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Inleiding  
Dit is het inhoudelijk verslag over 2021 van de Stichting Vrienden van Hope Flowers in Nederland, 
een ANBI erkende Stichting, die zich richt op ondersteuning van de Hope Flowers School in 
Bethlehem. Het financieel verslag is apart beschikbaar. 

De Hope Flowers School (HFS) is in 1984 gestart en geeft onderwijs en educatie aan kinderen tussen 
5 en 14 jaar. Naast de school is er een community center voor buitenschoolse en educatieve 
activiteiten voor kinderen en voor volwassenen. De school heeft gemiddeld 350 leerlingen; circa 90 
kinderen doen mee aan het middagprogramma van het Child Protection Programme. Het merendeel 
van de leerlingen is afkomstig uit het nabijgelegen vluchtelingenkamp Deheishe. De school kiest 
bewust voor onafhankelijkheid en wordt om die reden volledig gefinancierd uit private middelen. De 
school valt in het bijzonder op vanwege haar succesvolle trauma-aanpak; haar ‘inclusieve’ onderwijs ( 
voor kinderen met een handicap); haar voortdurende focus op vredesonderwijs. Door de 
inhoudelijke samenwerking met het Community Center wordt de aanpak op pedagogisch en 
psychosociaal gebied versterkt, en wordt deze kennis ook uitgedragen naar andere scholen in de 
regio. De positieve impact die de school heeft wordt door de dienstverlening aan ouders en de 
bredere gemeenschap verbreed en verstevigd.  

In 2021 zijn de eerder geconstateerde zorgen over continuïteit van de financiering van de Hope 
Flowers School geenszins verminderd. De voorheen genoemde problemen door het wegvallen van 
bijdragen vanuit De Verenigde Staten (als gevolg van de regering Trump) en een belangrijke 
particuliere Zwitserse fondsenwerver, duurden voort. Eveneens duurde de Covid-19 pandemie voort, 
met daarbij het grote tekort aan vaccinaties voor de Westbank en de Gaza strook. 

Gelukkig kunnen we over 2021 op allerlei manieren positieve lichtpuntjes vermelden, dankzij de 
creativiteit en veerkracht van de school, maar ook dankzij de vele donaties die we weer voor de Hope 
Flowers School mochten ontvangen. Deze zijn harder dan ooit essentieel. 

In diverse landen zijn vriendenstichtingen actief om zowel financieel als moreel ondersteuning te 
bieden (o.a. de VS, Duitsland, Zwitserland, Engeland). Als Nederlandse vriendenstichting staan we 
open voor afstemming en eventuele samenwerking met organisaties die zich mede inzetten voor het 
werk van de school. Desgewenst kunnen we helpen met de informatievoorziening via onze website 
www.vriendenvanhopeflowers.nl (deze is om die reden ook te lezen in het Engels, Frans, Duits en 
Arabisch).  

Dank aan onze vaste donateurs en fondsen 

We zijn verheugd met de giften van onze meerjarige donateurs, met weer enkele nieuwe erbij in 
2021. Zonder hen zou de Hope Flowers School niet in staat zijn te functioneren. Juist voor de 
reguliere kosten (waaronder personeel) zijn deze vaste bijdragen van groot belang. Opnieuw zijn we 
dankbaar voor de bijdragen van de verschillende fondsen, waaronder Triodos, de Hofstee Stichting 
en de Johanna Donk Grote Stichting. Dank aan al degenen die ruimhartig hebben bijgedragen aan de 
Crowdgiving-actie voor schoolgeld. Dit jaar werd de crowdfunding succesvol gefaciliteerd door het 
platform “Give the change” van Triodos. Als bestuur voelen we ons gesterkt door de kring van 
ambassadeurs, die telkens met raad en daad helpt om de Hope Flowers School onder de aandacht te 
brengen. Een speciaal woord van dank aan Steve Hogarth en de band Marillion, die opnieuw zorgden 
voor donaties en acties voor ondersteuning van de school. 

