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Inleiding
Hierbij treft u het inhoudelijk verslag aan over 2019 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 (t.z.t.) 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. Begin 2019 had de school 365
leerlingen en deden circa 90 kinderen mee aan het middagprogramma (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 en vanwege haar voortdurende focus op vredesonderwijs; daarnaast is de
inhoudelijke samenwerking met het Community Center van belang. Hierdoor wordt de aanpak op
pedagogisch en psychosociaal gebied versterkt, en wordt deze kennis ook uitgedragen naar andere
scholen in de regio. Ook wordt door de dienstverlening aan ouders en de bredere gemeenschap de
positieve impact die de school heeft verbreed en verstevigd. In diverse landen zijn
vriendenstichtingen actief om zowel financieel als moreel ondersteuning te bieden (o.a. VS,
Duitsland, Zwitserland, Engeland). Het afgelopen jaar zijn de zorgen over continuïteit van de
financiering verder toegenomen. Niet alleen vanwege de vorig jaar al gesignaleerde problemen door
het wegvallen van bijdragen vanuit de Duitse overheid en de belangrijke Zwitserse fondsenwerver .
In 2019 werd de dreiging die zich eind 2018 al aftekende als gevolg van politieke besluiten in de USA,
actueel en werden daadwerkelijk aanzienlijke fondsen van USAid stopgezet. Het aantal docenten en
maatschappelijk begeleiders – en daarmee het aantal leerlingen- moest worden teruggebracht, naar
wij hopen tijdelijk…..
Als Nederlandse vriendenstichting staan we open voor afstemming en eventuele samenwerking.
Desgewenst kunnen we helpen met de informatievoorziening over de school. Hiertoe hebben we
inmiddels onze website vertaald in Engels, Frans, Duits en zijn we begonnen met een vertaling naar
het Arabisch.
Dank aan onze vaste donateurs en fondsen
We willen benadrukken dat we verheugd zijn 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 2019 weer erg blij met de bijdragen aan de speciale projecten van de
school. Wij noemen i.h.b. Triodos Foundation (Muziekproject en fotoproject Cigdem Yuksel) en
Emmaüs Wageningen (moestuinproject). Ook de mensen die opnieuw hebben bijgedragen aan de
(internationale) crowdfunding eind 2019 , dit keer voor schoolgeld zodat meer kinderen naar school
kunnen, willen wij bedanken. 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 2020
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Het jaar 2019 in vogelvlucht
Het eerste kwartaal van 2019 stond geheel in het teken van de alarmerende berichten van de school
m.b.t. het wegvallen van structurele financiering, als gevolg van politieke besluitvorming in de USA
en daardoor het wegvallen van bijdragen door USAid. Daar komt een aanzienlijke verminderde
bijdrage uit Zwitserland bij als gevolg door het wegvallen van een grote fundraiser. In totaal gaat het
om een verminderde structurele bijdrage van 250.000,- euro. Voor ons aanleiding om nog scherper
te kijken hoe we kunnen helpen met de reguliere personeelskosten.
Afgelopen jaren meldden we al hoe belangrijk het is om de school niet alleen bij projecten te
ondersteunen, maar juist ook bij het rond krijgen van hun reguliere bekostiging, met name de
personele lasten. Het blijkt moeilijk om fondsen in Nederland hiervoor te interesseren, omdat ze
vrijwel allemaal als voorwaarde stellen dat het om een tijdelijke projectbijdrage moet gaan.
Desalniettemin gaan we opnieuw op zoek naar (fonds-) mogelijkheden. We besluiten in ieder geval
vast om alle niet geoormerkte middelen die we ontvangen ( onder meer van onze reguliere
donateurs) te bestemmen voor. de eerste nood voor dekking personele kosten van de school.
Het vergroten van ons vaste donateurenbestand BLIJFT een belangrijke speerpunt. We hopen de
directeur, de heer Ibrahim Issa, te kunnen uitnodigen om hier ter plekke voor diverse mensen en
organisaties toe te lichten wat er aan de hand is en hoe we kunnen helpen. Mogelijk in combinatie
met een bezoek aan de AVS conferentie ( Algemene Vereniging Schooldirecteuren). Dit lukt
daadwerkelijk: De directeur komt van 13 tot 18 maart naar Nederland. Er worden diverse
bijeenkomsten georganiseerd met de heer Issa en bestaande en nieuwe geïnteresseerden. Iedereen
is onder de indruk van wat de school is overkomen maar nog meer over de veerkracht van de school
en zijn directeur om op zoek te gaan naar nieuwe structurele oplossingen. De verwachting is dat met
enkele jaren er opnieuw middelen zullen worden gegenereerd om de school en het community
center op het eerdere niveau te laten werken. Inspanningen door de diverse Vriendenstichtingen zijn
nodig om zoveel mogelijk tijdelijke overbrugging te bieden, zodat geen personeelsleden (en daarmee
