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V
ia het European So-
lidarity Corps kwa-
men zij en mede-
student Romy van
den Elzen (21) bij

Stichting Felis terecht. ,,Wij
doen de opleiding tot leraar ba-
sisonderwijs (Pabo) in Neder-
land”, vertelt Wijers. ,,We zitten
nu in ons derde jaar en moeten
werken aan onze internationale
competenties.” Samen met Van
den Elzen koos ze ervoor om
voor een aantal maanden naar
Curaçao af te reizen en vanuit

hier hun minor ‘Experience
Abroad’ te voltooien. ,,Naast on-
ze stage doen we onderzoek
naar sustainable development
goals”, aldus Wijers.

,,Bij toeval kwamen wij bij
Stichting Felis terecht”, vertelt
Van den Elzen. ,,Ze konden
extra handen gebruiken en
dankzij het European Solidarity
Corps konden wij ons gemak-
kelijk bij de stichting aanslui-
ten.” De studentes krijgen
dankzij dit programma van de
Europese Unie onder andere

lessen Papiaments en hun reis-
kosten worden vergoed.

Ook Gerda van Petersen, op-
richtster van Stichting Felis, is
erg blij met de extra hulp. ,,Het
European Solidarity Corps is
speciaal opgezet voor jongeren
die zich willen inzetten voor de
gemeenschap en maatschappe-
lijke projecten in het buiten-
land, dit is natuurlijk een gewel-
dige kans. Onze stichting is hier
al jaren bij aangesloten”, vertelt
Van Petersen. Jongeren die
hieraan deelnemen krijgen fi-
nanciering en steun vanuit de
Europese Unie en kunnen - ter-
wijl zij een bijzondere ervaring
opdoen - vaardigheden en com-
petenties ontwikkelen.

Omdat de stichting volledig
draait op subsidies kan Van Pe-
tersen nooit vast personeel in
dienst nemen. ,,Ik kan geen
vast contract bieden aan mijn
personeel, wat ik soms wel jam-
mer vind, omdat zij vaak een
band opbouwen met de kinde-

ren en dan weer moeten ver-
trekken.” Over de vrijwilligers is
ze bijna altijd enthousiast.
,,Neem bijvoorbeeld Romy en
Mariska, zij studeren aan de Pa-
bo en hebben weer nieuwe idee-
ën. Zij kunnen ons weer dingen
leren en tegelijkertijd een bij-
zondere ervaring opdoen.”

In november 2011 opende
Stichting Felis haar deuren voor
alle kinderen uit Otrobanda.
,,Nadat mijn man overleed heb

ik in 2010 een monumentaal
pand gekocht en helemaal gere-
noveerd. Ik heb een achter-
grond in het onderwijs en in de
hulpverlening, dus ik wilde
graag iets doen in deze richting.
Ik besloot een naschoolse op-
vang te openen voor kinderen
uit de wijk. Ik wil ze laten zien
dat er méér is dan alleen Otro-
banda. Kinderen hier hebben
soms het idee dat Curaçao de
wereld is, maar er is nog zoveel

meer om te ontdekken.”
Van Petersen spreekt uit ei-

gen ervaring. ,,Ik ben zelf opge-
groeid in Otrobanda. Ik wil de
jeugd zelfverzekerder maken,
normen en waarden bijbren-
gen, maar vooral meer keuze-
mogelijkheden bieden als het
gaat om hun toekomst. Ik wil ze
hun talenten laten ontwikkelen
en ze laten oriënteren op be-
roepskeuzes. Er is meer dan
een baan bij de Isla of bij Seli-

kor.”
De naschoolse opvang richt

zich voornamelijk op kinderen
tussen de 4 en 12 jaar. Na
school komen ze naar de op-
vanglocatie en krijgen zij iedere
dag een warme maaltijd. Vol-
gens Van Petersen is dit belang-
rijk. ,,Met honger leren werkt
niet”, zegt ze. De kinderen wor-
den begeleid met hun school-
werk, maar krijgen ook de vrij-
heid om spelenderwijs te leren

en hun creativiteit de vrije loop
te laten. Volgens Van Petersen
is er nog één ding dat belangrijk
is en veel te weinig gedaan
wordt op Curaçao. Namelijk:
knuffelen. ,,Fysiek contact is be-
langrijk, daar ben ik van over-
tuigd”, zegt ze.

Ook bij Wijers en Van den El-
zen vliegen de kinderen regel-
matig om de hals. ,,Het is mooi
om te zien dat je met weinig
spullen toch veel kunt beteke-

nen voor deze kinderen. Er zit-
ten kinderen tussen die het
soms niet makkelijk hebben
thuis”, vertelt Wijers. Van Pe-
tersen beaamt dit. ,,Wij hebben
veel kinderen op de opvang met
een rugzakje.” Wijers merkt dat
er vanuit zowel de medewer-
kers als de kinderen waardering
is voor haar als vrijwilliger. ,,Dat
is heel fijn.”

Beide vrijwilligers vinden het
dan ook heel leuk om een kijkje

te nemen bij de kinderen thuis,
tijdens het rondbrengen van de
voedselpakketten, die zij zelf
samengesteld hebben. ,,Nu
kunnen wij ook zien waar de
kinderen wonen waar wij de af-
gelopen tijd mee hebben ge-
werkt”, zegt Van den Elzen.
Over twee weken vliegen de stu-
dentes weer naar Nederland,
om daar hun opleiding af te
ronden. ,,Het was absoluut een
bijzondere ervaring.”

Afgelopen vrijdag gingen de medewerkers en
vrijwilligers van Stichting Felis samen op pad
om voedselpakketten rond te brengen. De
basisschoolkinderen uit Otrobanda, die
dagelijks naar de naschoolse opvang gaan,
ontvingen thuis een tas met allerlei voedings- en
schoonmaakmiddelen. ,,Het is heel belangrijk
voor deze kinderen dat Stichting Felis bestaat”,
zegt de 22-jarige Mariska Wijers, die als
vrijwilliger aangesloten is bij de stichting.

Tekst en foto’s Julia Vriend

Gerda van Petersen opende in 2011
haar naschoolse opvang, Stichting
Felis. Ze zet zich in voor de toe-
komst van kinderen uit Otrobanda.

Stichting Felis verspreidt hulppakketten

De 22-jarige Mariska Wijers uit Groesbeek zit in het derde jaar van de Pabo. Op Curaçao werkt zij als vrijwilliger bij
Stichting Felis aan haar internationale competenties. Tijdens het inpakken, klaarzetten en inladen van de voedselpakketten dragen alle kinderen hun steentje bij.

Romy van den Elzen kwam samen met Mariska Wijers naar Cura-
çao. ,,Dit is een heel bijzondere en leerzame ervaring”, aldus de 21-
jarige Pabo-studente.

Sergie is al sinds jaar en dag betrokken bij Stich-
ting Felis. Hij is bij zowel de kinderen als de vrijwil-
ligers zeer geliefd. Samen met de vrijwilligers
brengt hij de pakketten langs de huizen. Alle families zijn blij met de voedselpakketten. Ook de kinderen vinden het leuk om hun ‘tantes’ thuis te ontvangen. 

,,Nu kunnen wij ook zien waar en met wie
de kinderen wonen waar wij de afgelopen
tijd mee hebben gewerkt”, aldus vrijwilli-
ger Romy van den Elzen.

Alle sponsors en donateurs hebben een plekje
op de ‘VIP-paal’ van Stichting Felis.


