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Inleiding
Hierbij treft u het verslag aan 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.
De Hope Flowers School (HFS) is in 1984 gestart en richt zich op onderwijs en educatie aan kinderen
tussen 5 en 14 jaar. Naast de school is er een community center voor buitenschoolse activiteiten
voor kinderen en voor educatieve activiteiten voor volwassenen. In 2016 groeide de school tot ..
leerlingen. Het merendeel is afkomstig uit Palestijnse vluchtelingenkampen. De school wordt volledig
gefinancierd uit private middelen.
De school heeft geleidelijk veel expertise opgebouwd in trauma-aanpak en krijgt steeds meer
bekendheid en erkenning, in 2016 o.a. door presentaties van de aanpak bij de Europese ESHAconferentie (zie hierna) en zeer recent ook door de erkenning door het Palestijns Ministerie van
Onderwijs.
In diverse landen zijn vriendenstichtingen actief om zowel financieel als moreel ondersteuning te
bieden (o.a. VS, Duitsland, Zwitserland).
Ons stichtingsbestuur bestond dit jaar uit: Ralph Goossens (voorzitter), Francien de Groot
(secretaris), Marijn Goossens (penningmeester), Anne Veldhuizen (lid).
Dit activiteitenjaarverslag is goedgekeurd door het bestuur van de stichting in de bestuursvergadering van 6 maart 2017.

Francien de Groot
secretaris
maart 2017
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Het jaar 2016 in Vogelvlucht
In het eerste kwartaal mochten we een succesvolle crowdfundingscampagne afsluiten. Er werd door
69 mensen gedoneerd met als opbrengst 5370 euro netto. Hiermee hebben we een half jaar lang de
aanstelling mogelijk gemaakt van een extra medewerker voor specifieke activiteiten voor
getraumatiseerde kinderen.
Om onze financiële ondersteuningsmogelijkheid te vergroten, hebben we ons georiënteerd op
mogelijke fondsen die gezien hun doelstellingen wellicht een bijdrage kunnen leveren aan de Hope
Flowers school. Dit naast de reguliere bijdrage van ons vaste donateurenbestand. Wij kwamen tot
een short list van drie tot vijf mogelijke fondsen. Voor de Lions club in Leusden werd een lezing
gegeven, zij overhandigden een gift van € 2000!
In het tweede kwartaal hebben wij op basis van ons voorwerk daadwerkelijk aanvragen gedaan bij
het Solidariteitsfonds, de Hofstee-stichting en het Vredesfonds. Waar aanvankelijk de vraag van de
Hope Flowers School zich richtte op het mogelijk maken van een Waterproject ( vanwege continue
waterschaarste), bleek de meest urgente nood toch anders: Het schoolgebouw moest fors worden
uitgebreid/aangepast aan de zeer snel groeiende trauma-gerelateerde aanpak en daarnaast de
aanwas van leerlingen met een (lichamelijke) beperking. De fondsaanvragen werden daarom allen
daarop gericht (zie 3e en 4e kwartaal voor wat betreft honorering).
Het derde kwartaal was geheel gericht op de organisatie van het bezoek van de heer Ibrahim Issa
(directeur Hope Flowers School). We hebben ons georiënteerd op een zinvolle invulling van een
programma dat enerzijds voor de heer Issa nuttige uitbreiding van contacten kon opleveren,
anderzijds mogelijkheid gaf tot ontmoeting met de vrienden en belangstellenden hier in Nederland.
Doordat in oktober een Europese conferentie van schooldirecteuren in Maastricht zou plaatsvinden
(ESHA), hebben we in het programma hiervoor een centrale plaats ingeruimd. De organisator (AVS)
was enthousiast over een mogelijke bijdrage van de heer Issa hieraan en plande in het programma
twee maal een lezing in. We hebben onze vrienden per Nieuwsbrief geïnformeerd en uitgenodigd
voor een ‘meet&greet’ op 22 oktober in Utrecht.
Helaas ontvingen we in dit kwartaal van zowel het Solidariteitsfonds als van het Vredesfonds een
afwijzing voor onze aanvraag. We deden een nieuweaanvraag bij het Kinderfonds Dusseldorp .
Het vierde kwartaal betekende een intensieve week van uitwisseling met de heer Issa. De
deelnemers aan de ESHA-conferentie ( European School Heads Association) waren onder de indruk
van de bijdrage van Ibrahim Issa. Niet alleen de veel moeilijker omstandigheden waaronder hij als
directeur zijn school moet leiden, maar ook de waardevolle ervaring met trauma-aanpak en het
omgaan met leerlingen met verschillende (religieuze en culturele) achtergronden, leverden veel
wederzijdse inzichten en contacten op. Indrukwekkend was daarna de meet&greet voor de circa 20
vrienden/belangstellenden en op 21 oktober de bijeenkomst in Arnhem met enkele regionale
schooldirecteuren aldaar. Een nuttige week met hopelijk duurzame contacten.
Dit kwartaal bracht ook positief nieuws van de Hofstee Stichting. Men besloot onze aanvraag voor
aanpassing van de school te honoreren. Heel plezierig was dat het daarmee mogelijk werd de Hope
Flowers School nog in december 15.000 euro voor de verbouwing te laten ontvangen.
Aan het eind van dit kwartaal hebben we onze vrienden via een Nieuwsbrief/kerstwens nog over alle
activiteiten van dit jaar en het komend jaar geïnformeerd.
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De stichting Vrienden in 2016 per thema
Versteviging en continuïteit financiële ondersteuning
Het vaste donateurenbestand van onze Stichting is bescheiden maar constant. Daarnaast ontvingen
we nog enkele incidentele bijdragen ( de crowdfundingsactie niet meegeteld). De reguliere bijdragen
zijn niet voldoende om het jaarlijkse streefbedrag van €25.000,- te halen. Wij zetten ons weliswaar in
voor uitbreiding van het vaste donateurenbestand, maar erkennen tegelijkertijd dat door de situatie
in onze wereld door zeer vele organisaties een beroep gedaan wordt op ieders solidariteit en
financiële ondersteuning. Hierdoor blijft het moeilijk nieuwe vaste donateurs te vinden. Daarom
zullen we ons ook meer richten op incidentele acties en gerichte projecten.
Begin 2016 heeft dit inzicht geleid tot verkenning en actie om fondsen met vergelijkbare doelen te
interesseren financieel bij te dragen aan de Hope Flowers School. Van het Solidariteitsfonds, het
Vredesfonds en het Kinderfonds van Dusseldorp ontvingen we helaas afwijzingen.
Des te meer zijn we verheugd over de positieve bijdrage van de Hofstee Stichting. Zij hebben niet
alleen 15.000 euro toegezegd, maar willen ook meewerken om geschikte andere fondsen te vinden.
Voor 2017 houden we daarom deze lijn van actieve fondsverwerving vast.