Francien de Groot, secretaris       april 2022 
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Het jaar 2021 in vogelvlucht 

Covid-19 

De eerste maanden van 2021 werden volledig in beslag genomen door de pandemie, die op de 
Westbank dramatisch verliep, zowel voor wat betreft de gezondheidssituatie als de economische 
situatie. Met name de regio's Bethlehem en Hebron waren zwaar besmet met vele doden per dag. 
Van de drie miljoen Palestijnen konden de eerste maanden slechts tienduizenden worden 
gevaccineerd. De school en haar leerlingen kregen te maken mate diverse lockdowns. Tegelijkertijd 
werd hier zeer creatief mee omgegaan en werd er thuis onderwijs gegeven via mobiele telefoons. 
Veel huishoudens beschikken hierover (i.t.t . computers etc). De opvang van de zeer kwetsbare 
kinderen in het Child Protection Programma ging zoveel mogelijk door met inachtneming van de 
regels. Dankzij giften van de Johanna Donke Grote Stichting en de Hofstee stichting kon de school 
diverse hygiëne-maatregelen nemen en ook aan leerlingen ontsmettingsmateriaal verstrekken 

Financiële situatie Hope Flowers School 

De situatie van de school is in het jaar 2021 verder verslechterd. De Zwitserse stichting ‘Palestine 
Demain’ is door ziekte van belangrijkste organisator stilgevallen en extra inspanning en creativiteit 
waren nodig om anderszins steun uit Zwitserland te krijgen. 

Er zijn steeds minder gezinnen die zelf schoolgeld kunnen opbrengen, vanwege de sterk toegenomen 
werkloosheid door corona in combinatie met de economische restricties in de bezette gebieden. 
Tenslotte is ook het stopzetten van USAid een factor van belang voor de problemen met het budget. 
Dit betekende dat in de loop van 2021 enkele personeelsleden moesten worden ontslagen of met 
deelcontracten verder zijn gegaan. De school probeert zoveel mogelijk met minder mensen wel alle 
leerlingen te blijven bedienen.  

De veerkracht van directeur Ibrahim Issa en de staf valt tegelijkertijd op. Er werden verschillende 
nieuwe fondsen en subsidieregelingen aangevraagd, onder meer bij de Duitse regering, De Europese 
Unie en bij USAid. Procedures zijn daarbij langlopend, waardoor op dit moment (begin 2022) alleen 
een positief antwoord van het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken binnen is. 

Inspanningen van Nederlandse Vrienden van Hope Flowers 

Onze Nederlandse Vriendenstichting heeft – vanuit de bescheiden mogelijkheden – zoveel mogelijk 
fondsen benaderd. Naast enkele afwijzingen kregen wij gelukkig positieve reacties van de Johanna 
Donk Grote Stichting en de Hofsteestichting. Onze inzet richting de Ineke Feitz stichting heeft geleid 
tot eenmalige hulp begin 2022 (t.b.v. inrichting van een ‘sensory’ gym voor kinderen met autisme). 
Daarnaast werd in December wederom een zeer succesvolle crowdgivingsactie gehouden in samen 
werking met Triodos. Deze heeft 12.600, euro opgebracht, waarmee voor 25 kinderen een jaar lang 
schoolgeld kan worden betaald. 
 

Het eerste kwartaal van 2021 begint goed met een opbrengst in januari ’21 van de in 2020 gestarte 
crowdfunding actie. Deze crowdfunding heeft € 8450,- opgebracht (iets meer dan 120% van het 
doelbedrag).  
Er wordt – samen met het saldo van de lopende rekening van Vrienden van Hope Flowers – een 
bedrag van 10.000 euro overgemaakt t.b.v. het schoolgeldfonds en het verstrekken van warme 
maaltijden.  



