
Jaarverslag Activiteiten 2017 van Stichting Vrienden van Hope Flowers 

pagina 1 van 6 

 

 

 

 

 

Jaarverslag Activiteiten van de 

Stichting Vrienden van Hope Flowers 

over 2017 

 

 



Jaarverslag Activiteiten 2017 van Stichting Vrienden van Hope Flowers 

pagina 2 van 6 

Inhoudsopgave 

 

Inleiding ................................................................................................................................................... 3 

Het jaar 2017 in Vogelvlucht ................................................................................................................... 4 

De stichting Vrienden in 2017 per thema ............................................................................................... 5 

Versteviging en continuïteit financiële ondersteuning ............................................................... 5 

Informatie en bekendheid Hope Flowers School ........................................................................ 5 

Bestuurswerkzaamheden in 2017 ............................................................................................... 5 

Resultaten ............................................................................................................................................... 6 

 



Jaarverslag Activiteiten 2017 van Stichting Vrienden van Hope Flowers 

pagina 3 van 6 

Inleiding 

Hierbij treft u het inhoudelijk verslag over 2017 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. Het financieel verslag is apart beschikbaar. 

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 2017 had de school 350 

leerlingen en deden circa 70 kinderen aan het middagprogramma mee. Het merendeel is afkomstig 

uit Palestijnse vluchtelingenkampen. De school wordt volledig gefinancierd uit private middelen en is 

onafhankelijk, maar wel erkend, door het Palestijns Ministerie van Onderwijs. De school is valt in het 

bijzonder op vanwege haar succesvolle trauma-aanpak en vanwege haar voortdurende focus op 

vredesonderwijs. Het afgelopen jaar kreeg de school bericht over hun ex-leerling Ayman Adassi: 

“Hope Flowers School has celebrated this year the achievement of Ayman Adassi, a former student 

who scored as one of the best 10 students of the West Bank in high school standardized testing with 

score of 98.6 in scientific stream. Parents of Ayman Adassi has informed HFS about the success of 

Ayman and decided to visit HFS and teachers to acknowledge HFS’s support to Ayman and the 

importance of having good his elementary education.“ (citaat uit activiteitenverslag van HFS). 

In diverse landen zijn vriendenstichtingen actief om zowel financieel als moreel ondersteuning te 

bieden (o.a. VS, Duitsland, Zwitserland). Het afgelopen jaar zijn de zorgen over continuïteit van de 

financiering echter wel toegenomen als gevolg van het wegvallen van bijdragen vanuit de Duitse 

overheid en de belangrijke Zwitserse fondsenwerver. Ook zijn er toenemende zorgen over 

continuïteit van de Amerikaanse hulpbronnen. 

Als Nederlandse vriendenstichting kunnen we andere vriendenstichtingen helpen met de informatie-

voorziening over de school. Hiertoe hebben we inmiddels onze website vertaald in Engels, Frans en 

Duits en zijn we bezig met een vertaling in het Arabisch.  

Onze Nederlandse vriendenstichting is dit jaar versterkt met nieuw bestuurslid Sarina Hoogendam. 

Dankzij haar contact is de Engelse band Marillion een flinke bijdrage gaan leveren aan de school 

waarvoor we zeer erkentelijk zijn. Hierdoor mochten wij ook van hun fans uit diverse andere landen 

giften ontvangen.  

Daarnaast zijn we blij met de giften van onze trouwe meerjarige donateurs zonder wie de Hope 

Flowers School niet in staat zou zijn te functioneren. Juist voor de reguliere kosten (waaronder 

personeel) zijn deze vaste bijdragen van groot belang.  

Daarnaast zijn we ook in 2017 weer erg blij met de bijdragen aan de speciale projecten van de 

school. Wij noemen i.h.b. de Hofstee Stichting (Waterproject) en de Triodos Foundation 

(Muziekproject). Ook de mensen die opnieuw hebben bijgedragen aan de crowdfunding (dit keer 

voor het Waterproject) willen wij bedanken.  

