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Inleiding
Op 24 september 2014 is de Stichting Vrienden van Hope Flowers opgericht. In de statuten is
opgenomen dat het eerste boekjaar eindigt op 31‐12‐2015, vandaar dat u in dit Jaarverslag de
activiteiten uit de periodes 2014 en 2015 samen aantreft.
Dit activiteitenjaarverslag is goedgekeurd door het bestuur van de stichting in de bestuurs‐
vergadering van 7 maart 2016.

Anne Veldhuizen
secretaris
maart 2016
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Oprichting stichting en verkrijging ANBI status
Eind september wordt de stichting opgericht bij notaris Geerse in Terheijden. Kort daarna wordt een
kleine wijziging in de statuen aangebracht om de ANBI status te kunnen krijgen.

Kunstveiling
In december 2014 wordt een kunstveiling georganiseerd, die wordt gehouden in het American Hotel
in Amsterdam. Er wordt met name door Anne zeer veel werk verzet om kunstenaars te benaderen en
publiek te mobiliseren. Voor dit event wordt een speciale website opgezet waarop de kavels bekeken
kunnen worden. Het wordt een zeer geslaagde middag met een netto opbrengst van ruim € 8000.

Overdracht SOML
De activiteiten die SOML in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd om fondsen te werven voor de Hope
Flowers school worden formeel overgedragen aan de stichting. De nog lopende sponsorcontracten
worden door SOML afgewikkeld in 2015, en het nog resterende saldo wordt aan de stichting
overgemaakt.

Afwikkeling Kunstveiling
De eerste paar weken van 2015 waren er diverse werkzaamheden rond de kunstveiling ‘Vrede is een
Kunst’, die in december 2014 plaats vond. De zakelijke afwikkeling behelsde o.a. het betalen van
materiaalkosten aan kunstenaars, het sturen van nota’s naar deelnemers van ‘Uit de Kunst’‐
workshops, en het uiteindelijk berekenen van de bruto‐ en netto opbrengst. Zie hiervoor ook het
financiële jaarverslag.
Besloten werd de kunstwerken die niet verkocht waren via een digitale veiling aan te bieden. Dit
leverde geen verkoop op; de veiling werd op 9 april beëindigd.

Bestuursvergaderingen
(1)
Op 20 januari werd een eerste bestuursvergadering gehouden. Het bestuur, bestaande uit Ralph en
Marijn Goossens en Anne Veldhuizen, besprak de rolverdeling en taken.
Ralph beheert en verzorgt als voorzitter de website en stelt de Nieuwsbrief samen (als er iets te
melden valt), die aan vrienden, kunstenaars en donateurs wordt verstuurd. Hij onderhoudt en
intensiveert de internationale contacten, en het contact met Ibrahim (via mail‐ en Skypecontacten).
Zijn taak betreft ook het doen van subsidieaanvragen.
Anne zal als secretaris de formele correspondentie doen en donateurs werven. Zij is verantwoordelijk
voor een jaarverslag. Zij zal ook eventuele vrijwilligers begeleiden.
Marijn is penningmeester, en zal de boekhouding bijhouden en alle financiële zaken afhandelen,
evenals een financieel jaarverslag.
Belangrijke taken zijn: werven van donateurs, ontwikkelen van onze Stichting, het organiseren van
een brainstormavond met betrokken mensen uit ons netwerk en het overdragen van de financiën
van SOML naar onze Stichting.
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(2)
Op 9 maart vindt weer een bestuursvergadering plaats. Hierin wordt de Brainstormavond van 16
maart voorbereid (zie Brainstormavond), en het bezoek van Ibrahim aan Nederland, in april (zie
aldaar).
Anne zal een donateursactie starten onder kunstenaars, en medewerkers aan de kunstveiling.
Ibrahim vraagt subsidie aan bij een EU‐fonds; mogelijk kan de War Trauma Foundation zich daartoe
garant stellen, een noodzakelijke voorwaarde bij EU‐subsidies.
Er zijn mogelijk meer Nederlandse fondsen die onze Stichting willen subsidiëren; Marijn zoekt dit uit.
(3)
Vergadering op 23 maart: De Brainstormavond wordt besproken, en het vervolg erop. Er zal een
gesprek met Ibrahim plaatsvinden met belangstellenden. Deze wordt voorbereid.
De uit de brainstorm voortvloeiende werkgroepen komen aan de orde. De werkgroep Communicatie
zal een Palestijnse avond organiseren. Mogelijk komt er ook een werkgroep Scholeninitiatief (contact
HFS – Nederlandse scholen). Deny de Jong kan misschien onze adviseur worden.
Marijn neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de fondsenwerving, Anne zal donateurs gaan
werven. Formulier van de Belastingdienst wordt meegestuurd.
Agendapunt is ook het verbeteren van de website van onze Stichting en van de Hope Flowers School.
Voor wat betreft de Engelse website ligt het gevoelig.
Anne zal Vincent Mentzel en Machteld Teekens benaderen, nu de online‐veiling is beëindigd. Willen
ze hun kunstwerk terug, of blijft het te onzer beschikking. Miek Coppens schonk haar kunstwerken
aan onze Stichting.
(4)
Vergadering op 24 augustus: Francien de Groot, ons nieuwe bestuurslid, wordt welkom geheten.
Ralph brengt verslag uit van zijn bezoek aan Hope Flowers. Met Ibrahim is gesproken om, samen met
de Engelsen, een crowdfunding actie te organiseren voor een waterrecyclingproject. Ibrahim zal
maandelijks met Ralph een skype‐gesprek hebben.
Er wordt een literaire avond georganiseerd door Francien en Marianne, rond een boek van Suad
Amiry.
Docenten van de middelbare school in Nijmegen, die contact met Ibrahim hadden, willen privé de
Hope Flowers School bezoeken. De Hogeschool Rotterdam wil contact op bestuursniveau. Hieruit kan
een uitwisseling ontstaan tussen de scholen. Een klein groepje rond Ed Voerman en Erik van Praag zal
een bezoek aan de HFS brengen (was uitgesteld in verband met de politieke situatie).
Nieuwe donateurs is een kwestie van lange adem.
Maureentjes: slechts een donateur heeft een Maureentje te goed.
Overgebleven kunstwerken worden op Marktplaats gezet.
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Website
De website wordt in de loop van 2015 enkele malen aangepast, o.a. om twee testimonial filmpjes toe
te voegen die uit de film worden gehaald die de Hope Flowers School in april heeft laten maken. Ook
wordt de website vertaald naar het Engels.

