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Januari & Februari & Maart
♥ Elke maand behandelen wij een nieuwe thema. In de maand
januari was het thema ‘familie’.

♥ Ook hebben we in januari een bedankavond gehad waar onze
sponsoren werden bedankt voor hun trouwe steun.

♥ Daarnaast vierde Stichting F.E.L.I.S. haar (bijna) 7 jarig
bestaan! De grote opening vond plaats op 11-11-2011. Zie hier
de Before and afters!

♥ Schaken kan bijdragen aan de ontwikkeling. Het is goed voor
de concentratie, helpt vooruit te kunnen denken en vergroot
het probleem oplossend vermogen. Daarom is ook hier
aandacht voor geweest.

♥ Sommige jongens schamen zich om ergens mee naartoe te
gaan vanwege hun haar. Er is niet altijd genoeg geld om naar
de kapper te gaan. Daarom kregen zij van ons een knipbeurt.
Lookin’good!

Pagina 2 van 5

Halfjaarverslag 1-2018 Stichting F.E.L.I.S.

♥ Aan samenwerken in de breedste zin van het woord is op ons
eiland een gebrek. En voor samenspelen is veel te zeggen!
Daarom moeten wij op jonge leeftijd beginnen hieraan te
werken.

Februari
♥ Grote plannen en mogelijkheden zijn er ontstaan na de
accreditatie die wij gekregen hebben als European Volunteer
Service (EVS).
♥ In Februari hebben wij een kwaliteitscertificaat gekregen van
het Nationale Agentschap van de Europese Commissie in
Nederland. Als EVS project mogen wij vrijwilligers uitzenden,
ontvangen en begeleiden. Wij hebben daarmee een brug
gebouwd tussen ons eiland en Europa en hiermee
mogelijkheden gecreëerd voor de ontwikkeling van jongeren,
zowel vanuit Europa, als op ons eiland.

0

Partners Youth Exchange

♥ Dit houdt in dat wij elkaar ontmoeten, en kennis en
ervaringen uitwisselen. Met verschillende landen zullen wij
projecten ontwikkelen. Jongeren op Curaçao krijgen de kans
om een Youth Pass Certificate te verdienen. Dit certificaat is
erkend door de Europese Unie en opent deuren in Europa
voor opleiding en/of een baan!
Sponsoren Stichting F.E.L.I.S.

Maart & April & Mei
♥ Zwemmen is een gezonde sport waarbij de kinderen met
plezier samen spelen en tegelijkertijd bewegen. Het is op ons
eiland zeker geen overbodige luxe gezien de vele gevallen van
overgewicht, ook bij onze kinderen. Daarom namen wij hen een
dagje mee naar het strand.

♥ Elke maand behandelen wij een nieuwe thema. In maart was
het thema ‘natuur’. Zie hier de gevouwen vissen en
geknutselde schildpadjes.

♥ De maand maart was ook de maand van Cura Doet.
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♥ Elke maand behandelen wij een nieuwe thema. In Mei ging
het om ‘hygiëne’.

♥ Youth With A Mission (YWAM), een wereldwijde organisatie
waar wij nauw mee verbonden zijn, was drie maanden bij ons
om te 'dienen'. De meiden zie je hiernaast met onze kinderen
op de foto’s.

♥ Onze kinderen werden door hen voorbereid voor het
theaterproject van IBB instituut Buena Bista. Hierbij een link
naar het hieraan gerelateerde persbericht:
https://mailchi.mp/da6a52d0a856/theatro-di-pueblo-kiko-tabo-solushon-interactieve-theaterstuk-door-elke-uitentuis-enibb?e=09cff8e859

♥ Tot slot hebben wij voor Bazaar kleren ingezameld en
gesorteerd.

April
♥ Van April tot en met Juni hebben wij een groep van zeven
meisjes gehad die bij ons vrijwilligerswerk kwamen doen.
♥ Zij hebben 2x per week bij ons de naschoolse opvang
ondersteund en 2x per week bij een bejaardentehuis gewerkt.
Verder hebben zij ook geholpen bij een basisschool in
Brievengat.
♥ Daarnaast zijn zij met de oudste groep kinderen die dagelijks
bij de opvang aanwezig is de wijk ingegaan om de mensen een
hart onder de riem te steken door middel van een kaartje met
tekst.

Mei
♥ Wij gaven een presentatie op Barbara Resort.
♥ Onder leiding van Nati Sillie van Business Serenity werd
Stichting F.E.L.I.S. uitgekozen als goede doel!
♥ De groep van Commscope die op ons eiland een conferentie
had, heeft voor de ouderen en de kinderen uit onze wijk
artikelen meegenomen.

♥ In deze pakketten zaten badslippers, kammen, nagelknippers,
handdoeken, tandenborstels, tandpasta en nog veel meer. Zie
hier enkele voorbeelden!
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♥ Met een donatie van Stichting Signaal Sosial hebben wij
daarna een speciale avond voor de ouderen uit Weto
georganiseerd.
♥ Op deze avond hebben wij de pakketten uitgedeeld die door
Commscope zijn gedoneerd.
♥ Dit zijn de meisjes aan het einde van de avond.
Job well done!!
♥ Voorlezen. Als je samen een boek leest, gebeurt er heel veel!
Bijvoorbeeld:












Je hebt een gezellig moment
Het kind beleeft een prikkelende ervaring
Het kind stapt even in een andere werkelijkheid
Het stimuleert de taalontwikkeling van het kind
Het leert een kind gebeurtenissen verwoorden
Het leert een kind letten op details
Het kan een kind helpen de wereld te begrijpen
(bijvoorbeeld met een verhuizing)
Het is een rustmoment voor iedereen
De fantasie van het kind wordt geprikkeld
Het wekt bij kinderen belangstelling op voor boeken
Het helpt kinderen zich te leren concentreren

Juni
♥ Wij hebben in juni van het kindermuseum een donatie
gekregen in de vorm van een gratis middag in het museum.
Ook het transport was geregeld! Het was een fantastische en
leerzame dag. Wij zijn erg blij met dit initiatief waardoor de
kinderen spelenderwijs hebben mogen leren en ontdekken!

♥ https://childrensmuseumcuracao.org
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