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Zutphen	  /	  Willemstad,	  Maart	  2015	  	  

Van	  het	  bestuur	  
	  
Beste	  lezer,	  
	  
Met	  gepaste	  trots	  presenteren	  we	  alweer	  het	  derde	  jaarverslag	  van	  stichting	  FELIS.	  Wat	  gaat	  
de	  tijd	  soms	  toch	  snel.	  Al	  drie	  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	  vijfenveertig	  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.	  Sommigen	  hebben	  we	  al	  drie	  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	  2014	  draaiden	  we	  een	  goed	  jaar.	  Na	  een	  onverhoopte	  onderbreking	  in	  2013	  was	  het	  
Curaçaose	  overheidsfonds	  Reda	  Sosial	  dit	  jaar	  gelukkig	  weer	  in	  staat	  ons	  te	  co-‐financieren.	  
We	  zijn	  erg	  blij	  met	  de	  onderkenning	  van	  het	  belang	  van	  ons	  project	  door	  het	  
gouvernement.	  Het	  gaf	  lucht	  niet	  onder	  de	  permanente	  dreiging	  van	  een	  begrotingstekort	  te	  
hoeven	  functioneren,	  en	  we	  konden	  onze	  medewerkers	  een	  normaal	  salaris	  betalen.	  	  	  
Het	  is	  niet	  alleen	  de	  overheid	  die	  ons	  ondersteunt.	  Ook	  dit	  jaar	  waren	  er	  weer	  substantiële	  
financiële	  bijdragen	  giften	  van	  een	  aantal	  organisaties	  en	  fondsen.	  Velen	  van	  hen	  
ondersteunen	  ons	  al	  vanaf	  het	  prille	  begin.	  We	  zijn	  iedereen	  even	  dankbaar,	  of	  het	  nu	  gaat	  
om	  een	  grote	  financiële	  gift	  of	  om	  een	  middagje	  meehelpen	  bij	  het	  aanleggen	  van	  de	  tuin.	  	  
	  
In	  dit	  jaarverslag	  willen	  we	  onze	  financiers,	  vrijwilligers	  en	  achterban	  laten	  zien	  hoe	  FELIS	  in	  
2014	  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!	  
	  
Het	  bestuur	  van	  FELIS	  &	  Gerda	  van	  Petersen	  	  
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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	  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	  was	  er	  een	  programma.	  
Ook	  voor	  ouders	  en	  andere	  opvoeders	  -‐	  vaak	  zijn	  tantes	  en	  oma’s	  dicht	  betrokken	  -‐	  
worden	  bijeenkomsten	  en	  educatieve	  workshops	  georganiseerd	  over	  zaken	  als	  
opvoeding,	  	  gezond	  eten,	  seksuele	  voorlichting,	  en	  gedragsstoornissen.	  
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	  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	  het	  Curaçaose	  overheidsfonds	  
AMFO	  het	  belang	  van	  ons	  initiatief,	  en	  co-‐financierde	  het	  project	  voor	  een	  
substantieel	  deel.	  In	  2013	  kon	  de	  AMFO	  door	  gebrek	  aan	  financiële	  middelen	  haar	  
bijdrage	  niet	  continueren,	  maar	  in	  2014	  is	  de	  financiering	  door	  Reda	  Sosial	  hervat.	  
De	  continuïteit	  is	  ontzettend	  belangrijk	  voor	  ons,	  we	  willen	  met	  een	  geruster	  hart	  
naar	  de	  toekomst	  kijken	  en	  doorbouwen.	  Wij	  willen	  onze	  medewerkers	  een	  redelijk	  
salaris	  betalen,	  en	  allerlei	  lopende	  kosten	  kunnen	  dekken.	  
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Het	  jaar	  2014	  
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	  dit	  jaar	  
leggen	  we	  voor	  het	  eerst	  onze	  activiteiten	  langs	  de	  lat	  hiervan.	  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.	  
	  
