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

Hierbij willen wij u ons
half jaarlijkse
rapportage over de
periode september 2016
tot en met december
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.
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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.

Voorleesproject met handpoppen; een donatie van Robotoys

In 2016 hebben studenten van het Radulphus College twee maal met succes een middag
verzorgd met educatieve activiteiten bij de opvang en een uitstapje met de tieners naar de
grotten van Hato.
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Vijf Jarig bestaan!
Op 11-11-2016 hebben wij ons vijfjarig bestaan bescheiden gevierd.

11-11-2011

11-11-2016

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.

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. De laatste 3
maanden van het jaar hebben wij de kinderen helaas brood moeten geven i.v.m. de
vertraging in de behandeling van de aanvraag die er bij Active Chance ontstond. Maar
ook voor 2017 hebben wij wederom een overeenkomst voor de warme maaltijden.
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
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worden door externe deskundigen verzorgd. Ook voor 2017 hebben wij van februari
tot en met juni weer 2 studenten pedagogiek en 1 voedingsdeskundige bij ons.
4. Het verlenen van opvoedingsondersteuning aan ouder en verzorgers
Helaas heeft Glen, onze sportleraar, een vast contract gekregen bij een basisschool
waar hij als full time medewerker aan het werk was. Maar wij hebben tio Sergie die
een rost in de branding is en een ontembare energie heeft en liefde voor de jongeren.
5. Activiteiten zoals sport en kunstuitingen
Omar Maduro is onze vaste tekenleraar die naast het feit dat tekenen voor ontspanning
zorgt ook oog heeft voor de therapeutische eigenschappen van de tekenopdrachten.

Maandoverzicht
September
Project Omar Maduro
Thursday final painting lessons with the older kids of Stichting Felis.
The blocks are ready to be soled.
Is there one you fell in love with and would like to buy to support art opportunity for kids on
the island, let me know. To see the blocks in person, possible on the last Thursday of the
month St. PLEINAIR will be present in Art Street Windstraat, during 'Punda Vibes',
presenting these and many more blocks.

Kalender
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Britannic Club zet ons op de kalender waarvan een deel van de opbrengst van de verkoop en
van hun jaarlijkse Pub Quiz o.a. aan Stichting F.E.L.I.S. gedoneerd zal worden.

Workshop met Colin.

Tremendo work shop a wordu hasi pa preparashon di algun hoben ku djadumingu awo dia
11september lo hasi nan debut kontando chiste huntu ku tremendo komediante YU DI
KORSOU COLINNNNNNNNNN
Danki na Stichting F.E.L.I.S. ku nan kolaborashon pa ku e lokalidat pa training
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I tambe danki na Ranick Sluis di organisashon CURBITA
I un danki hopi spesial tambe na Colin
I un felisitashon na tur e hoben nan ku a forma parti di e workshop
Boso ta keda invita na e tremendo nochi di chiste wak boso no perde
Dia 11 sep
Ora: 7:00 - 11:00
Luga: Rifort village. Entrada: GRATISSSSSSS
Oktober
Donaties in natura vanuit Nederland.

Een van de vele keren dat wij vanuit Nederland donaties in natura ontvingen.

November
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.

Felisidat Espasio Libertat I Speransa

Een belangrijk onderdeel hierbij is dat de jongeren geoefend worden om zelf voor een gepaste
oplossing te zorgen.

training weerbaarheid

December
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Vigilante
December 23, 2016 at 12:55am ·
Empleadonan di EY a sorpresá 34 mucha ku un gesto uníko
Willemstad — Empleadonan di EY (Ernst & Young) Curaçao por medio di e fundashon EY
Cares Foundation, ta alegrá kurason di varios mucha anualmente ku un gesto uníko. Djaweps
atardi, 15 di desèmber, 34 mucha a haña un chèns pa eksperiensá un atardi di kompra na un
pakus di paña situa den Sambil ku yama EPK. E muchanan por a skohe nan propio pañanan.
E temporada di pasku ta un temporada kaminda hopi hende ta sorpresá nan ser kerí ku un
gesto speshal. Alabes tin hopi famia ku no tin moda di partisipá di e forma aki na e
selebrashon di dianan di fiesta. Pesei empleadonan di EY ta otorgá anualmente na algun
mucha ku menos rekurso e oportunidat di sinti nan tambe parti di e selebrashon. E muchanan
di Stichting Felis a keda sorprendí i hopi kontentu ku e gesto. Empleadonan di EY a gosa di
por a shòp ku e muchanan i tambe a pasa un atardi ameno huntu ku nan den e parke di
trampolin, Zero Gravity.
EY su kompromiso ku komunidat ta para sentral hinter aña. E aña aki EY Cares Foundation a
organisá e di tres Curaçao Color Walk huntu ku JCI Dutch Caribbean, kual a kolekshoná mas
ku fl 130.000 pa Fundashon Formashon Awe Progreso Mañan, Fundashon Guia Eduká y
Forma, Fundashon Konstruyendo Un Mihó Kòrsou i Ronald McDonald House Charities. Den
òktober tabatin EY Connect day, un dia di deporte i nutrishon ku muchanan di Van Houte
School i EY Cares Foundation ta será e aña aki bon un biaha mas dunando bèk na nos
komunidat ku e proyekto ‘EY Christmas giving’.

Samenwerkingsverbanden
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Ook in 2016 hebben wij Sentro di Bario Otrobanda benaderd om onze hulp en samenwerking
aan te bieden.
Wij zijn benaderd door I BELIEVE foundation om samen te werken in 2017. In December
heeft deze stichting onze Kerstviering volledig verzorgd. Het was een fantastisch eind 2016.
Op naar een nog succesvoller 2017!