Informatie en bekendheid Hope Flowerschool
Directe contacten tussen de school en de “vrienden” is van groot belang. In 2016 betrof het de
volgende activiteiten:


Het bezoek van Ibrahim Issa in oktober 2016

Voor zowel ons bestuur als voor de kring van vrienden was zijn indringende maar toch positieve
verhaal over de school en de situatie in Bethlehem een enorme stimulans. Tijdens de meet&greet op
22 oktober werden wij diep geroerd door de grote inzet van alle leerkrachten, ouders en kinderen
van de school. De school blijft groeien en trekt nu ook kinderen uit Hebron en Jerusalem. Het helen
van de trauma’s is onlosmakelijk verbonden aan veerkracht en ‘empowerment’ van de leerlingen en
het blijvend geloven in een betere toekomst. Belangrijk is telkens weer te vermelden dat geen van de
(ex-)leerlingen is betrokken bij gewelddadig verzet.
In een gesprek op 23 oktober van Ibrahim Issa met enkele schooldirecteuren in de omgeving
Arnhem/Nijmegen, is i.s.m. Warner ten Kate ( één van onze “vrienden” en voormalig directeurbestuurder van basisscholen) gesproken over ideeën van directer contact tussen leerlingen van de
HFS en leerlingen van deze scholen. Het vraagt nog om verdere uitwerking en verkenning van de
mogelijkheden bij zowel de HFS als deze scholen. We zijn blij dat Warner heeft toegezegd hierin te
blijven meedenken/doen.
Voor de Europese conferentie in Maastricht zie hierna.


