Voortgangsrapportage
Stichting F.E.L.I.S.
Curaçao

Hierbij willen wij u ons
half jaarlijkse
rapportage over de
periode 1 januari 2016
tot 1 september 2016
presenteren. Dank zij al
onze sponsoren en
donateurs kunnen wij
de jonge bewoners van
onze wijk dagbesteding,
begeleiding,
ondersteuning en een
beter
toekomstperspectief
bieden. Wij zijn uw
allen hier zeer
erkentelijk voor!
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Personele bezetting
Stichtingsbestuur
Zo vaak als dat het nodig is en structureel komen de bestuursleden samen om het reilen en
zeilen van bij de stichting onder de loep te nemen.
Het bestuur bestaat uit:
- Voorzitter
S. Oosterwoud (21-11-1985)
- Penningmeester
R.F. Luidens (28-05-1969)
- Secretaris
W.J. Suares (06-08-1969)
Dagelijkse bezetting
Voor ons week programma hebben wij 1 manager, 3 begeleiders en een huishoudelijke hulp
in dienst. Voor de wijkgerichte projecten hebben wij 1 medewerker in dienst.

Coördinatrice Gina Angelica-Salsbach

Daarnaast werkt F.E.L.I.S. zoveel mogelijk met stagiaires en vrijwilligers. Deze mensen
krijgen voor hun werkzaamheden waar mogelijk een kleine onkostenvergoeding. Ook op
eenmalige basis zetten mensen zich in voor de visie van F.E.L.I.S. Dit varieert van
evenementen als een activiteitenmiddag tot langdurige projecten.
Project Kas Hugenholtz is zo´n
bijzondere activiteit waarbij onze
jongeren zich elke maand
ontfermen over dementerenden.
De activiteit is wisselend, op de
foto ziet u een dansmiddag.
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Nieuw!
Sinds juli 2016 is F.E.L.I.S. een erkend leerbedrijf. Deze erkenning vergemakkelijkt de
samenwerking met stagiaires en studenten uit Nederland via leerbedrijven van Calibris.
Programma
1. Deelnemers
Van maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 en 17:00 komen er gemiddeld 50 jongeren in de
leeftijd van 4 tot 14 jaar naar onze naschoolse opvang. Op een aantal jongeren na komen zij
allemaal uit Otrobanda. Het feit dat er iedere dag gemiddeld hetzelfde aantal jongeren komt
maakt dat wij van mening zijn dat het programma aanslaat.
2. Visie
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. Naast het aanleren van de
sociale vaardigheden is persoonlijke vorming een belangrijk item van ons aanbod. Dit wordt
voornamelijk gedaan door hun omgang met elkaar te observeren en waar nodig te corrigeren.
Ook wordt er middels persoonlijke gesprekken aandacht geschonken aan persoonlijk vorming.
Deze persoonlijke gesprekken maar ook de activiteiten hebben over het algemeen een thema
als onderlegger. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van de volgende thema’s:
• Wie ben ik?
• Wat zijn mijn wensen?
• Wat wil ik worden?
Vanwege het feit dat onze jongeren een categorie jongeren is met veel ingesleten negatieve
ervaringen herhalen wij deze thema’s veelvuldig. Door er op jongere leeftijd mee te
beginnen hopen wij dat herhaling er voor zorgt dat deze jongeren het zich eigen maken. Een
belangrijk onderdeel hierbij is dat de jongeren geoefend worden om zelf voor een gepaste
oplossing te zorgen. Verder behoren sport, muziek en spel 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.

Directrice Gerda van Petersen met een jongere

Seksuele voorlichting van
organisatie 'Famiya Plania’
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Verder behoren sport, muziek en spel 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.
Zoals op de volgende foto’s te zien is gaan verjaardagen ook niet onopgemerkt voorbij!

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.

