
Lijst	  van	  events,	  gebeurtenissen,	  donaties	  en	  acties	  2012-‐
2013	  
Om	  een	  indruk	  te	  geven	  van	  de	  sympathie	  en	  ondersteuning	  die	  FELIS	  weet	  te	  generen	  onderstaand	  
een	  selectie	  van	  donaties,	  bijdragen	  in	  natura	  en	  fondswervende	  acties	  in	  de	  periode	  januari	  2012-‐	  
juni	  2013.	  	  
	  
2012	  

1. AMFO	  (Antilliaanse	  medefinanciering	  Autoriteit)	  financiert	  mee	  voor	  292.000	  ANG	  	  
2. Samenwerkende	  Fondsen	  op	  Curaçao	  gaven	  in	  2012	  24.000	  ANG	  voor	  activiteiten	  
3. Gerda	  van	  Petersen	  (initiatiefnemer)	  verhuurt	  het	  pand	  aan	  de	  stichting	  tot	  2020.	  Er	  hoeft	  

alleen	  betaalt	  als	  er	  voldoende	  budget	  is.	  
4. Curoil	  geeft	  45.000	  ANG	  voor	  het	  maken	  van	  hekwerk	  ter	  beveiliging	  van	  het	  gebouw	  en	  een	  

afdak	  boven	  het	  speelpleintje	  en	  boven	  het	  podium;	  
5. Jörgen	  Raymann	  doneert	  6.000	  ANG	  van	  de	  opbrengst	  van	  zijn	  show	  op	  Curaçao	  	  
6. KLM	  stewardess	  schenkt	  kinderkleren,	  en	  overweegt	  opname	  in	  haar	  Wings	  of	  Support	  

programma.	  	  	  
7. SMS-‐Advocaten	  doneert	  1000	  ANG;	  	  
8. ANG-‐	  Brasami:	  jeugd	  delinquenten	  in	  hun	  resocialisatiefase	  knappen	  het	  plein	  op.	  	  
9. Samenwerking	  met	  Kas	  Hugo	  Holts:	  FELIS	  kinderen	  spelen	  spelletjes	  met	  de	  dementerenden;	  
10. Banco	  di	  Caribe	  stelt	  drie	  keer	  per	  jaar	  gratis	  een	  bus	  en	  chauffeur	  ter	  beschikking.	  Stichting	  

FELIS	  gebruikt	  deze	  om	  uitstapjes	  te	  maken	  met	  de	  kinderen	  tijdens	  het	  vakantieprogramma.	  
11. Snoozebaby	  doneert	  speelmaterialen;	  	  
12. Ministerie	  van	  Landbouw,	  Veeteelt	  en	  Visserij	  doneert	  planten	  en	  bomen	  voor	  de	  inrichting	  

van	  de	  tuin.	  	  
13. Cafe	  Miles	  doneert	  T-‐shirts.	  
14. Starbucks	  laat	  een	  kruidentuin	  inrichten,	  ook	  worden	  er	  workshops	  verzorgt	  over	  

tuininrichting	  en	  onderhoud.	  
15. Betonindustrie	  Curaçao	  schenkt	  klinkers	  voor	  bestrating	  speelpleintje;	  ter	  waarde	  van	  20.000	  

naf	  
16. Rohan	  Marley	  (zoon	  van	  Bob	  Marley)	  doneert	  muziek	  apparatuur;	  
17. Zondagschool	  ‘Iglesia	  Bida	  Nobo’	  doneert	  1600	  ANG,	  gespaard	  door	  de	  kinderen	  	  
18. Bestuurslid	  doneert	  een	  Beamer;	  
19. Nederlands	  Vastgoed	  bedrijf	  doneert	  10	  TV's	  en	  5	  koffiezetapparaten;	  
20. Rent-‐It-‐All	  Curaçao	  stelt	  jaarlijks	  twee	  dagen	  een	  Bouncer	  (luchtkasteel)	  beschikbaar	  voor	  

een	  spel	  middag;	  
21. Dolfijn	  FM	  zegt	  voor	  jaarlijks	  de	  kerstcadeaus	  voor	  de	  kinderen	  te	  doneren,	  en	  we	  mogen	  via	  

de	  radio	  oproepen	  en	  mededelingen	  doen	  voor	  speciale	  gebeurtenissen.	  
	  

2013	  
1. Februari:	  Castel	  Media,	  een	  groot	  Nederlands	  communicatie	  bureau,	  zegt	  toe	  tegen	  sterk	  

gereduceerd	  tarief	  een	  meer	  jaren	  projectplan	  te	  schrijven,	  en	  adviseert	  bij	  de	  
professionalisering	  en	  fondswerving.	  