leerlingen) moeten worden ontslagen.
In dit 1e kwartaal werd met diverse organisaties en fondsen contact gelegd, waaronder Pax, ASN,
Friedrich Eberhart Stiftung, en een amerikaanse fondsenwerver. Netwerk en informatie levert hier en
daar goede suggesties op, financiële bijdragen echter niet.
Naar aanleiding van het bezoek van de heer Issa kwamen wel enige extra bijdragen binnen en
ontstond er ook een ambassadeursnetwerk. Dit is een kring van direct betrokken mensen rond het
bestuur, die kan worden gevraagd om hulp en bijstand.
Een Nieuwsbrief special werd in februari verzonden.
In het tweede kwartaal werd met twee nieuwe fondsen contact gelegd, beide via onze nieuwe
ambassadeurs: Oxfam Novib en Emmaüs Stichting Wageningen. Oxfam Novib gaf aan geen ruimte te
hebben voor nieuwe projecten op de West Bank, en een hoopvol contact met een Nederlandse
vertegenwoordiger aldaar om in ieder geval het contact en netwerk met de Hope Flowers School te
leggen is uiteindelijk zonder gevolg gebleven. De Stichting Emmaüs was wel geïnteresseerd. Wij
hebben daar een bijdrage gevraagd voor het her ontwikkelen van de moestuin en voor extra
schoolmaaltijden voor kinderen die thuis onvoldoende eten kunnen krijgen. De aanvraag bij Emmaüs
wordt goedgekeurd; de uiteindelijke bijdrage werd bepaald door hun opbrengst van de jaarmarkt in
September en bedroeg zo’n 3000 Euro.
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Er wordt in dit tweede kwartaal gewerkt aan verbetering van onze communicatie via social media
met hulp van één van onze ambassadeurs. Dit leidt tot erkenning als “goed doel” door Facebook,
waardoor via Facebook donaties kunnen worden overgemaakt; bij LinkedIn zijn we aangemerkt bij
de groep "Inclusive Education in conflict areas". Een Facebook actie tijdens de Ramadan levert
ongeveer 100 Euro op, en daarnaast heel veel ervaring over hoe te werken op social media.
In dit kwartaal wordt ook de samenwerking met de Engelse Vriendenstichting versterkt en bieden we
de Zwitserse vriendenstichting aan om eventueel te helpen bij het opnieuw opzetten van hun
organisatie omdat de belangrijkste ‘aanjager’ door een zwakke gezondheid nagenoeg wegvalt.
Diverse andere suggesties vanuit de bijeenkomsten in maart met de directeur de heer Issa, worden
verder uitgewerkt, echter veel organisaties en fondsen hebben dusdanige criteria dat de Hope
Flowers School daar niet in lijkt te passen.
De contacten met de AVS (Algemene Vereniging van Schoolleiders) in maart lijken nuttig geweest,
maar leidenniet direct tot concrete resultaten.
In het derde kwartaal is een belangrijke bijeenkomst de jaarmarkt van de Stichting Emmaüs in
Wageningen; het bestuur en éen van onze ambassadeurs hebben een stand waarbij informatie over
de HFS wordt gegeven. De opbrengst is boven verwachting, voor de moestuin en de schoolmaaltijden
wordt ongeveer 3000,- opgehaald. Met de Stichting Agromissa zijn ook contacten gelegd en men
heeft diverse suggesties kunnen meegeven over hoe men de know how kan helpen versterken bij de
ontwikkeling van de moestuin en later wellicht ook boerderij-activiteiten.
In het vierde kwartaal, in oktober, vindt het fotoproject plaats door Cigdem Yuksel. Onze voorzitter
brengt (op eigen kosten) een bezoek aan de school. Ook twee van onze ambassadeurs brachten op
persoonlijke titel een bezoek aan de school. Zij konden met eigen ogen zien dat er een begin was
gemaakt met de herontwikkeling van de moestuin. De prachtige foto’s van Cigdem Yuksel worden
exclusief ter beschikking gesteld voor gebruik door Vrienden van Hope Flowers.
De grote financiële tekorten als gevolg van de terugtrekking van USAid, heeft zijn tol geëist: Er
moesten 12 leerkrachten ontslagen worden, met als gevolg dat het aantal leerlingen dat opgevangen
kan worden is gedaald naar 300 (t.o.v. 360 aan het begin van het schooljaar). De grootste klap is bij
het Child Protection Programme waar nu nog maar 30 kinderen kunnen worden opgevangen (i.p.v.
90 in het voorgaande schooljaar). In totaal staan er nu 31 mensen op de loonlijst van de school,
waarvan ruim de helft leerkrachten is. Dankzij de bijdragen van de diverse vriendenstichtingen en
opnieuw Marillion, kon verdere leerlingendaling worden voorkomen.
Er is een aanvraag voor een tweede snoezelruimte ingediend bij het Kinderfonds Van Dusseldorp en
de Hofstee Stichting.
Aan het eind van het jaar werd opnieuw een crowdfunding gestart ten behoeve van een fonds voor
schoolgeld. Hierbij is succesvol samengewerkt met de Engelse en Amerikaanse vriendenstichting
hetgeen geleid heeft tot hogere inkomsten (ruim 8000 Euro). Belangrijk is dat hierdoor 14 leerlingen
meer naar school kunnen komen.