Ons stichtingsbestuur bestond dit jaar uit: Ralph Goossens (voorzitter), Marijn Goossens 

(penningmeester), Sarina Hoogendam, Anne Veldhuizen en Francien de Groot (secretaris). 

 

Francien de Groot 

secretaris 

maart 2017 
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Het jaar 2017 in Vogelvlucht 

In het eerste kwartaal van 2017 werden we voor het eerst blij verrast met een bijdrage van maar 

liefst 1200,- euro, opbrengst van een benefietconcert van Steve Hogarth van Marillion. Dit geld is 

direct doorgestuurd naar de Hope Flowers School.  

In dit eerste kwartaal kon ook het in 2016 gestarte project - de aanbouw voor de school voor 

gehandicapte kinderen - flinke vorderingen maken. Dankzij de crowdfundingsactie in 2016! 

Aan de literaire avond over het boek “Ochtend in Jenin” deden 11 personen mee. Het was zeer 

indrukwekkend, met dank aan Marianne Dagevos voor haar deskundige inleiding. Daarnaast was er 

op 12 februari een filmmiddag in Amsterdam over de film “The Idol”, waar 23 mensen aanwezig 

waren. 

In het tweede kwartaal werden we geconfronteerd met zorgelijke berichten over problemen met de 

financieringsbronnen van de Hope Flowers School door wegvallen van bijdragen vanuit de Duitse 

overheid en door continuïteitsproblemen bij de Zwitserse vrienden. Tegelijkertijd werd het succes 

van de Hope Flowers School steeds zichtbaarder, er komen meer kinderen en de Palestijnse 

Autoriteit geeft haar erkenning. Gelukkig worden via ons nieuwe bestuurslid Sarina Hoogendam de 

banden met Marillion steeds duidelijker, wat direct zichtbaar is in toename van giften aan onze 

Nederlandse vriendenstichting.  

Er is contact met Ibrahim (directeur Hope Flowers School) om te kijken of we hem kunnen 

ondersteunen met een toekomststrategie. Wij oriënteren ons op nieuwe fondsen in Nederland om 

de school financieel beter te kunnen ondersteunen. In overleg met de school wordt nu vooral 

gefocust op een Waterproject voor de school, waardoor kan worden voorzien in meer 

zelfvoorziening bij de nijpende watertoevoer en in de irrigatie van de school-moestuin. 

Het derde kwartaal nemen we contact op met enkele fondsen. Voor het Waterproject bereiden we 

een crowdfundingsactie voor. Deze actie wordt in september gehouden en hiervoor halen we 3918,- 

euro binnen. Wij doen daarnaast voor het Waterproject beroep op Triodos Foundation en op de 

Hofstee stichting. 

Intussen zijn er contacten ontstaan met de Stichting Sounds of Change, die een project heeft 

ontwikkeld voor Muziek voor Vredesopvoeding. Dit spreekt de HFS aan. We benaderen Triodos-

foundation en de Johanna Donk Grote Stichting voor financiering van dit project. 

 Het vierde kwartaal levert een positieve reactie op van de Hofstee Stichting. Zij honoreerden een 

deel van de aanvraag voor het Waterproject (3000,- euro). Samen met de crowdfundingsactie- maar 

tegelijkertijd met de afwijzing van Triodosfoundation voor het Waterproject- levert dit nu een 

financiële bijdrage van een totaal van bijna 7000,- euro op. In combinatie met nog enkele andere 

giften kan het Waterproject in 2018 wel starten. 

De Triodos Foundation heeft weliswaar ons verzoek voor bijdrage aan het Waterproject afgewezen, 

maar wel een positieve bijdrage geleverd van totaal 7950,- euro aan het Muziekproject. Helaas 

kregen we voor dit project van de Johanna Donk Grote Stichting een afwijzing, zodat we op zoek 

moesten gaan naar andere bronnen om het alsnog gefinancierd te krijgen.  