	  
	  

In	  Januari	  hield	  onze	  ambassadeur	  Jörgen	  
Raymann	  een	  spontane	  actie	  voor	  ons.	  
Voor	  een	  Antilliaans	  tientje	  kon	  je	  direct	  
na	  de	  voorstelling	  op	  de	  foto	  met	  tante	  
Es.	  ‘Dat	  heeft	  ze	  geweten,	  ze	  heeft	  er	  
spataderen	  van	  ’,	  zei	  Raymann	  de	  
volgende	  dag.	  Twee	  uur	  duurde	  het	  
voordat	  tante	  Es	  de	  rij	  mensen	  had	  
weggewerkt.	  Het	  leverde	  Felis	  1500	  ANG	  
op.	  
	  

	  
	  
in	  Februari	  mochten	  wij	  Felis	  presenteren	  aan	  de	  minister.	  	  	  
Wij	  zijn	  vervolgens	  in	  juni	  uitgenodigd	  om	  aanwezig	  te	  zijn	  bij	  de	  lancering	  van	  het	  
Magazine	  van	  het	  Kabinet	  van	  
Curacao.	  	  
In	  Maart	  werden	  we	  vereerd	  met	  
hoog	  bezoek	  uit	  Den	  Haag.	  De	  
gevolgmachtige	  minister	  van	  de	  
Antillen	  Marvelyne	  Wiels	  reikte	  
ons	  namens	  de	  Vriendenloterij	  
een	  cheque	  	  van	  10.000	  ANG	  
(4.962	  Euro)	  uit.	  
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Front	  Shore	  Curaçao,	  de	  bij	  ons	  om	  de	  hoek	  gevestigd	  bedrijf,	  zet	  zich	  al	  sinds	  2013	  
voor	  ons	  in.	  Zo	  ook	  dit	  jaar.	  In	  Maart	  vierde	  het	  bedrijf	  haar	  tienjarig	  bestaan	  en	  had	  
de	  genodigden	  gevraagd	  een	  boek	  voor	  FELIS	  mee	  te	  nemen.	  Het	  leverde	  139	  
prachtige	  kinderboeken	  op	  waar	  de	  kinderen	  veel	  lees-‐	  en	  luisterplezier	  van	  hebben.	  
	  
In	  April	  kwam	  het	  Curaçaose	  
marine	  korps	  bij	  ons	  klussen.	  
Samen	  met	  een	  groep	  van	  36	  
jongeren	  in	  een	  sociaal	  vormend	  
traject	  werd	  in	  een	  dag	  een	  stuk	  
tuin	  geschikt	  gemaakt	  voor	  
inzaaien,	  en	  een	  deel	  van	  het	  
gebouw	  opnieuw	  geverfd.	  
Fantastisch	  hoe	  snel	  dingen	  soms	  
kunnen	  gaan	  als	  je	  met	  een	  grote	  
groep	  bent.	  	  
	  
	  

Een	  media	  hoogtepunt	  in	  Mei.	  We	  
waren	  te	  gast	  bij	  RTL	  4’s	  Koffietijd.	  
In	  een	  uitgebreid	  gesprek	  lichtte	  
Gerda	  samen	  met	  ambassadeurs	  
Jörgen	  Raymann	  en	  Brainpower	  

ons	  werk	  toe.	  Het	  leverde	  ons	  in	  een	  dag	  
72	  nieuwe	  Facebook	  vrienden	  op.	  
	  
Tourist	  board	  Curaçao	  vierde	  in	  Juni	  haar	  
dertigjarig	  bestaan.	  Als	  FELIS	  stonden	  we	  
tijdens	  het	  grote	  feest	  volop	  in	  het	  
zonnetje.	  Er	  hing	  werk	  van	  bekende	  
Curaçaose	  kunstenaars	  dat	  verkocht	  
werd.	  De	  opbrengst	  2.500	  Euro	  ging	  naar	  ons.	  De	  actie	  leverde	  veel	  	  publiciteit	  op.	  
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En	  niet	  alleen	  op	  het	  feest	  zelf,	  maar	  ook	  in	  de	  verslagen	  in	  de	  media	  in	  de	  dagen	  
daarop.	  
	  