Versteviging en continuïteit financiële ondersteuning
Het vaste donateurenbestand van onze Stichting is opnieuw licht gestegen. Deze donaties worden
volledig ingezet om de reguliere kosten van de school te helpen dekken. Dankzij wederom de
goodwill-acties van Steve Hogarth en de Marillion-band en incidentele bijdragen (de specifieke
projecten en crowdfunding-acties niet meegeteld) konden we dit jaar ons jaarlijks streefbedrag van
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€25.000,- ruimschoots halen: we hebben in 2019 ruim 36000 Euro over kunnen maken naar de Hope
Flowers School.
Ons vorig jaar uitgesproken voornemen om meer specifieke projecten en incidentele acties op te
zetten, heeft door de grote financiële zorgen van de school een koerswijziging opgeleverd. We zullen
nu veel meer inzetten om wegen te vinden voor ondersteuning bij de reguliere bekostiging van de
school. Daarnaast willen we uiteraard - indien door de school gevraagd - meewerken aan incidentele
projecten. Het dilemma voor zowel de school als voor ons als Vrienden, is dat het eenvoudiger is
mensen warm te krijgen voor specifieke projecten dan voor de basisfinanciering. Voor de meeste
fondsen waarbij wij aankloppen is een hard criterium dat niet wordt bijgedragen aan reguliere /
operationale financiering.
Wij merken in toenemende mate 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, 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 bijvoorbeeld personeel en onderhoud van
de gebouwen.

Verspreiding informatie en bekendheid Hope Flowers School
Directe contacten tussen de school en de “vrienden” is van groot belang. In 2019 betrof het de
volgende activiteiten:
-

Verbetering van onze Nieuwsbrief en de Website
Verruiming van het ledenbestand van onze Nieuwsbrief
Persoonlijk bezoek aan de school en frequente Skype- en mailcontacten
Naast communicatie met de directeur Ibrahim Issa ook regelmatige uitwisseling met
medewerkster Vera Jaqman (belast met communicatie)

Bestuurswerkzaamheden in 2019
Ons stichtingsbestuur bestond dit jaar uit: Ralph Goossens (voorzitter), Marijn Goossens
(penningmeester), Sarina Hoogendam, Anne Veldhuizen en Francien de Groot (secretaris).
Wij hebben in 2019 tien maal een bestuursvergadering gehouden.
In 2019 hebben we elf maal een Nieuwsbrief uitgebracht, zowel in het Nederlands als het Engels.

Resultaten
Vanuit onze activiteiten als Stichting zijn we in staat geweest in totaal € 36.100 over te maken naar
de Hope Flowers School .
Het volledige financieel verslag is binnenkort apart beschikbaar.
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