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Voorwoord 

Een dank aan iedereen die zich heeft ingezet bij de opbouw en in de pioniersfase 
van stichting F.E.L.I.S. 

In januari 2012 openden wij de deuren. Met vier betaalde pedagogische 
medewerkers en een groep vrijwilligers wilden wij in een jaar tijd opbouwen naar 
een groep van ongeveer 40 kinderen. Om het vertrouwen in de buurt op te 
bouwen ben ikzelf in de woning gaan wonen.  
Binnen 5 weken hebben zich 54 kinderen aangemeld en moesten wij een 
wachtlijst instellen.  
Opvallend is dat het vooral kinderen zelf zijn die zich aanmelden. In kleine 
groepjes komen ze aanlopen, ‘of ze ook alsjeblieft op de opvang mogen’ 

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’s 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. 

Wij zijn in een korte tijd enorm gegroeid zowel in aantal deelnemers aan ons 
programma als in contacten met bedrijven en particulieren die een steentje bij 
hebben gedragen aan het realiseren van ons doel. In dit verslag willen wij ook 
verantwoording afleggen van de manier waarop wij de voor ons ter beschikking 
gestelde middelen hebben ingezet. Verschillende vrijwilligers, stagiaires en 
professionelen hebben zich in 2012 met F.E.L.I.S. ingezet voor de jongeren in 
deze wijk in Otrobanda. De visie van Stichting F.E.L.I.S. die door Gerda als 
initiatiefneemster in samenspraak met medewerkers, bestuurders en 
vrijwilligers van F.E.L.I.S. is geformuleerd luidt dan ook: 

“Supporting children to achieve their full potential”.  

F.E.L.I.S. bestaat om bewoners van de wijk waar het haar activiteiten heeft te 
ondersteunen en saamhorigheid te bevorderen en de kinderen te begeleiden met 
onderwijs, hulpverlening en recreatie. 

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).  
 
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 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. 

De kinderen  
De naschoolse opvang van FELIS richt zich op kinderen tussen de 4 en 14 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 (is op te vragen), 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 (zie onze website www.stgfelis.com)  



De opvang biedt de kinderen een veilige omgeving waar zij positief en met liefde 
worden benaderd.	  

 

 
 
Projectresultaten: 
Evaluatie en verslaglegging vinden kwantitatief en kwalitatief plaats, intern en 
richting medefinanciers en bestuur.  
 
Algemene resultaten  
- Opvang en begeleiding van kinderen en hun ouders.  
- Opgroeiende kinderen en jongeren worden zich bewust van de mogelijkheid om 
  te kiezen in het leven, en te werken aan hun eigen ontwikkeling.  
- Ouders die meer kennis hebben van opvoedkundige zaken en meer tools in  
  handen krijgen om de opvoeding vorm te geven.  
- De sociale cohesie in de buurt wordt vergroot, betere zelfredzaamheid en  
  medeverantwoordelijkheid  
- De veiligheid, saamhorigheid, het welzijn in de buurt wordt vergroot  
- Het ervaren van meer toekomstperspectief, zowel voor de kinderen als hun 
  ouders en in bredere zin voor de buurt.  
- Op lange termijn: vermindering criminaliteit, werkloosheid en armoede in de 
   wijk  
 
1. Sociale vorming van minimaal 40 kinderen. 
     Wij hebben 54 kinderen op de opvang. Resultaat is meer dan 100%. 
 
2. Gezonde vrijetijdsbesteding aan minimaal 40 kinderen. 
     Aan gemiddeld 54 kinderen hebben wij een gezonde vrijetijdsbesteding 

gegeven in de afgelopen 6 maanden. Resultaat is meer dan 100% behaald. 
 
3. Verbeterde schoolprestaties van minimaal 80% van de doelgroep. 
     Wij hebben in de eerste 4 maanden kinderen van 7 t/m 14 jaar door een 

remedial teacher laten testen. Resultaat: op 4 kinderen na scoren alle 
kinderen 1 tot 2 niveaus lager dan op hun leeftijd gemiddeld zou mogen 
worden verwacht. 

     Wij zijn in overleg met de RT-er hoe nu verder. Gezien het budget kunnen wij 
niet een volledig programma bieden om deze kinderen naar behoren te kunnen 
bijscholen. 

 



4. Verbeterde algehele ontwikkeling van minimaal 80% van de doelgroep. 
     Is voor ons op dit moment en in dit stadium nog niet te peilen. Wij zijn ook 

bezig met het winnen van vertrouwen bij de ouders. Door de opleiding en uit 
ervaring, menen wij ontdekt te hebben dat  enkele van deze kinderen autisme 
hebben. Ook ander gedragsproblemen menen wij te hebben geobserveerd. 
Wij willen de ouders motiveren naar de huisarts te gaan. Daarbij willen wij 
een machtiging van de ouders ontvangen om als begeleiders met de huisarts 
van deze kinderen in contact te komen.  

 
5. Gezinnen (minimaal 10) zijn beter in staat tot opvoeding van hun kinderen.  
     Het is nog moeilijk om zover te komen met de ouders. Eerst werken wij aan 

het winnen van vertrouwen. Wel hebben wij reeds toegang en een opening bij 
2 alleenstaande vaders en 3 alleenstaande moeders die wij persoonlijk 
bemoedigen en ondersteunen met advies bij de opvoeding van hun kinderen.  

 
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.	  

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. 

 
 
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 (Brainpower), Nederlandse Hip Hop artiest en  
  drs. Communicatiewetenschap, 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, Muzikant met roots in 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 kerstpakketten, 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 Kòrsòu wordt 
regelmatig aandacht besteedt aan FELIS, en Versgeperst, het grootste online 
lifestyle magazine schreef diverse artikelen en plaatst 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. 

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 (blijven) ondersteunen.  
Namens het bestuur van stichting FELIS,  
	  



G.A.	  Schraa,	  Promotieteamleider	  F.E.L.I.S.	  

	  

	  