Augustus	  was	  een	  maand	  
waarop	  samen	  met	  andere	  
stichtingen	  in	  het	  zonnetje	  
zijn	  gezet	  met	  betrekking	  
tot	  de	  opbrengst	  van	  de	  
verkoop	  van	  de	  WK-‐shirts.	  
Hier	  krijgen	  wij	  sport-‐	  en	  
spelartikelen	  voor.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
In	  September	  organiseerden	  we	  een	  Skate	  
workshop	  van	  Flipside	  Skate!	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Onze	  partner	  Joy4All	  uit	  
Zutphen	  kwam	  dit	  jaar	  twee	  
keer	  een	  maand	  langs,	  in	  Mei	  
en	  in	  September.	  Ze	  gaven	  tegen	  sterk	  gereduceerd	  tarief	  trainingen	  op	  het	  gebied	  
van	  weerbaarheid,	  angstreductie,	  sociale	  vaardigheden	  en	  concentratie.	  Hoewel	  de	  
onderwerpen	  serieus	  zijn,	  is	  de	  aanpak	  luchthartig	  en	  hadden	  de	  kinderen	  veel	  
plezier.	  	  Gwenny,	  Karlijn,	  Lizz	  en	  Tirzah,	  dank!!!	  
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In	  November	  waren	  we	  drie	  jaar	  open!	  Dat	  moest	  gevierd.	  Een	  nieuwe	  website	  werd	  
die	  dag	  gelanceerd,	  en	  we	  hadden	  een	  gezellig	  samenzijn	  met	  het	  Curaçaose	  bestuur.	  
Buurtbewoners	  en	  kinderen	  bouwden	  een	  feestje	  tijdens	  een	  spelletjes	  middag	  met	  

traktaties.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
In	  December	  gingen	  we	  door	  de	  grens	  van	  1500	  Facebook	  vrienden,	  500	  meer	  dan	  
het	  jaar	  daarvoor!	  Allemaal	  mensen	  die	  Felis	  een	  warm	  hart	  toedragen,	  iets	  gedaan	  
hebben	  voor	  Felis,	  of	  op	  wie	  we	  een	  beroep	  kunnen	  doen.	  Dank	  jullie	  wel!	  
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Naschoolse	  opvang	  en	  het	  wijkcentrum	  
We	  waren	  in	  2014	  wederom	  in	  staat	  rond	  de	  vijfenveertig	  kinderen	  vijf	  dagen	  per	  
week	  een	  stimulerend	  educatief,	  creatief	  en	  sportief	  programma	  aan	  te	  bieden.	  Net	  
als	  de	  andere	  jaren	  kregen	  zij	  allen	  bij	  aankomst	  een	  warme	  maaltijd.	  De	  
betrokkenheid	  van	  ouders	  en	  familieleden	  is	  stabiel,	  en	  de	  samenwerking	  met	  een	  
aantal	  externe	  partners	  die	  specifieke	  lessen	  en	  workshops	  verzorgen	  verloopt	  goed.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Door	  de	  financiële	  bijdrage	  van	  Reda	  Sosial	  konden	  we	  medewerkers	  een	  betere	  
salariëring	  aanbieden.	  Het	  onderhandelen	  over	  de	  contracten	  en	  het	  opstellen	  
hiervan	  is	  vaak	  een	  tijdrovende	  bezigheid.	  Gelukkig	  hielp	  Simon	  Pay	  Roll	  Service	  ons	  
tegen	  een	  gereduceerd	  tarief.	  Alle	  medewerkers	  worden	  ook	  via	  hen	  verloond.	  Zo	  
hoeven	  we	  geen	  eigen	  salarisadministratie	  te	  voeren.	  
Het	  blijft	  een	  enorme	  opgave	  goede	  gekwalificeerde	  medewerkers	  te	  vinden.	  
Werken	  in	  een	  achterstandswijk	  kost	  veel	  tijd	  en	  energie.	  Je	  moet	  geen	  negen	  tot	  vijf	  
mentaliteit	  hebben,	  flexibel	  en	  improviserend	  met	  allerlei	  situaties	  en	  mensen	  
kunnen	  omgaan,	  en	  zelf	  beslissingen	  durven	  te	  nemen.	  Dat	  is	  lang	  niet	  iedereen	  
gegeven.	  
	  