2. Februari:	  	  Jörgen	  Raymann	  doneert	  1200	  dollar	  voor	  maaltijden;	  



3. Februari:	  World	  Music	  4All	  doneert	  muziekboxen	  en	  geeft	  muziekles/workshops;	  voor	  een	  
heel	  	  jaar	  

4. Maart:	  Stichting	  Signaal	  Sociaal	  besluit	  2500	  ANG	  per	  maand	  te	  doneren	  voor	  onbepaalde	  
tijd	  of	  tot	  de	  financiering	  door	  fondsen	  of	  overheidsorganisaties	  overgenomen	  wordt.	  	  

5. Maart:	  Starbucks	  en	  Brasami	  schilderen	  met	  een	  ploeg	  het	  hele	  gebouw.	  	  
6. Maart:	  Taj	  Mahal	  doneert	  kleding	  	  
7. April:	  KLM	  gaat	  	  FELIS	  vanaf	  2014	  opnemen	  in	  haar	  Wings	  of	  support	  programma.	  	  
8. Mei:	  Rotary	  Commedy	  Night.	  Opbrengst	  4000	  naf	  voor	  FELIS.	  
9. Mei:	  FELIS	  wint	  Kentucky	  Fried	  Chicken	  aanmoedigingsprijs	  op	  voordracht	  van	  de	  politie	  en	  

‘Casnan	  di	  bario’	  Willemstad,	  diverse	  tv	  zenders	  en	  radiostations	  op	  Curaçao	  besteden	  hier	  
aandacht	  aan.	  	  

10. Mei:	  In	  de	  loop	  van	  2013	  zal	  ambassadeur	  Brainpower	  een	  project	  doen	  in	  samenwerking	  
met	  Curaçao	  Tourist	  Board	  Europe,	  waarbij	  een	  gedeelte	  van	  de	  opbrengst	  en	  de	  rechten	  
naar	  Felis	  gaat	  .	  

11. Mei:	  Gesprek	  met	  dhr.	  Monk	  van	  ministerie	  van	  Sociale	  ontwikkeling	  Arbeid	  en	  Welzijn,	  
voorlopig	  resulterend	  in	  een	  aanbevelingsbrief	  van	  het	  ministerie.	  	  

12. Mei:	  Active	  Chance	  besluit	  1	  begeleider	  en	  alle	  maaltijden	  voor	  2013	  te	  sponsoren	  voor	  een	  
bedrag	  van	  59101	  naf	  voor	  1	  jaar.	  

13. Mei:	  Partnership	  met	  Curaçao	  Cares	  voor	  het	  leveren	  van	  vrijwilligers	  is	  rond.	  	  
14. Mei:	  De	  Jongh	  Sporthuis	  Curaçao	  zegt	  toe	  te	  doneren	  een	  speeltoestel	  voor	  het	  in	  te	  richten	  

sport	  en	  spel	  centrum	  op	  het	  terrein.	  
15. Mei:	  Serena’s	  Art	  Factory	  (handgemaakte	  tourist	  gifts)	  gaat	  een	  veiling	  organiseren	  waarvan	  

de	  opbrengst	  naar	  FELIS	  gaat,	  en	  zal	  een	  art	  workshop	  geven	  aan	  de	  kinderen,	  waarover	  een	  
artikel	  geschreven	  wordt	  in	  een	  van	  de	  glossy	  magazines	  van	  Curaçao.	  	  

16. Mei:	  De	  Curaçaose	  artiesten	  Izaline	  Calister	  en	  Leslie	  Vos	  zeggen	  toe	  zich	  te	  willen	  inspannen	  
voor	  FELIS.	  	  

17. Mei:	  drs.	  J.	  Capello	  gaat	  meewerken	  aan	  het	  programma	  seksuele	  voorlichting.	  
18. Mei:	  Starbucks,	  de	  internationale	  koffieketen	  die	  verschillende	  filialen	  heeft	  in	  Willemstad	  -‐

en	  ook	  in	  Otrobanda	  -‐	  wil	  structureel	  gaan	  samenwerken	  en	  actie	  voeren	  voor	  FELIS.	  
Momenteel	  wordt	  een	  plan	  opgesteld	  om	  dit	  te	  concretiseren.	  

19. Stichting	  DOEN	  doneert	  33.500	  euro’s	  voor	  1	  jaar	  wijkproject	  en	  activiteiten.	  
	  
	  
	  	  

	  