Brainstormavond
Op 16 maart wordt een brainstormavond gehouden, waaraan 12 personen deelnemen. Er is kritiek
op de website en op ontbreken van een duidelijke ‘pitch’ van de stichting: wat maakt haar uniek?
Er is behoefte aan meer informatie van Ibrahim. Bij zijn komend bezoek in april zal een informatief
gesprek van de deelnemers van vanavond met hem plaatsvinden.
Suggesties zijn het vormen van drie werkgroepen: Communicatie (heldere informatie over ons doel,
verbeterde website, lespakket voor scholen samenstellen, contact met scholen), Fondsen
(internationale‐ en nationale fondsen inventariseren) en Netwerk (donateurs, uitwisseling scholen).

Bezoek van Ibrahim en gesprek met enkele vrienden van Hope Flowers
Van 11 – 13 april was Ibrahim in Nederland op bezoek, en werkte hij een druk programma af. Hij
hield lezingen op een middelbare school in Nijmegen, voor docenten van de Hogeschool in
Rotterdam en voor FEL (club van leiders uit het bedrijfsleven). Op alle drie bijeenkomsten werd
enthousiast en geïnteresseerd gereageerd. Mogelijk mondt de lezing van Ibrahim uit in contacten
tussen beide scholen en de Hope Flowers School.
Het gesprek op 13 april tussen Ibrahim en enkele deelnemers aan de brainstormavond bleek zeer
nuttig en informatief. Het werk van het Hope Flowers Community Centre ontwikkelt zich sterk en
wordt door de Palestijnse autoriteit als belangrijk geacht.
Gebrainstormd wordt over hoe samenwerking uitwisseling tussen Nederland en Hope Flowers kan
plaatsvinden. De expertise die Hope Flowers op het gebied van traumahealing en omgaan met
spanningen heeft kan voor Nederland belangrijk zijn.
Ibrahim wordt gevraagd testimonials te verzamelen van oud‐studenten. Hoe werkt het
vredesonderwijs door? Dit blijkt niet eenvoudig te zijn. Door middel van Facebook kun je een
netwerk opbouwen.
Ibrahim onderzoekt wat voor crowdfunding actie we kunnen starten.

Literaire avond
Op 20 november werd een literaire avond georganiseerd rond het boek van Suad Amiry: ”Sharon and
my mother‐in‐law”. De avond vond plaats bij Betty de Leeuw in Utrecht, en werd, inclusief Marianne,
Ralph, Francien en Anne, bezocht door 7 personen. Eén persoon was op het laatste moment
verhinderd. Tijdens die avond werd een prachtige dia presentatie, vol informatie over de toestand op
de Westoever gegeven door Marianne. Het zou mooi zijn zo´n informatieavond te herhalen voor een
veel groter publiek.

Crowdfunding actie
Het plan om in december een crowdfunding actie te starten rondom het waterzuiveringsproject
werd, op verzoek van Ibrahim, uitgesteld. Door de vijandelijkheden op de Westoever gedurende
voorjaar en zomer 2015, en de impact dat dit geweld op de kinderen van de Hope Flowersschool
had, was er op de school dringend behoefte aan een tweede deskundige voor traumahealing. In
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korte tijd maakte Ralph, met de informatie die Ibrahim verschafte, een mooie tekst voor de actie, die
half december 2015 startte en doorliep tot half januari. We beoogden het salaris voor een jaar bijeen
te brengen: € 12.000. De 1%‐actie, waar de crowdfunding was ondergebracht, adviseerde ons echter
dringend op de helft van dit bedrag te focussen, en dit leverde inderdaad het benodigde bedrag voor
een half jaarsalaris op.
Het project voor 2016 zal waarschijnlijk de waterzuivering betreffen.

Nieuwsbrieven
In 2015 werd driemaal een Nieuwsbrief gestuurd aan donateurs en vrienden van onze Stichting: in
januari, april en september.
In de Nieuwsbrieven werd verslag gedaan van de situatie op de Hope Flowers School, en de
crowdfunding actie aangekondigd. Daarnaast werden activiteiten van het bestuur vermeld, zoals een
donateursactie en een literaire avond.
De Nieuwsbrieven zijn op de website te vinden onder “Archief”.

Resultaten
Zie het financieel jaarverslag voor een verantwoording van inkomsten en uitgaven, en de bedragen
die aan de Hope Flowers School zijn overgemaakt.
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