Een	  van	  de	  streefdoelen	  voor	  dit	  jaar	  was	  een	  pedagogisch	  gekwalificeerde	  
coördinatrice	  te	  vinden	  die	  een	  deel	  van	  het	  overvolle	  takenpakket	  van	  Gerda	  over	  
kon	  nemen.	  Sinds	  1	  september	  2014	  hebben	  we	  een	  coördinatrice	  voor	  een	  half	  jaar	  
op	  proef	  in	  dienst	  die	  alle	  zaken	  rond	  de	  naschoolse	  opvang	  en	  de	  buurtactiviteiten	  
aanstuurt.	  Uiteindelijk	  zijn	  de	  contracten	  o.a.	  als	  gevolg	  van	  een	  gebrek	  aan	  
financiële	  middelen	  beëindigd.	  Voor	  2015	  is	  er	  nog	  geen	  toekenning	  van	  Reda	  Sosial.	  
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In	  het	  beleidsplan	  stond	  als	  een	  van	  de	  aandachtspunten	  een	  strakker	  doorgevoerde	  
interne	  communicatie.	  Via	  een	  van	  onze	  partners	  hebben	  we	  van	  Microsoft	  een	  
organisatie	  en	  monitoring	  software	  pakket	  gesponsord	  gekregen.	  Zo	  kunnen	  we	  
bijvoorbeeld	  de	  ontwikkeling	  van	  kinderen	  door	  de	  tijd	  heen	  volgen,	  en	  de	  
gesprekken	  die	  er	  met	  ouders	  zijn.	  Ook	  kan	  Gerda	  van	  afstand	  inloggen	  en	  zaken	  
monitoren.	  Een	  groot	  voordeel	  is	  ook	  dat	  de	  overdracht	  bij	  wisselingen	  van	  
personeel	  of	  vrijwilligers	  makkelijker	  plaatsvindt	  omdat	  er	  geen	  kostbare	  kennis	  
verloren	  gaat.	  We	  hebben	  al	  geëxperimenteerd	  met	  het	  systeem	  en	  het	  zal	  in	  2015	  
definitief	  geïmplementeerd	  worden.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
De	  functie	  van	  FELIS	  als	  multifunctioneel	  wijkcentrum	  zette	  ook	  dit	  jaar	  door,	  en	  
vinden	  wij	  zelf	  ook	  steeds	  belangrijker.	  Onze	  doelstelling	  was	  dit	  jaar	  zes	  buurt	  
evenementen	  te	  organiseren	  waarbij	  kinderen,	  ouders,	  opvoeders	  en	  
buurtbewoners	  betrokken	  waren.	  Dat	  zijn	  er	  uiteindelijk	  veertien	  geworden,	  mede	  
dankzij	  de	  bijdrage	  van	  Stichting	  Doen	  en	  Gerda	  van	  Petersen.	  Een	  greep	  uit	  de	  
activiteiten	  die	  we	  organiseerden:	  Een	  verhalen	  vertel	  voorstelling,	  een	  aantal	  
gezamenlijke	  maaltijden,	  twee	  toneel	  en	  spelmiddagen,	  de	  presentatie	  van	  het	  
mozaïek	  project	  dat	  we	  organiseerden	  i.s.m.	  Serena’s	  Art	  Factory	  ,	  een	  klein	  voetbal	  
toernooi,	  het	  optreden	  van	  een	  brassband,	  een	  busrit	  met	  een	  feest.	  
We	  zijn	  begonnen	  met	  een	  inloopspreekuur	  met	  een	  huisarts,	  die	  op	  ons	  verzoek	  
consulten	  en	  voorlichting	  geeft	  op	  het	  gebied	  van	  seksuele	  voorlichting,	  
ondervoeding,	  gezonde	  voeding,	  gedragsstoornissen	  etc.	  De	  huisarts	  werkt	  tegen	  
gereduceerd	  tarief	  indien	  wijkbewoners	  over	  onvoldoende	  financiële	  middelen	  
beschikken.	  Hopelijk	  zullen	  wij	  dit	  kunnen	  doorzetten.	  Natuurlijk	  hangt	  het	  bestaan	  
van	  onze	  organisatie	  af	  van	  het	  budget	  dat	  wij	  hebben	  of	  krijgen.	  
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We	  zijn	  (na	  een	  pauze	  van	  een	  jaar)	  opnieuw	  een	  financiële	  bijdrage	  van	  de	  ouders	  
gaan	  vragen	  van	  25	  NAF.	  Ook	  hier	  geldt:	  Ouders	  die	  zich	  dit	  echt	  niet	  kunnen	  
veroorloven	  worden	  vrijgesteld.	  We	  waken	  ervoor	  dat	  hier	  niet	  misbruik	  van	  wordt	  
gemaakt	  	  Ondanks	  de	  betalingsverplichting	  blijft	  de	  inning	  moeizaam	  verlopen.	  	  
	  