Bezoek aan de school in Bethlehem

In 2015/16 was er twee maal een bezoek ter plekke. Eenmaal door onze voorzitter en
penningmeester en eenmaal door Erik van Praag (voormalig actief voor de school als fondsenwerver)
met enkele anderen. Ook hun verhalen en ervaringen zijn voor ons waardevol. Voor de goede orde:
Deze reizen zijn door betrokkenen zelf bekostigd.
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Wij hebben daarnaast als bestuur dit jaar gesproken over een mogelijke reis naar Bethlehem voor
belangstellende vrienden welke in 2017 of 2018 georganiseerd gaat worden. Het mag duidelijk zijn
dat de veiligheidssituatie een rol speelt bij het al of niet doorgaan van bezoeken.


Literaire avonden en films

Tenslotte organiseren wij regelmatig i.s.m. Marianne Dagevos ( één van onze “vrienden” en
professionele inleider) literaire avonden en filmavonden. In 2016 zijn we met de voorbereidingen
gestart en hebben weer op 26 januari respectievelijk 12 februari 2017 een dergelijke avond
georganiseerd.

Europese conferentie schooldirecteuren (ESHA)
Van 19 tot en met 21 oktober 2016 werd deze tweejaarlijkse conferentie georganiseerd voor 600
Europese schooldirecteuren. Deze keer was de Nederlandse AVS (Algemene Vereniging voor
Schoolleiders) de organisator. Dankzij de contacten van Warner ten Kate (ex-directeur/bestuurder
van diverse basisscholen) waren we in staat om Ibrahim Issa te wijzen op deze unieke kans zijn
collegiale Europese netwerk uit te breiden en ervaringen uit te wisselen rond het thema “Leadership
matters”. De organisatie vond de ervaring van Ibrahim zodanig interessant dat hij gevraagd werd ook
twee maal een lezing te verzorgen over “Responsible citizenship in Action”.
Op deze conferentie heeft Ibrahim Issa het verhaal over de school en de ervaringen met
intercultureel onderwijs goed over het voetlicht kunnen brengen. Er zijn ook veel contacten gelegd.
Bovendien is een initiatief ontstaan om de komende jaren te bezien of een dergelijke conferentie op
Cyprus kan worden georganiseerd waarbij de uitwisseling van Palestijnse en Israëlische schoolleiders
centraal staat.
In het Europese magazine werd een verslag over Ibrahims lezingen geplaatst.

Bestuurswerkzaamheden in 2016
Wij hebben in 2016 acht maal een bestuursvergadering gehouden. Los van de geplande activiteiten
en fondsaanvragen, hebben we ons daarin bezig gehouden met het brainstormen over uitbreiding en
verjonging van ons bestuur. In de praktijk blijkt dat veel jonge mensen weliswaar de Stichting een
goed hart toedragen, maar vaak een te druk bezet leven hebben om inzet te kunnen leveren. In 2017
blijven we ons inzetten voor verdere betrokkenheid van nieuwe mensen en donateurs. Hiervoor is
een literaire avond in januari en een filmavond in februari voorbereid.
In 2016 hebben we drie maal een Nieuwsbrief en één maal een informatie-flyer uitgebracht om alle
belangstellenden op de hoogte te houden. Ons vrienden-bestand is gegroeid, mede dankzij de
crowdfunding en de andere activiteiten.
De directe contacten met de directeur van de Hope Flowers School zijn essentieel om op de hoogte
te blijven van het welen wee en ook goed het verhaal te kunnen (blijven) vertellen. Telkens wordt de
actuele situatie besproken en hoe wij het beste kunnen blijven ondersteunen.
Los van de eerder genoemde bezoeken ter plekke en het bezoek van Ibrahim Issa in oktober, is er 4x
skypecontact geweest.

Resultaten
Zie het financieel jaarverslag voor een verantwoording van inkomsten en uitgaven.
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Financiële steun aan de Hope Flowers School
In totaal hebben we in 2016 7x een bedrag kunnen overmaken aan de Hope Flowers School:
Januari : € 8.500 voor de sociaalpsychologische leerkracht (crowdfunding en regulier)
Maart: € 2.500 voor nieuwe aanbouw (incidentele en lopende giften)
April: € 1.250 (lopende en incidentele giften)
Augustus: € 1.400 voor spoedreparaties (incidentele giften)
Oktober: € 2.500 (lopende en incidentele giften)
November: € 15.000 voor uitbreiding/aanpassing voorzieningen gehandicapten (fonds)
December: € 1.500 (lopende en incidentele giften)
Het volledige financieel verslag is apart beschikbaar.
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