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Ons thema blijft:
Dankbaarheid.
In de dagelijkse activiteiten moet dat steeds tot uiting komen.
Augustus
Zijn we begonnen…
Met het uitdelen van schooltassen gedoneerd door een medewerker van het Antilliaans
Verffabriek en schoolartikelen gedoneerd door een van onze sponsoren uit Nederland.

Presentator van TV13 bood aan om zijn verjaardag te vieren met de kinderen van onze
opvang.
Er werd een interview gehouden over onze stichting en de activiteiten. Deze opname werd in
December 2017 uitgezonden.
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Kas Hugenholtz
Wij hebben een goede relatie en samenwerkingsverband met onze buren Kas Hugenholtz,
tehuis voor dementerenden. Het gehele jaar door organiseren wij samen verschillende
activiteiten voor ontmoeting tussen jong en oud. Foto’s samen met de bejaarden mogen wij
omwille van de familieleden en hun privacy niet tonen.
Zo heeft Jet Thoonen, directrice Kas Hugenholtz, het speelgoed dat zij kregen van Cure-aid
gedeeld met ons.
" Weer een prachtige donatie ontvangen van Stichting Cure-Aid. Deze keer spelmateriaal
voor onze dementerenden om beweging te bevorderen. Onder andere grote ballen die ook
gebruikt worden tijdens de bewegingstherapie. Maar ook muziekinstrumenten wat ons
muziekproject ten goede komt, muziek en muziekbeleving is heel belangrijk als het gaat om
kwaliteit van leven voor onze dementerenden. Het spelmateriaal, waaronder een grote “4 op
1 rij” is ook goed hanteerbaar voor minder mobiele bewoners.
Een deel van deze donatie is door geschonken aan College Stg. Felis, een
kinder/naschoolsopvang op Otrobanda- Willemstad. Stg. Felis biedt naschoolse opvang voor
kinderen van Otrobanda. Dagelijks komen er kinderen die thuis de noodzakelijke begeleiding
en ondersteuning om te persoonlijk te groeien niet kunnen ontvangen. Naast de naschoolse
begeleiding is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkelingen van deze kinderen middels spel,
muziek en sociale vaardigheden training.
Namens Gerda van Petersen van Stg. Felis, hartelijk dank voor deze mooie donatie. "
Gebruik van een Tablet
Graag willen wij onze kinderen zoveel mogelijk mee laten gaan met de moderne tijd en zowel
hun algemene ontwikkeling als cognitieve ontwikkeling stimuleren.
Daarvoor gebruiken wij af en toe een tablet.
September
Op 6-7-8 september organiseerde Federatie Antilliaanse Jeugdzorg haar Jubileum Conferentie

‘Jeugdzorg op Maat’.
Ook onze begeleiders hebben daaraan meegedaan en met
goed gevolg hun certificaat behaald. Wij hebben een lidmaatschap bij de FAJ en doen zoveel
mogelijk mee aan conferenties, workshops en andere informatieavonden die door de FAJ
georganiseerd worden.
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Teater Luna Blou - Zona cultural

Op een zaterdag in september zijn wij met onze kinderen naar Zona Kultural bij Teater Luna
Blou geweest waar zij mee hebben gedaan aan verschillende workshops zoals:
-

het maken van een vlieger

-

timmeren

-

theater muziek en dans

-

schilderen

Kindermuseum
Wij werden uitgenodigd door het kindermuseum waar wij mochten meedoen aan fantastische
workshops.
Oktober
INVITASHON
Felis dia na tur e persona nan ku a risibi e karta aki.
Motibu di e karta aki ta pone boso na altura riba nos plan di aktividat ku nos di Stichting
FELIS lo organisa den luna di Oktober. Pa nos ta mas eksakto djabierne 27 di Oktober.
Luna di Oktober ta luna ku nos ta dedika na flor i fauna i pa motibu di esaki nos ker a invita
Kas Hugenholtz, pa bin serka nos i bin planta un bunita palu den kura di nos dushi stichting
huntu ku nos mucha nan.
Despues ku nos kaba di planta e palu nos lo duna kada palu un nomber,
nos ta pidi pa Kas Hugenholtz laga habitante nan tur skibi un nomber pa duna e palu ku nan
ta bai planta i nos mucha nan den kada lokal tambe lo hasi meskos, despues di skibi e nomber
nan riba un pida papel nos ta doble chiki chiki i tire den un baki i nos ta bin kune huntu na
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final di e dia.
I nos lo laga direktor di Kas Hugenholtz i tambe di Stichting FELIS hinka man den e baki i
saka un nomber pa kada palu.