Met	  ingang	  van	  het	  nieuwe	  schooljaar	  hebben	  we	  een	  beleidsverandering	  
doorgevoerd	  aangaande	  de	  onderwijskundige	  rol	  van	  FELIS.	  We	  hebben	  
geconcludeerd	  dat	  we	  ons	  hiermee	  teveel	  in	  het	  werkgebied	  van	  scholen	  en	  
huiswerkinstituten	  begeven.	  Bovendien	  is	  een	  gestructureerde	  aanpak	  hiervan	  zo	  
veelomvattend	  dat	  het	  financieel	  nauwelijks	  haalbaar	  is.	  We	  kunnen	  deze	  
verantwoordelijkheid	  niet	  aangaan	  en	  hebben	  daarom	  de	  ambitie	  laten	  varen.	  
Natuurlijk	  organiseren	  we	  wel	  allerlei	  educatieve	  workshops	  en	  uitjes.	  En	  we	  blijven	  
de	  taal-‐	  en	  rekenkundige	  ontwikkeling	  van	  de	  kinderen	  stimuleren	  door	  veel	  (voor)	  
te	  lezen,	  (elkaar)	  verhalen	  te	  vertellen,	  en	  allerlei	  rekenspelletjes	  te	  doen.	  	  
	  
Inbraken	  in	  ons	  pand	  blijven	  een	  probleem.	  Veel	  kostbare	  spullen	  zijn	  niet	  aanwezig	  
in	  het	  gebouw,	  maar	  het	  blijft	  een	  onveilig	  gevoel	  geven,	  en	  het	  herstellen	  van	  de	  
braakschade	  brengt	  elke	  keer	  kosten	  met	  zich.	  
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Publiciteit,	  media,	  achterban	  	  
Felis	  kan	  zich	  onverminderd	  verheugen	  in	  veel	  aandacht	  van	  sponsoren,	  organisaties	  
en	  bedrijven;	  van	  vrijwilligers,	  stagiaires,	  en	  in	  de	  media.	  De	  meest	  actieve	  leden	  van	  
ons	  comité	  van	  aanbeveling,	  Jörgen	  Raymann	  en	  Brainpower,	  bevelen	  Felis	  waar	  
mogelijk	  aan	  en	  genereren	  daarmee	  keer	  op	  keer	  aandacht.	  De	  goede	  contacten	  met	  
Tourist	  Board	  Curaçao	  	  en	  Radio	  Dolfijn	  resulteerden	  ook	  wederom	  in	  veel	  publiciteit	  
voor	  ons.	  
We	  houden	  onze	  achterban	  op	  allerlei	  manier	  betrokken.	  We	  hebben	  een	  actieve	  
facebook	  pagina	  waar	  we	  veel	  reacties	  op	  onze	  regelmatige	  posts	  krijgen.	  Afgelopen	  
November	  bij	  het	  driejarig	  bestaan	  ging	  onze	  nieuwe	  website	  de	  lucht	  in,	  die	  een	  
helderder	  indeling	  en	  vormgeving	  heeft,	  en	  ook	  veel	  makkelijker	  vindbaar	  is.	  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	  
2014	  melden	  zich	  via	  deze	  kanalen	  weer	  mensen	  aan	  om	  vrijwilligerswerk	  te	  doen	  
voor	  de	  stichting.	  	  
	  
