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Hierbij willen wij u ons halfjaarlijkse rapportage over de periode augustus tot en met december 
2019 presenteren. 

Mede dankzij het feit dat ook uw organisatie ons project steunt kunnen wij de jonge bewoners 
van onze wijk dagbesteding, begeleiding, ondersteuning en een beter toekomstperspectief 
bieden. Wij zijn uw organisatie hier zeer erkentelijk voor! 

Namens het bestuur en de directie 
Voorzitter: Jairo Thielman; Secretaris: Wernher Suares; Penningmeester: Ralph Luidens 
Directie: Gerda van Petersen en Edu Risakotta.  
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Vriendschap tussen kinderen en dieren kan zo mooi zijn. Maar het gaat helaas niet altijd vanzelf. 
Zeker heel jonge kinderen hebben voorbeeldgedrag en aanwijzingen van ouders en andere 
volwassenen nodig om te beseffen dat ook een dier pijn en emoties kent. Gedurende het hele jaar 
is dit een aandachtspunt maar op dierendag besteden wij extra veel aandacht aan wat wij de 
maanden ervoor hebben geleerd over omgang met dieren. 
 

 

Elke week zijn er bij FELIS verschillende uitstapjes en activiteiten. 
De activiteiten zijn meestal leerzaam en leuk tegelijk. Denk aan een bezoek aan een 
tuincentrum, kinderen museum of naar Cristoffelpark. 
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UITSTAPJES.          

 
Uitstapjes zijn voor de ouders en voor scholen best duur. Er moet betaald worden voor het 
vervoer, voor de entree en soms ook voor een rondleiding. Andere naschoolse opvangen maken 
misschien minder uitstapjes, maar bij FELIS vinden we het heel belangrijk dat kinderen meer 
zien en meemaken dan schoolse zaken. 

De volgende uitstapjes en activiteiten kwamen op de lijst te staan: muziek en theater, 
paardentherapie, cultuur en natuur, zwemmen, dans, sport en spel, teken en schilderen. Maar 
ook aan de sociale vaardigheden, agressietraining, pestgedrag en samenwerken werd veel 
aandacht besteed. Het blijft een belangrijk aandachtspunt vooral voor jongeren uit de wijk waar 
wij actief zijn.   

Deze activiteiten konden wij o.a. doen door de subsidie die wij van Reda Sosial, de 
Samenwerkende Fondsen en Stichting Signaal Sosial hebben gekregen.   

WAAROM?  
Wij vinden uitstapjes belangrijk omdat ze bijdragen aan de culturele ontwikkeling van 
kinderen. Alle bovengenoemde activiteiten verhogen de algemene ontwikkeling. Kinderen 
onthouden de zaken beter als ze het in het echt hebben gezien. Beleven, kijken, voelen, 
meemaken… dit alles maakt een diepere indruk op kinderen dan erover lezen of erover horen 
vertellen. 
Wij kiezen voor uitstapjes die passen in de belevingswereld van de kinderen. Maar soms is het 
ook een activiteit als afsluiting van een thema.  

Wij vinden het belangrijk om met de kinderen op Curaçao op stap te gaan omdat dit de 
algemene ontwikkeling ten goede komt. Veel kinderen komen niet of weinig in aanraking met 
kunst, cultuur of natuur. Wij willen, als naschoolse opvang, kinderen zoveel mogelijk 
indrukken meegeven!  
Van uitstapjes leren kinderen heel veel én ze zijn ook leuk! 

We proberen voor elke periode een afwisselend programma te maken. Sommige activiteiten 
zijn binnen de opvang of in de buurt. Voor andere activiteiten hebben wij transport nodig. 
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MUZIEK EN THEATER 
 

 
Muziek en theaterspel. 

Voorbereiding op het theater stuk dat door onze jongeren gepresenteerd werd 
 
Muziek en theater zijn enorm belangrijk voor de ontwikkeling van ieder kind. Door het leren 
bespelen van een instrument groeien motorische vaardigheden. Door het samen muziek of 
theater maken leren kinderen samenwerken. Door bijvoorbeeld een tekst uit het hoofd te 
moeten leren gaat het kind zich concentreren en is het gefocust. Ook door verschillende stijlen 
muziek zijn kinderen ongemerkt bezig met o.a. begrijpend lezen, rekenen, geschiedenis en 
aardrijkskunde. Een voorbeeld; Tijdens het thema cultuur, zijn de kinderen bezig met het 
ontdekken van landen, de mensen en hun muziek, de taal en het eten. Deze activiteiten zijn dus 
bevorderlijk voor de algemene schoolprestaties van het kind!

