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Ons thema blijft:  

Dankbaarheid en betrouwbaarheid.  

In de dagelijkse activiteiten moet dat steeds tot uiting komen. 

Januari 

Zijn we begonnen… 

Ondanks de onzekerheid over de subsidie voor de eerste helft 

van 2019 zijn wij toch, op eigen risico, begonnen met het 

opvangen van de kinderen. 

                           Survival training! Goed voor het zelfvertrouwen en veel meer. 

                                                         

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 2017 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. 
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 in paarden therapie. Om onze jongeren te kunnen 
begeleiden willen wijzelf blijven groeien en werken aan ons team. 

Sport en spel                                            

Februari  

Wij werden verrast en verwend met de komst van 

Anita die in Nederland een inwas het 

voornamelijk de maand dat wij verwend werden 

door het materiaal en de kleding inzameling die 

door Anita gedaan was in Nederland.  

 

Wekelijks hebben wij externe deskundigen die 

workshops geven aan de kinderen workshops zoals: 

-het maken van een vlieger 

-timmeren 

-theater muziek en dans 

- schilderen 



Maart hebben wij een jongerenuitwisseling gehad met jongeren uit Curacao, Ukraine, 

Moldova en Tenerife. Daarbij werden onze kinderen van de opvang ook betrokken.  

                         Tekeningen die gemaakt zijn voor leeftijdsgenoten in Portugal 

Op jonge leeftijd willen wij hen al bekend maken met de mogelijkheden die er zijn om te 

studeren, reizen en relaties opbouwen met mensen van allerlei cultuur.  

Lang niet alle kinderen hebben vaste vriendjes of een beste vriend. Sommige kinderen leggen 

makkelijk contact, terwijl andere kindjes het lastig vinden om vriendjes te maken. 

Alle kinderen hebben conflicten met leeftijdsgenoten. Het is de taak van de begeleidsters om 

te luister dan naar het kind. Als je kind vertelt wat hij moet doen, dan zal het kind zich 

daardoor alleen maar onzekerder voelen. Wij trachten het kind te helpen door vragen te stellen 



om zijn gevoelens duidelijk te krijgen zodat hij zelf kan bedenken hoe hij het probleem kan 

oplossen. 

Uit onze handleiding: 

6.2 Het waarborgen van kwaliteitsbevordering en kwaliteitsbewaking. 

F.E.L.I.S. weet hoe essentieel het leveren van een kwalitatief goede 
opvang is en heeft kwaliteit dan ook zeer hoog in haar vaandel staan. 
Gepaste expertise en professionalisme wordt gehandhaafd binnen de 
organisatie om de protocollen welke dienen ter bevordering van de 
kwaliteit uit te voeren. Kwaliteit voor medewerkers binnen F.E.L.I.S. 
houdt in: bewust bezig zijn met de kwaliteit van de dienstverlening. Het 
waarborgen van de hygiëne, veiligheid, professionaliteit en dienstverlening 
dienen altijd voorop te staan.  

Over de werkwijze en de uitvoering van de dagelijkse activiteiten zijn de pedagogische 
medewerkers als eerst aanspreekbaar. Daarnaast dienen zij in samenwerking met de 
coördinator en directeur de veranderingen te bespreken welke de kwaliteit in geding brengen. 
Door middel van aanpassing, ondersteuning en coaching dienen de medewerkers gestimuleerd 
te worden om het beste vanuit zichzelf toe te passen binnen F.E.L.I.S. 

8.2 Ontwikkelingsgericht naar goed gedrag en leren met plezier. 
Het pedagogisch uitgangspunt binnen F.E.L.I.S. is dat alle kinderen op de stichting met 
elkaar moeten leren omgaan, zich sociaal – emotioneel, cognitief en educatief 
ontwikkelen.  Om het pedagogisch uitgangspunt van F.E.L.I.S. uit te dragen en te 
realiseren dienen wij; 

• op de hoogte te zijn van de de regels binnen F.E.L.I.S. en de inhoud van het handboek. 