Jaarverslag Activiteiten 2021 van Stichting Vrienden van Hope Flowers 

pagina 5 van 7 

Op verzoek van de Amerikaanse vriendenstichting, hebben we een Engelstalige brief opgesteld over 
de slechte financiële situatie van de school als gevolg van het intrekken van USAid. Deze brief dient 
als input voor verdere actie door de Amerikaanse vrienden, die hiermee hun congresleden kunnen 
benaderen. Het eerste positieve resultaat daarvan is inmiddels zichtbaar geworden: het bezoek van 
een tiental Amerikaanse congresleden in Bethlehem (begin 2022), 
 
Er wordt contact gelegd met de Nederlandse Kristel Letschert die in Palestina woont en werkt; zij 
maakt een podcast maken over het werk van de Hope Flowers School. Deze podcast is in de zomer 
van 2021 gereed, en biedt een aansprekend verhaal ter plekke worden over het reilen en zeilen van 
de school en de leerlingen. Deze podcast wordt later o.a. ingezet voor een interview door het blad 
Kader Primair met onder meer Ibrahim Issa en één van onze ambassadeurs, Warner ten Kate. 
Hiermee worden de eerdere banden versterkt met de Algemene Vereniging van Schoolleiders; een 
organisatie waar de directeur Ibrahim Issa geregeld kontakt mee heeft. 
 
Inmiddels is dit kwartaal opgestart met maandelijkse reguliere contacten tussen onze Vrienden-
stichting en de directie van de Hope Flowers School. Dit maandelijks overleg blijkt goed te werken; 
het wordt het hele jaar gecontinueerd. Dit eerste overleg resulteert in een concrete lijst met 
projecten die op de school prioriteit hebben. Het mag geen verwondering wekken dat de prioriteit 
dit eerste kwartaal ligt bij de aanschaf van hygiënemateriaal ter voorkoming van Covid-uitbraken op 
school. Onze vriendenstichting doet hiervoor uiteindelijk een aanvraag bij De Johanna Donk Grote 
Stichting en bij de Hofstee Stichting. 
 
Het tweede kwartaal helpen we de Hope Flowers School met de ondersteuning van een aanvraag 
van een Europees Fonds.  

Inmiddels krijgen we in deze periode groen licht van zowel de Johanna Donk Grote Stichting als de 
Hofstee Stichting: het project om Covid te voorkomen / bestrijden met hygiënemaatregelen kan van 
start gaan. Inmiddels is de financiële situatie in Bethlehem zodanig, dat leraren slechts gedeeltelijk 
hun salaris kunnen krijgen. 

Er wordt door ons een Facebook-actie gestart om enigszins re kunnen helpen. Ook de Amerikaanse 
vriendenstichting zet een actie op. Dankzij de Facebook-actie, maar met name dankzij Amerikaanse 
opbrengsten is de school weer even uit de brand. 

In het derde kwartaal faciliteert onze vriendenstichting de Hope Flowers School met individuele 
aanschrijving naar diverse voormalige Zwitserse donateurs. Dankzij wederom een aantal grotere 
giften uit de VS, Engeland en vooral Zwitserland, is de benarde financiële situatie op de Hope Flowers 
School weer wat verbeterd. De school zelf heeft grotere donaties aangevraagd voor de langere 
termijn, o.a. bij het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken; tevens wordt een nieuwe aanvraag bij 
USAid voorbereid. 

Inmiddels is er een plezierig gesprek met de Ineke Feitz stichting geweest, en hoewel het werk van de 
Hope Flowers School niet tot de doelen van deze Stichting behoort, kunnen we een eenmalig verzoek 
doen voor de leerlingen met een ‘handicap’.  

Tenslotte hebben we in dit kwartaal ook afscheid genomen van ons bestuurslid van het eerste uur: 
Anne Veldhuizen. We zijn Anne zeer erkentelijk voor al het werk dat ze heeft gedaan voor de school 
en we wensen haar en haar man Erik van Praag een rustiger tijd toe. Wij weten dat ze hoe dan ook 
betrokken zullen blijven.  
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In het vierde kwartaal hebben we wederom een crowdfunding gestart. Dit keer konden we gebruik 
maken van het platform ‘Give the Change’ van Triodos Foundation. In overleg met de school is de 
eerste prioriteit nog steeds het schoolfonds voor leerlingen die geen schoolgeld kunnen betalen. De 
crowdfunding vindt plaats in december en is mede dankzij de samenwerking met Triodos zeer 
succesvol. Triodos zelf heeft zich bereid getoond de ‘verdubbelaar’ in te zetten voor de eerste 
donateurs die 3500,- euro bijeenbrachten.  

