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Inleiding
Hierbij treft u het inhoudelijk verslag aan over 2020 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 2020 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, inclusief onderwijs 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 de positieve impact die de school heeft, door de
dienstverlening aan ouders en de bredere gemeenschap, 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 van de Hope Flowersschool verder toegenomen. Niet alleen vanwege de laatste paar
jaar al gesignaleerde problemen door het wegvallen van bijdragen vanuit de Duitse overheid en de
belangrijke Zwitserse fondsenwerver . Vanaf 2018 en 2019 In 2019 werden als gevolg van politieke
besluiten in de USA, aanzienlijke fondsen van USAid stopgezet. Het aantal docenten en
maatschappelijk begeleiders – en daarmee het bovengenoemd 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 hebben we dit jaar het Arabisch
toegevoegd.
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 dankbaar voor de bijdragen aan de (internationale) crowdfunding eind 2020. Door
de Corona nu noodgedwongen weer voor schoolgeld, omdat ouders door verlies aan werk nog
minder in staat zijn dit schoolgeld zelf op te brengen. Een speciaal woord van dank aan Steve Hogarth
en de band Marillion die opnieuw hun fans voor de school wisten te mobiliseren.
Francien de Groot, secretaris

april 2021
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Het jaar 2020 in vogelvlucht
Afgelopen jaar werd getekend door de pandemie Covid 19. Natuurlijk met wereldwijde ernstig
gevolg, dat helaas nog veel harder aankwam (en nog aankomt) voor de bevolking in Gaza en de
West-bank. De pandemie is ernstig voor zowel de gezondheid als voor de economische situatie in de
Palestijnse gebieden. De scholen - en ook de Hope Flowersschool- moesten regelmatig gesloten
worden als gevolg van de gezondheidsrisico’s. Daarbovenop verloren heel veel mensen hun baan,
steunmaatregelen zijn hier ook onmogelijk. Inkomsten van de school en bijdragen voor schoolgeld
lopen heel hard terug.
De situatie van de school is dan ook geleidelijk in het jaar 2020 erg verslechterd. Als Nederlandse
Vriendenstichting zijn we ons nog meer bewust geworden van de kleine rol die we kunnen spelen.
Waar we in het verleden vooral voor de extra projecten acties voerden en/of aanvragen bij andere
fondsen aanvroegen, zijn we meer en meer ook nodig om te ondersteunen bij meer structurele
kosten.
Onze eigen activiteiten waren het afgelopen jaar volledig digitaal. Vergaderingen met onze
bestuursleden vonden per Skype plaats . Dat gold ook voor het overleg met derden.. Desalniettemin
hebben we niet stil gezeten. Hieronder per kwartaal een verslaglegging.
Het eerste kwartaal van 2020 begint met het goede nieuws dat de crowdfundings-actie die kerst
2019 is gestart, succesvol is geweest. Dankzij de verbeterde contacten met de Engelse en
Amerikaanse vriendenstichting is de crowdfunding dit keer “internationaal” gelanceerd. De
opbrengst van de actie heeft begin dit jaar 8500 euro opgebracht ten behoeve van schoolgeld voor
17 kinderen. De Engelse band Marillion heeft ook 8000,- euro opgebracht voor de Hope
Flowersschool . Een extra verjaardag gift van één van onze donateurs leverde 800,- euro op. Samen
met reguliere donaties op onze rekening konden we dit 1e kwartaal 25.000,- euro naar de school
overmaken.
Los van de weinig rooskleurige financiële ontwikkelingen, kampt de school met andere tegenslagen,
waaronder uitbreiding van een nabijgelegen kolonisten nederzetting, die dichter en dichter oprukt
rondom de school. Een opnieuw uitgebrachte “demolition-order” (vanuit het Israelische leger)vormt
eveneens een flinke bedreiging.
De verschillende ontwikkelingen betekenen voor onze vriendenstichting dat we dit eerste kwartaal
de ingezette samenwerking internationaal met andere vriendengroepen verder versterken. Met hen
gaan we regulier afstemmen over acties en over manieren waarop zij hun achterban mobiliseren.
Ook besluiten we onze kleine groep betrokken “ambassadeurs” beter te betrekken. Deze
“ambassadeurs” willen we graag actiever informeren en betrekken via een aparte
“ambassadeursapp”, die makkelijk en snel informatie kan bieden of tot actie kan oproepen. Zes
mensen zijn bereid deel te nemen via deze “ambassadeurs-app”. Daarnaast zijn twee personen
vanuit hun expertise bereid gevonden samen met ons meer actie op te zetten voor de diverse social
media.