Zorgen voor mens en omgeving…

Nieuw!
F.E.L.I.S. is in 2016 lid geworden van Gezondheidsvaardigheden.nl.
Ook is zij op dit moment bezig met het schrijven van een plan om in de wijk bewustwording
te creëren van het belang van een gezonde levenswijze. De thema’s die hierin aan bod moeten
komen zijn voeding, beweging en overgewicht, alcohol-, tabaks- en drugsgebruik, huiselijk
geweld en (seksueel) misbruik, en gezondheidsbeleving. Er is reeds begonnen met het leggen
van een fundering hiervan door kinderen te informeren over gezonde voedingsgewoonten.
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Projectresultaten
1. Voedzame maaltijden verstrekken
Vijf dagen per week worden er maaltijden verstrekt aan gemiddeld 50 kinderen. Door
deze maaltijd kunnen wij de dag meteen beginnen met een basale positieve ervaring.
Het budget voor deze maaltijden is door Active Chance gegeven.
2. Huiswerkbegeleiding
Dagelijks wordt er tussen 14:00-15:00 uur in groepjes huiswerk gemaakt. De kinderen
worden dan geholpen bij zowel het maken als het begrijpen van hun huiswerk.
3. Sociale en persoonlijke vorming
Dagelijks tijdens de activiteiten wordt er aandacht besteed aan het begeleiden van de
sociale en persoonlijke vorming. Daarbij worden er ook periodiek workshops en
trainingen gegeven voor de sociale en persoonlijke ontwikkeling. Deze workshops
worden door externe deskundigen verzorgd.
4. Het verlenen van opvoedingsondersteuning aan ouder en verzorgers
Sinds 1 1/2 jaar heeft F.E.L.I.S. een vast team dat sinds dit nieuwe schooljaar
aangevuld is met twee mannelijke begeleiders. Het gaat erom dat er eerst aan een
vertrouwensband wordt gewerkt. Hier heeft F.E.L.I.S. zorgvuldig aan gewerkt in de
afgelopen jaren. De ouders staan open voor een gesprek over het opvoeden van hun
kind en raken steeds meer betrokken.
5. Activiteiten zoals sport en kunstuitingen
Dagelijks wordt er sport en spel gegeven en staat plezier in het bewegen bij ons
centraal. Periodiek gaan de kinderen ook zwemmen. Ook is er door een kunstenaar een
teken- en schilderproject van acht weken georganiseerd. Naast de therapeutische
eigenschap van deze activiteiten leren de jongeren zich tevens te uiten en hun fantasie
te prikkelen.
Maandoverzicht
Januari
Project Francis Sling
Wij startten met een verhaal en vertel middag waarna Francis het schilderen heeft begeleid.
Geïnspireerd door het verhaal van de kinderen en de wijk is deze muurschildering ontstaan.
Mama Felisia, de moederkloek, neemt haar kuikentjes in bescherming in de jungle.
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Donatie
Ook doneerde de Britannic Club een deel van de opbrengst van hun jaarlijkse Pub Quiz aan
Stichting F.E.L.I.S.
Maart
Ouderavond.
Ouders, oma’s, opa’s, ooms en tantes waren door de kinderen uitgenodigd.
Het bijzondere van deze avond was het spelenderwijs
samenwerken van de jongeren en de ouderen. Bij deze
activiteit moesten ouders hun kinderen geblinddoekt vinden.

De avond werd afgesloten
met een lopend buffet.

Ouderen uitstapje
In totaal gingen jong en oud deze maand twee keer
op pad samen. F.E.L.I.S. had tevens een uitstapje naar
Bandabou georganiseerd.

En het goede nieuws blijft maar komen!
Baoase adopteert Stichting F.E.L.I.S. als goed doel!
Masha dankiii!

Felisidat Espasio Libertat I Speransa

Tevens doneerde Baoase een overheerlijke
paas brunch waarvan u hier een kleine foto
reportage ziet van de voorbereidingen, de pakjes en er werden zelfs
eieren gezocht op het terrein:

April
Veronique Broeders werkte van april tot en met juni als vrijwilligster bij ons.
Dankjewel voor je inzet en bijdrage Veronique!

Juni
Maart tot en met Juni gaf Laura Verstappen (uit België) als stagiaire naast andere activiteiten
ook huiswerkbegeleiding. Wij zijn ook Laura zeer dankbaar voor haar enthousiasme en
professionaliteit!

Juli
Augustus
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Ouders van de International school maken plannen om de leerlingen bewust te maken van
kinderen die minder bevoorrecht zijn dan zijzelf. In het nieuwe schooljaar gaan wij een
samenwerkingsverband aan.

Ouders Viviane van Vroenhoven
&
Victoria Lechner

Donaties
Er zijn het afgelopen half jaar verschillende donaties gedaan. Hier treft u een overzicht aan:
1. Piratenhoeden, handdoeken, ondergoed en nog veel meer uit Nederland geschonken
door Mirjam Wissink namens Vigier Infra projecten B.V.

2. Kleding geschonken door moeders van de International School op Curacao.

3. Therapeuten Rita en Warsha doneerden spelletjes en ander materiaal, en gaven
workshop aan de jongeren.
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4. Happy Villa organiseerde een dagje Happy Villa Boutique met gebruikte kleding en
nodigde een aantal van onze jongeren uit om kleding uit te zoeken.

5. Arianne, 10 jaar oud, ging met haar familie emigreren en bouwde een website voor het
veilen van haar kleren en speelgoed. De opbrengt hiervan doneerde zij aan de kinderen
van F.E.L.I.S.

Arianne