Het beoogde eindbedrag van 7000,- euro werd tussentijds twee keer naar boven bijgesteld. 
Uiteindelijk werd een eindbedrag van 12.600,- bereikt. Uiteraard was de school zeer verheugd om 
hierdoor 25 zeer behoeftige leerlingen een jaar naar school te kunnen laten gaan.  

Aan het eind van het jaar hebben we een aanvraag voorbereid voor de Ineke Feitz stichting. Dit is een 
aanvraag geworden voor de inrichting van een zogeheten ‘sensory-gym’, een ruimte specifiek voor 
de ontwikkeling van het sensitief vermogen voor leerlingen te kampen hebben met autisme 
gerelateerde problemen. 

Eenduidig de naam van de school, sluiten we dit moeilijke jaar met meer hoop af, dan aan het 
begin… 

Versteviging en continuïteit financiële ondersteuning 
Het vaste donateurenbestand van onze Stichting is enigszins toegenomen. De kring van Nieuwsbrief 
abonnees is toegenomen met een totaal van 140, voornamelijk via de emaillijst die we verkregen van 
de Zwitserse stichting Palestine Demain. Dit betekent dat we inmiddels sommige Nieuwsbrieven in 
drie talen versturen: Nederlands, Engels en Frans.  

De reguliere donaties worden volledig ingezet om de structurele kosten van de school te helpen 
dekken. Bijdragen van fondsen zijn voor de extra projecten van de school . Dankzij onze donateurs, 
de goodwill-acties van Steve Hogarth en de band Marillion, incidentele giften en crowdfunding acties 
konden we dit jaar ons jaarlijks streefbedrag van €25.000,- verhogen tot een bedrag van 35.550 Euro 
in 2021 voor de Hope Flowers School.  

Wij merken nog steeds dat het niet altijd makkelijk wordt begrepen, waarom de school grotendeels 
(en structureel) afhankelijk is van giften. Omdat de onafhankelijkheid van de Hope Flowers School 
wezenlijk is voor hun aanpak van vredesonderwijs en mensenrechten, is de structurele financiering 
juist afhankelijk van giften en internationale steun. Voor ons als Vriendenstichting is het daarom een 
belangrijke opgave om het goede werk van de school breed onder de aandacht te brengen. Daaraan 
gekoppeld onze onverminderde inzet om naast de financiering voor projecten, ook middelen te 
verkrijgen voor de basisvoorzieningen van de school, zoals personeel en onderhoud aan gebouwen. 

Verspreiding informatie en bekendheid Hope Flowers School 
Directe contacten tussen de school en de “vrienden” is van groot belang. In 2021 was dit door Covid 
nog steeds fysiek moeilijk te organiseren maar betrof het de volgende activiteiten: 

- Verbetering van onze Nieuwsbrief en de Website 
- Social media acties (vooral via Facebook)  
- Verruiming van het ledenbestand van onze Nieuwsbrief 
- Regelmatige Skype-contacten met de Hope Flowers School. Naast communicatie met de 

directeur Ibrahim Issa ook afwisselend enkele stafmedewerkers. 
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Bestuurswerkzaamheden in 2021 
Ons stichtingsbestuur bestond dit jaar uit: Ralph Goossens (voorzitter), Marijn Goossens 
(penningmeester), Sarina Hoogendam, Ted van den Bergh, Anne Veldhuizen, (1e helft 2021) en 
Francien de Groot (secretaris). 

Wij hebben in 2021 zes maal een bestuursvergadering gehouden. 

Met de school zijn 12 x Zoom-bijeenkomsten geweest. 

In 2021 hebben we 14 maal een Nieuwsbrief uitgebracht, zowel in het Nederlands als het Engels en 
vanaf het najaar ook in het Frans. 

Resultaten 
Vanuit onze activiteiten als Stichting zijn we in staat geweest in totaal € 35.550 over te maken naar 
de Hope Flowers School . 

Het volledige financieel verslag is afzonderlijk beschikbaar. 

 

 


