Ook in 2015 melden zich via deze kanalen weer mensen aan om vrijwilligerswerk te doen voor
de stichting.
FELIS kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Hun inzet is niet in geld uit te drukken. Ook dit jaar
waren het er weer veel. Er hebben zich met name veel mensen uit de wijk ingezet dit jaar.
https://www.facebook.com/stg.felis?fref=nf
http://www.stgfelis.com
https://youtu.be/eFm5adbjRlE
https://youtu.be/tdVpQvCUyNE

http://caribischnetwerk.ntr.nl/?s=Hugenholtz&x=0&y=0
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Financieringen, subsidies en giften
We zijn ook dit jaar weer blij dat Stichting Signaal Sosial ons
ondersteunde voor het vierde jaar met een maandelijkse bijdrage
voor de lopende kosten.
De overheid heeft middels Reda Sosial aangegeven dat we gezien
worden als een gedegen partij die waar mogelijk meegenomen
wordt bij de toekenning van financiële middelen.
Desondanks hebben we financiële aanvullingen nodig. Deze
aanvullingen proberen wij te vinden middels het aanschrijven van
fondsen en projecten. Hiermee kunnen wij dan bepaalde
activiteiten gericht op de kinderen en of de wijk organiseren.
Hennie Odendaal
Secretaris Stichting Signaal Sosial

Naast de eenmalige giften die wij hiervoor al zoveel als mogelijk beschreven hebben zijn er een
paar partijen die ons structureel ondersteunen.
Met het gevaar dat we een partij vergeten te noemen
willen we toch nog even Active Chance en Stichting Doen
en de Brittannic Club benoemen.
De Active Chance Foundation heeft er onder andere voor
gezorgd dat we elke dag een maaltijd en consumptie
konden bereiden voor de kinderen.
Stichting Doen heeft ons ondersteund met als
doelstelling het vergroten van de wijkcohesie. In ons
jaarverslag hebt u daarvan meerdere resultaten kunnen
zien.
The Brittanic club heeft ons mee laten delen in de opbrengst van Pub Quiz

Vergeef het ons op het moment dat wij u vergeten zijn te melden in dit jaarverslag.
De jaarrekeningen kunnen U als apart document toegezonden worden. Ze zijn ook te vinden op
onze website.
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Onze sponsoren in 2015
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Comité van aanbeveling
Het comité van aanbeveling bestaat uit bekende
Nederlanders en Curaçaoënaars. Dit heeft een
positieve uitstraling. Onze ambassadeur heeft zich
gecommitteerd om waar mogelijk publiciteit te
maken voor het project en donateurs of fondsen te
werven.
De volgende BN-ers en BC-ers nemen plaats in het
comité:
•
•
•
•
•
•
•
•

MC Brainpower, Nederlandse Hip Hop artiest en
theatermaker
Jörgen Raymann, Surinaams/Nederlandse TV
presentator en theatermaker
Ernst Jansz, Nederlandse muzikant
Martin Gaus, presentator Nederlandse televisie
Izaline Calister, Jazz zangeres, afkomstig van
Curaçao
Maikal X, Muziek artiest uit Curaçao
Josephine Rojer, Muziek artiest uit Curaçao
Juni Juliet Internationaal Muzikant entertainer uit
Curaçao
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Gegevens FELIS
Naam organisatie

:

Stichting F.E.L.I.S. CURACAO

Postadres

:

Witteweg 44

Plaats

:

Willemstad, Curaçao

Telefoon Curaçao

:

+59 996988543 en +5999 789-8543

Telefoon Nederland

:

+31 575 776009

E-mailadres

:

info@stgfelis.com

Website

:

www.stgfelis.com

Facebook

:

www.facebook.com/stg.felis

Kamer van Koophandel

:

50220209

Bank Curacao

:

570000331 FCB CURACAO / MCB25715110

Bank Nederland

:

NL34RABO0126265992 t.n.v Stg. FELIS

Contactpersoon

:

Gerda van Petersen (Directrice)
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