• elkaar te stimuleren om positiviteit over te dragen. 

• samen de verantwoordelijkheid voor alle kinderen en collega’s binnen F.E.L.I.S. te 
dragen. 



Om positief gedrag te stimuleren zijn er een aantal handelingen welke altijd aansluiten 
om op gepaste wijze het gedrag en of rust binnen de groep te handhaven.  

 

Ik stop en wees stil!             Ik luister.         Ik steek me vinger op. 

Ik denk na.       Ik zit stil en rustig.     Ik kijk en controleer mijn 
            handelingen en gedragingen. 

De begeleiders en assistenten leren de kinderen bij problemen, conflicten, knelpunten, 
ruzies en of meningsverschillen om samen in gesprek te vanuit een positieve houding 
door: 

• Na te gaan wat is er gebeurd? (*Indien bij een ruzie, meningsverschil bij beide 
partijen). 

• Klopt het? (*Nagaan bij beide partijen maar waak voor een wellis, nietes). 

• Doorvragen. 

• Hoe had je het kunnen oplossen, voorkomen? 

• Hoe kunnen we dit NU oplossen? 

• Wat doe je de volgende keer? 



8.3.3 Sociale competenties.                                                                                                                    
De pedagogische medewerkers van F.E.L.I.S. zullen de sociale competenties stimuleren door 
middel van kringgesprekken, het aanbieden van spelletjes  en educatieve activiteiten. Het 
samen spelen, samen gesprekken aan te gaan en samen te leren bevordert het opdoen van 
gezamenlijke ervaringen. Daarnaast wordt het eigen maken van waarden en normen 
gestimuleerd doordat ze in een groep spelen. Door het in aanraking komen met andere 
kinderen krijgen ze tevens te maken en met de waarden en normen van F.E.L.I.S. Belangrijk 
daarbij is hoe gaan we om met afspraken, ruzie, verdriet en boosheid. Hoe gaan we om met 
materiaal, met elkaar en de omgeving. Door het onder woorden brengen van de gevoelen en 
gedachtes van de doelgroep. De medewerkers zullen ook met elkaar in gesprek moeten 
blijven om de gemaakte afspraken, regels en opvattingen te handhaven. 

Gewenst gedrag van de doelgroep dient versterkt te worden door het te benoemen, te 
stimuleren en te complimenteren. Het belonen van goed gedrag door middel van 
materialistische vormen dient minimaal te zijn. Dit omdat het motto van F.E.L.I.S.  gericht is 
op “Goed gedrag is normaal gedraag”. 

Recreëren, samen spelen en ontspannen an het einde van de week omdat ook voor onze 

kinderen is het een “Felis Wikènt” 

Badjes dag 

     



Kindermuseum 

April wederom naar het kindermuseum! Een geweldig initiatief die wij ondersteunen en 

waarvoor wij vrijwilligers uit heel Europa willen en kunnen leveren.  

Kinderen vragen zich continu dingen af en gaan graag op onderzoek uit. “Feiten en cijfers zijn 

belangrijk, maar daarnaast moeten we creativiteit en een onderzoekende houding stimuleren 

én waarderen.”  

Robbert Dijkgraaf hoogleraar mathematische fysica. 

 



Muziek en theater 

De kinderen zijn actief bezig met het beoefenen van de kunstvormen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan theater, beeldende kunst, dans, fotografie of muziek. 
Kinderen leren verschillende technieken of vaardigheden die helpen bij het goed 
uitvoeren van de kunstvorm. Maar ook onze tekenleraar (therapeut) Omar Maduro en 
zijn assistenten zetten zich al een aantal jaren in voor onze opvang. Ongelofelijke 
talenten die er naar boven komen en ouders die hun ogen niet kunnen geloven bij het 
zien van een stukje kunstwerk wat door hun eigen kroost gemaakt is. Positieve 
aandacht is hiervan het gevolg! 