Stagiaires.
Ook in 2017 hebben wij verschillende stagiaires begeleid.
Zo hebben wij opdracht gegeven om een training op te zetten om de assertiviteit van de
kinderen te vergroten. Elk jaar besteden wij aandacht aan weerbaarheid met behulp van
pedagogen. Hierop kan de stagiaire dan voortborduren.
In 2017 hebben stagiaires onderwijskunde een evaluatiesysteem opgezet voor de opvang. De
vraag van ons was om een kind-volgsysteem te maken waardoor wij structureel en
professioneler de kinderen kunnen beoordelen en dus ook helpen.
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November
In november startten wij met schaaklessen. Dit werd ons aangeboden door Dennis Arrindell.
Visie: Het stimuleren van abstract denken. Dit vermogen zal hun toekomstperspectief
levenslang en aanzienlijk verbeteren. Elke vrijdag krijgen de jongeren van 10-12 jaar oud
schaaklessen.
Stichting Equine
Stichting Equine Curaçao geeft therapie aan jongeren met sociaal-emotionele problemen met
behulp van paarden en pony’s.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een tweetal
in de Verenigde Staten ontwikkelde en met succes toegepaste therapiemethoden.
Sinds november hebben wij kennisgemaakt met Petra, de therapeute en oprichtster van
Stichting Equine. “Paarden zijn gevoelige dieren en voelen goed aan wat er omgaat in
mensen” vertelde Petra aan de kinderen. Voor sommigen was het een spannend moment maar
gaandeweg kon je zien hoe alle kinderen steeds meer genoten van de dieren die zij mochten
aaien en zelfs knuffelen.
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In 2018 wordt dit een terugkerende activiteit.
Ook voor ons team zal Petra een teambuilding dag organiseren.
Met paarden werken is confronterend op een constructieve manier. Angsten en onzekerheden
overwinnen, nieuwe vaardigheden aanleren, grenzen verkennen, terwijl je leert vertrouwen op
jezelf, dat allemaal en nog veel meer leer je door paarden therapie. Om onze jongeren te
kunnen begeleiden willen wij zelf blijven groeien en werken aan ons team.
De slogan ”Supporting children to achieve their full potential” vormt de basis van het pedagogisch
werkplan van de opvang.
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Elke zondag…
Brengen wij een bezoek aan Siloam om ook met deze organisatie een relatie op te
bouwen waarbij wij elkaar kunnen ondersteunen en helpen met raad en daad.

Bij een nieuw begin…
Hoort een grote schoonmaak! De lokalen zijn opnieuw geverfd en we hebben speciale
aandacht besteed aan de decoraties waarbij vooral rekening is gehouden met rust en
gezelligheid voor de kinderen.
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Soms krijgen ze er gewoon geen genoeg van J

Opruimen??? Nee!!!
Februari
Deze maand…
Hielden wij onze eerste ouderavond van 2017.
Ouders zijn steeds gemotiveerder om naar de
ouderavond te komen. Thema van deze avond
was de hoeveelheid huiswerk die de kinderen
meekrijgen van school en wat zij van de opvang
mogen verwachten en wat niet.
Ook in de weekenden..

Wordt er op het terrein van Stichting F.E.L.I.S. gespeeld
Waterpret!
Jaarlijks krijgen wij voor 5 maanden van de Hogeschool
van Amsterdam stagiaires pedagogiek. Er is een relatie
met de kinderen opgebouwd en de begeleiders hebben
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diverse trainingen gehad waarmee zij de kinderen verder
kunnen helpen bij hun sociale- en
emotionele ontwikkeling. Ook organiseerden onze
stagiaires pedagogiek dit jaar waterspelen!

En…
Hebben wij onze kinderen discipline bijgebracht J
Last but not least…
We stonden in de krant!!

Maart
Vijf verschillende nationaliteiten op bezoek…
Was Stichting F.E.L.I.S. uitgenodigd om in maart een voorstelling op het schip Logos Hope
bij te wonen. Zes bemanningsleden hebben vier weken lang bij de opvang gelogeerd en de
kinderen vermaakt, onder andere met een toneelspel over Mozes.
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Wij zijn met onze gasten van de Logos Hope schip naar de radio geweest waar zij verteld
hebben over hun land en cultuur. Ze hebben ook alle bewoners van Otrobanda uitgenodigd
voor een speciaal voor hen georganiseerde avond bij onze opvang.
Voor de wijk hebben zij een show gegeven en gezamenlijke maaltijden georganiseerd.
Goed nieuws!
Ons speeltoestel is gerepareerd! Kids spelen er weer veilig op en met veel plezier. Het
speeltoestel is gerestaureerd. Kinderen kunnen weer met veel plezier hier spelen. Speeltoestel
was een donatie van KLM/WoS een aantal jaren geleden. Wij willen met respect en zorg
omgaan met wat wij krijgen en laten dit zien in de wijk en aan de kinderen. Voorbeeldfunctie
ook voor de wijk.
Zie hier het resultaat!