	  
	  
	  



	   13	  

Financiering,	  Subsidies	  en	  giften	  	  
Een	  van	  onze	  doelstellingen	  in	  het	  beleidsplan	  is	  om	  bij	  de	  financiering	  van	  het	  
project	  niet	  geheel	  afhankelijk	  te	  zijn	  van	  de	  overheid.	  Hoewel	  we	  denken	  dat	  een	  
project	  als	  FELIS	  een	  plek	  verdient	  in	  het	  palet	  van	  sociale	  projecten	  dat	  de	  overheid	  
(structureel)	  ondersteund,	  kunnen	  we	  daar	  niet	  volledig	  op	  rekenen.	  	  
We	  zijn	  dan	  ook	  blij	  dat	  er	  ook	  dit	  jaar	  weer	  vele	  giften	  -‐	  zowel	  financieel	  als	  in	  
natura	  -‐	  waren.	  Stichting	  Signaal	  Sosial	  van	  de	  Janssen	  de	  Jong	  Groep	  ondersteunde	  
ons	  nu	  alweer	  voor	  het	  derde	  jaar	  met	  een	  maandelijkse	  bijdrage	  van	  2.500	  ANG	  
voor	  lopende	  kosten.	  Dit	  jaar	  sponsorde	  Signaal	  Sosial	  tevens	  een	  deel	  van	  de	  
veiligheidscursussen	  die	  al	  onze	  medewerkers	  kregen.	  Ook	  werden	  we	  weer	  
ondersteund	  door	  stichting	  Doen.	  Zij	  sponsorden	  de	  projectleider	  die	  op	  haar	  beurt	  
weer	  de	  stichting	  een	  gulle	  gift	  gaf	  voor	  het	  organiseren	  van	  allerlei	  activiteiten	  in	  de	  
wijk.	  Ook	  ontvingen	  we	  weer	  een	  subsidie	  van	  Active	  Chance	  Foundation	  voor	  de	  
maaltijden	  en	  een	  gift	  van	  de	  De	  Vriendenloterij.	  
Natuurlijk	  waren	  er	  ook	  weer	  tientallen	  giften	  in	  natura:	  speelgoed,	  talloze	  knuffels,	  
tuinartikelen,	  boeken,	  stiften,	  feestjes,	  lunches	  etc.	  	  
	  
De	  jaarrekeningen	  kunnen	  U	  als	  apart	  document	  worden	  toegezonden.	  	  
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Comité	  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.	  De	  volgende	  BN-‐ers	  en	  BC-‐ers	  nemen	  
plaats	  in	  het	  comité:	  	  
	  
MC	  Brain	  Power,	  Nederlandse	  Hip	  Hop	  artiest	  en	  theatermaker	  	  
Jurgen	  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,	  Muzikant	  uit	  Curaçao	  
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Partners	  van	  FELIS	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Samenwerkende	  fondsen	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Reda	  Sosial	  	  
Active	  Chance	  Foundation	  	  
Bouw	  maatschappij	  Janssen	  de	  Jong	  Groep	  	  	  
Stichting	  Doen	  
Samenwerkende	  Fondsen	  	  
Wings	  of	  support	  	  
Tourist	  Board	  Curaçao	  	  
Dolfijn	  FM	  	  
Front	  Shore	  Curaçao	  
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Gegevens	  FELIS	  
Naam	  organisatie	   	   :	   Stichting	  F.E.L.I.S.	  CURACAO	  
Postadres	   	   	   :	   Witteweg	  44	  
Plaats	   	   	   	   :	   Willemstad,	  Curacao	  
Telefoon	  Curacao	   	   :	   +59	  996988543	  en	  4622441	  
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	  St.	  FELIS	  	  
Contactpersoon	   	   :	   Gerda	  van	  Petersen	  (Directrice)	  