Als laatste actie van dit jaar sturen de kinderen van de openbare school Eduard van Beinum in 

Rotterdam een pakket met persoonlijke kersttekeningen naar de leerlingen van de Hope Flowers 

School. 
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De stichting Vrienden in 2017 per thema 

Versteviging en continuïteit financiële ondersteuning 

Het vaste donateurenbestand van onze Stichting is in lichte mate gestegen maar blijft slechts 

bescheiden om de reguliere kosten van de school te kunnen dekken. Dankzij de goodwill-acties van 

Steve Hogarth en de Marillion-band en incidentele bijdragen (de specifieke projecten en 

crowdfundingsacties niet meegeteld) kunnen we ons jaarlijks streefbedrag van €25.000,- halen. Onze 

inzet voor uitbreiding van het vaste donateurenbestand levert dit jaar weliswaar een klein succes, 

maar wij erkennen dat we moeten concurreren met talloze goede doelen die in toenemende mate 

een beroep doen op private financiering. Met de Hope Flowers School blijven we in gesprek om 

flexibel te kunnen blijven reageren op de onzekerheid in de continuïteit van alle private donaties en 

bijdragen aan de school.  

Ons vorig jaar uitgesproken voornemen om meer specifieke projecten en incidentele acties op te 

zetten, heeft tegelijkertijd tot inzicht geleid dat hier ook risico’s aan kleven. De balans tussen 

reguliere financiering en projectsubsidiëring moet werkbaar blijven. Wij hebben nu zelf ervaren dat 

met het tegelijkertijd inzetten op twee specifieke projecten die beiden slechts gedeeltelijk 

gehonoreerd zijn, veel gevraagd wordt van het improvisatievermogen van de school.  

Het dilemma is voor zowel school als ons als Vrienden, dat het eenvoudiger is mensen warm te 

krijgen voor specifieke projecten dan voor de basisfinanciering. Voor de meeste fondsen waarbij wij 

aankloppen is een belangrijk criterium dat niet wordt bijgedragen aan reguliere financiering. 

Omdat de onafhankelijkheid van de Hope Flowers School wezenlijk is voor hun aanpak van 

vredesonderwijs, 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 een onverminderde inzet om naast 

de financiering voor projecten, ook middelen te verkrijgen voor de basisvoorzieningen van de school, 

zoals personeel en onderhoud van de gebouwen. 

Informatie en bekendheid Hope Flowers School 

Directe contacten tussen de school en de “vrienden” is van groot belang. In 2017 betrof het de 

volgende activiteiten: 

 Het voorgenomen bezoek van Ibrahim Issa aan Nederland kon geen doorgang vinden als gevolg 

van zowel persoonlijke als financiële redenen. 

 Tussen onze voorzitter en Ibrahim is regelmatig Skypecontact. Daarnaast wordt er vooral gebruik 

gemaakt van mailcontacten. 

 Voor onze vrienden en andere belangstellenden organiseerden we weer een literaire avond en 

een filmavond. 

Bestuurswerkzaamheden in 2017 

Wij hebben in 2017 negenmaal een bestuursvergadering gehouden. 

In 2017 hebben we driemaal een Nieuwsbrief uitgebracht, waarvan 2 x ook in het Engels. 

De website was al in het Engels beschikbaar gemaakt maar is nu ook in het Frans en Duits te 

raadplegen.  
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Resultaten 

Vanuit onze activiteiten als Stichting zijn we in staat geweest in totaal 22.000 euro bijeen te krijgen 

voor de Hope Flowers School. 

Daarnaast heeft onze Stichting kunnen faciliteren - als intermediair voor de Stichting Servant 

Leadership - dat een bedrag van 7500,- euro werd overgemaakt.  

Het volledige financieel verslag is apart beschikbaar. 

 

 