Ook waren…
Er enkele leden van het bestuur van Stichting
Signaal Sosial bij ons op bezoek. Deze
organisatie steunt ons al 4 jaar met een
maandelijkse bijdrage.
Dankzij een donatie van Stichting Johannes Bosco
Hebben wij nieuw oefenmateriaal gemaakt voor
de kinderen: kindvriendelijk en op het niveau van het kind!
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Lezen…
Blijft een aandachtspunt en een speerpunt van de opvang. Wij proberen op allerlei wijze de
kinderen te motiveren om te lezen.

Foto: Tante Natasha aan het voorlezen buiten.
Dit blijkt ook uit…
De toetsen die werden afgenomen door remedial teacher Carla Arrindell bij leerlingen uit de
groepen 3 t/m 6. In de maanden maart en een gedeelte van de maand april 2017 zijn de
leerlingen getest op het gebied van Nederlandse taal (spelling in de lift ), lezen (A.V.I.) en
rekenen ( SRT Schiedamse rekentest) en (methode gebonden toetsen o.a. alles telt en Cito).
De AVI toetsen (AVI staat voor Analyse voor Individualiseringsvormen) testen het technisch
leesniveau en werden afgenomen bij 20 leerlingen, verdeeld over de verschillende groepen.
Het aantal leerlingen wat onder niveau presteerde was 95%. Opvallend was de lage motivatie,
gebrek aan letterkennis, moeite om woorden te vormen en dus algemene lage leesniveau. Het
lezen moet op allerlei manieren gestimuleerd worden, zodat de kinderen graag een boek
pakken en graag naar een verhaal willen luisteren. Ook de uitslag van de `Spelling in de lift`
toets wees uit dat 90% van de geteste leerlingen beneden niveau scoort en het
uitvalpercentage bij de rekentoetsen is 60%. Samenvattend concludeert Carla Arrindell dat de
resultaten op elk van de 3 onderzoeksgebieden bedroevend is.
Wij hebben…
Aan de RK in de wijk een bezoek gebracht. Kennis gemaakt met de nieuwe pastoor uit
Roermond, Mark. Hij heeft ons een rondleiding gegeven en verteld wat de verschillende
symbolen en rituelen in de kerk betekenen.
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9 PC's…
Hebben wij gekregen van een oud
leraar in Nederland die hier op curaçao gewerkt
heeft en het eiland en onze stichting een warm
hart toedraagt. 5 van de PC's hebben wij weer
gedoneerd aan de organisatie "I Believe".
April
Om te beginnen…
Was april de maand van gezonde voeding.
Van maart tot en met mei hebben wij een
stagiaire Voeding en Diëtetiek gehad die
activiteiten organiseerde en zowel de
begeleiders als de kinderen bewust maakte
van gezonde voeding. Deze activiteiten
bestonden onder ander uit het maken van
groenten- en fruit smoothies, het
opknutselen van lege flessen tot appels en
het maken van Placemats versierd met
plaatjes van gezonde voeding.
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Door een donatie van Sea Aquarium
Hebben wij een bezoek aan de dolfijnen kunnen brengen.

Ook kregen de kinderen een fantastische
rondleiding en informatie over het leven onder water.
De bemanningsleden van Logos Hope hebben met
verschillende activiteiten meegedaan om de kinderen
extra aandacht te geven en een relatie met hen op te bouwen.
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Pasen…
Kon natuurlijk niet overgeslagen worden.
Hier een paar ´kiekjes´

Mei
De International School
Heeft een kledingbeurs georganiseerd
waar wij speciaal voor uitgenodigd waren.

AJJC ambulante justitiële
jeugdzorg Curaçao
Organiseerde een conferentie over
bestrijding en preventie. Alle drie de
begeleiders hebben meegedaan en
daarvoor een certificaat gekregen.
Juni
Elke vrijdagmiddag gingen de kinderen naar theater Luna Blou waar zij dans- en
zanglessen hebben gehad. In juni is deze periode afgesloten met een optreden voor alle ouders
en andere betrokkenen. De avond is helemaal door de begeleiders en de kinderen
georganiseerd in samenwerking met het theater.
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De begeleiders hebben tevens een fundraising gedaan om geld in te zamelen voor het laten
maken van de kostuums. Belangrijk om te vermelden is dat hieruit de groei en betrokkenheid
van de begeleiders blijkt.

Het was een memorabele dag!
Ter afsluiting…
Van het schooljaar naar het strand!

Tot slot…
Hebben we meubels laten maken van tonnen en pallethout om de kinderen bewust te maken
van creativiteit en recycling.
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