Maar door op een podium te staan groeit ook het zelfvertrouwen. En ook door het luisteren naar 
muziek en kijken naar een voorstelling worden de hersenen van kinderen enorm uitgedaagd. 
Kortom: Muziek en theater is leuk, leerzaam, maar ook een wetenschappelijk 
bewezen verrijking. Dat gunnen wij ieder kind! 
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TEKENEN 
 

                  
   
Tekenen is leuk. Er zijn maar weinig kinderen die echt helemaal niet van tekenen houden. En 
ook bij kinderen die er niet van lijken te houden, komt bijna altijd wel een leeftijdsfase dat ze 
toch plezier in het tekenen krijgen. De begeleiders (tantes en tio) bij FELIS reageren bewust 
met interesse en enthousiasme op de creaties die de kinderen maken.  
Vooral kinderen die zich onzeker voelen wanneer ze tekenen of ontevreden zijn met hun eigen 
tekentalent, hebben deze extra aandacht voor wat ze gemaakt hebben, soms echt even nodig om 
te blijven tekenen. Daarvoor hebben wij ook een tekenleraar/kunstenaar en therapeut die 
jaarlijks met veel plezier en toewijding onze kinderen lesgeeft. Hij is inspirerend ook voor onze 
vaste begeleiders die voortborduren op wat zij hem hebben zien doen. 
 
LEZEN 
 

                      

Het belang van voorlezen is al vaak benadrukt. Uit onderzoek komt voortdurend naar voren dat 
kinderen beter presteren op school als ze elke dag worden voorgelezen. Het is eigenlijk heel 
logisch: door voor te lezen komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden, het vergroot hun 
woordenschat én taalbegrip. Binnen onze visie is het vergroten van de liefde voor boeken erg 
belangrijk. Het zorgt o.a. voor hogere schoolresultaten en werkt rustgevend en zorgt ervoor dat 
kinderen zich beter uiten.  
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SAMEN SPELEN. SOCIALE VAARDIGHEDEN 

   
Quality time. Gewoon genieten van elkaars gezelschap. Tijdens het spelen van bordspelletjes 
hebben de kinderen volop aandacht voor elkaar. Het is positief voor de band tussen de kinderen 
onderling. Zeker in deze moderne tijd, waarbij er veel (elektronische) prikkels zijn, is het 
waardevol dat de kinderen tijd nemen voor elkaar. 

Tijdens het spelen van een bordspel leert het kind met emoties en tegenslagen, iets waar wij als 
volwassenen nog regelmatig moeite mee kunnen hebben…. Deze vaardigheid kan dus niet 
vroeg genoeg geoefend worden.  

Maar spelletjes zijn niet alleen goed om te leren gaan met emoties. Is het kind onrustig of kan 
het zich niet goed richten op een taak of opdracht? Ook deze vaardigheden worden geoefend 
tijdens spelletjes. Binnen een spel zijn er altijd regels waar eenieder zich aan moet houden om 
het spel goed te laten verlopen, bijvoorbeeld wachten op je beurt. De sociaal-emotionele 
ontwikkelingen worden optimaal gestimuleerd. De inbreng van de begeleiders zijn hierbij van 
essentieel belang voor een hoge ‘opbrengst’.  
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NEDERLANDS LEREN d.m.v. MUZIEK 

 

 

 

 

Robert leert de kinderen Nederlands door middel van liedjes en muziek. 
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Creatief in de natuur 
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Uitstapje in de natuur 
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Kennismaken met verschillende beroepen en culturen 

                       
Wat willen wij later worden? Journalist…fotograaf… of verslaggever?  

 

    Viering bij Siloam Soto  
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Kids samen met de jongeren uit Georgië en Spanje project ‘Crossing Cultures’ 

 

  Paardentherapie bij Stichting Equine 
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Dankwoord 
Het einde van het jaar is weer snel genaderd. Een mooi moment om u te bedanken 
voor de financiële steun die u ons in 2019 heeft geschonken. Mede dankzij uw 
steun mochten de kinderen weer een jaar groeien en zich ontwikkelen in een 
veilige omgeving.  

Hartelijk dank hiervoor! 
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Graag geven wij een toelichting op ons project en de plannen voor 2020. 
 
Dit hele project is opgezet vanwege de noodsituatie die wij gezien hebben in de wijk waar Felis 
gevestigd is. Wij spreken over een achterstandswijk en minderbedeelde families. 
Minderbedeelden in de breedste zin van het woord weliswaar. In dit geval gaat het duidelijk 
niet alleen om gebrek aan voedsel of goederen maar ook gebrek aan aandacht, zorg en liefde. 
Ook gaat het om sociaal- emotioneel verwaarloosde kinderen.  
 
In de afgelopen 8 jaren hebben wij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de nood in de 
levens van deze kinderen. Helaas blijft het een feit dat daarmee niet van de ene dag op de 
andere situaties drastisch veranderen. Wel hopen en geloven wij dat wij ‘goeie zaad’ in de 
levens van deze jongeren hebben kunnen zaaien. Ook de volgende generatie hopen wij positief 
te beïnvloeden met ons project dat meer is dan ‘werk’. Voor ons is dit een roeping waar wij, als 
initiatiefnemers, met ons leven, hart en ziel in hebben geïnvesteerd.    
 
Bijgesteld plan.  
Wij hebben besloten ons plan bij te stellen. De reden hiervan is zowel financieel als privé, o.a. 
gezondheidsredenen en eigen levensomstandigheden.  
 
Voor de tieners hebben wij geen dagelijks programma meer. Deze groep hebben wij naar 
Centro di Bario doorverwezen. Wij willen ons focussen op 2 groepen van 15 kinderen van 4-11 
jaar. In total gaat het om 30-35 kinderen. Het gaat om de kinderen die in een grote groep tussen 
wal en schip zullen terecht komen. Door deze groep kleiner te houden kunnen wij met 2 sociaal 
pedagogische begeleiders en een aantal vrijwilligers meer bereiken dan 'zoveel mogelijk 
kinderen opvangen'. Ons doel is kwaliteit en niet de kwantiteit. In het verleden hebben wij 
tussen de 50-56 kinderen opgevangen en in 2012 hadden wij zelfs 65 kinderen. Maar door de 
ontwikkelingen en situaties lijkt het ons verstandiger minder kinderen en minder personeel 
maar veel aandacht aan de kinderen die het moeilijkste hebben. De ouders gaan wij met mate 
en alleen op verzoek en met een duidelijke hulpvraag ondersteunen en doorverwijzen naar o.a. 
de huisarts.  
 
De woning en het terrein staat te koop. Dit besluit namen wij niet van vandaag op morgen maar 
is met pijn in het hart genomen. Hoe lang het zal duren weet niemand. Graag gaan wij door 
zolang het niet verkocht is. De stichting gaat door en wordt niet verkocht. Het gaat dus alleen 
om het ontroerend goed.  
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Kosten die niet door Reda Sosial, Samenwerkende Fondsen of een ander fonds worden 
gedekt worden door Stichting Signaal Sosial gesubsidieerd. Zonder de maandelijkse 
bijdrage van deze stichting zouden wij een groot tekort hebben in ons budget. Kosten zoals 
aanvulling op de maaltijden, telefoon, internet, security, uitstapjes, website, accountant etc. Dit 
alles is nodig om op een professionele, verantwoorde en kwalitatief goede wijze te 
functioneren.  
 
Europese Unie 
Van de Europese Unie hebben wij als stichting een kwaliteitslabel en een contract gekregen 
voor het Erasmusplus programma dat al meer dan 30 jaar geleden door de Europese commissie 
is opgezet. Daarmee zijn wij een nieuwe weg ingeslagen met de jongeren van16-30 jaar op 
Curaçao. Vanaf december 2017 hebben wij in totaal tot nu toe al 6 projecten georganiseerd 
voor de jongeren op Curaçao. Het gaat om jongerenuitwisselingen die wij op Curaçao hosten en 
coördineren in samenwerking met een aantal partnerlanden zoals Georgië en Spanje. Maar ook 
Portugal, Cyprus en Oekraïne. Het is fantastisch om te zien wat voor impact deze 
ontmoetingen, workshops en activiteiten hebben op onze lokale jongeren. Hiermee willen wij 
nog lang doorgaan. Deze projecten worden door de EU gesubsidieerd. Volgend jaar hopen wij 
een groep jongeren mee te nemen naar projecten in Europa en Sint-Maarten. Daarvoor zijn wij 
druk bezig met het trainen en begeleiden van de jongeren.  
 
Bejaarden in de wijk.  
Ook gaat onze aandacht wederom naar de eenzame bejaarden in onze wijk. Daar hebben wij 
reeds met succes een aantal activiteiten voor en met hen georganiseerd in combinatie met de 
jongeren. De bedoeling hiervan is tweeledig. Voor de jongere draagt het bij aan de sociale 
vaardigheden(normen en waarden en respect). Voor de ouderen, geeft het sociale contact met 
jongeren, weer levensvreugde. Samen met Kas Hugenholtz, directrice Jet Thoonen, willen wij 
deze dankbare activiteiten weer oppakken. 
 
Wij hopen wederom op uw steun en bijdrage om dit project ook in 2020 weer door te zetten. 
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