In dit eerste kwartaal beginnen we met het voorbereiden van een ambassadeurs-bijeenkomst,
tevens uitgebreidere informatie bijeenkomst voor belangstellenden. We willen dit graag koppelen
aan een fototentoonstelling van Cigdem Yüksel. Zij heeft met bijdrage van Triodos een prachtige
fototentoonstelling over de Hope Flowersschool gemaakt. Het is ons streven dat directeur Ibrahim
Issa dit koppelt met zijn bezoek aan Nederland en Engeland. Zijn aanwezigheid motiveert en
mobiliseert altijd meer dan wij zelf kunnen bieden. De bijeenkomst(en) worden gepland voor het
tweede kwartaal.
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Er wordt opnieuw actief naar fondsen gekeken. Taken worden verdeeld om een fondsenlijst van rond
de 80 fondsen door te gaan nemen. Mogelijkheden zullen worden gecheckt voor latere aanvragen.
Dit kwartaal zijn aanvragen ingediend bij de Hofsteestichting en bij Kinderfonds van Dusseldorp.
(Deze worden overigens later dit jaar beide niet gehonoreerd)
Aan het eind van het kwartaal blijkt plotseling een grote pandemie wereldwijd ontstaan, de situatie
in Palestina is al vrij snel ernstig. Vooralsnog betekent dit uitstel van de plannen om Ibrahim Issa naar
Nederland te laten komen, ook acties om bijeenkomsten te houden worden opgeschort.
Het tweede kwartaal wordt sterk getekend door de Covid-situatie. Voor de Hope Flowersschool
betekende dat een verdere verslechtering van de gezondheid en financiële situatie. Het aanbieden
van maaltijden aan de (armste) kinderen op school , moet noodgedwongen worden ingekrompen.
Een door ons ingezette Facebook-actie leverde 1700 euro op. Hiermee konden gelukkig
voedselpakketten worden geleverd aan de armste kinderen en hun gezinnen.
Ons werk aan de ‘fondsenlijst’ om een selectie te maken voor potentiële fondsen kon gelukkig
doorgaan. Uiteindelijk leverde dat op papier enkele fondsen op die in principe gezien doelstelling en
doelgroep heel erg van toepassing lijken te zijn voor de Hope Flowersschool. Via andere weg lijken er
eveneens mogelijkheden te zijn een aanvraag in te dienen bij Zorg voor de Zaak en bij een ChileensPalestijnse voetbalclub in Chili. Hiervoor zijn (kleine) aanvragen ingediend (Helaas zijn deze later dit
jaar afgewezen resp. niet beantwoord). Een kleine conceptaanvraag werd klaar gemaakt voor
personeelsfondsen van busmaatschappijen; gegeven de Corona-situatie leek het ons niet opportuun
deze ook daadwerkelijk in te dienen.
Onze contactpersoon van de Triodos-foundation is dit kwartaal met pensioen gegaan, met zijn
opvolger hebben we (digitaal) een goed kennismakingsgesprek kunnen voeren. Tevens is
afgesproken om in later stadium een gesprek te voeren over mogelijkheden van de Crowdgivingsmogelijkheden via Triodos Foundation. Dit, als mogelijk alternatief voor de 1%-CLUB.
In het derde kwartaal is het voortduren van de Covid-pandemie nog steeds een ernstige factor.
Ondanks zieken in de eigen kring van de Hope Flowersschool , blijft men daar veerkrachtig doorgaan
met digitaal onderwijs, afgewisseld met perioden waarin de school weer open kan; dan wordt met
beperkte middelen geprobeerd hygiëne-maatregelen te nemen. De schoolleiding van de Hope
Flowersschool heeft zijn handen vol, waardoor de communicatie met de school en de Nederlandse
vriendenstichting wat af en toe spaarzamer wordt.
Onze eerste prioriteit in dit kwartaal is bijdragen aan de structurele financiële problemen. Eén
daarvan is het nog verder teruglopen van de schoolgelden, als gevolg van een groter aantal werkloze
ouders. We willen daarom eind dit jaar een nieuwe crowdfundings-actie starten, vooral om om de
nood van het teruglopende inkomsten van schoolgeld te lenigen.
Last but not least zijn we dit kwartaal blij met toetreding van ons nieuwe bestuurslid de heer Ted van
den Bergh.
In het vierde kwartaal is de pandemie nog niet op zijn retour. De diverse voorgenomen
ontmoetingsbijeenkomsten moeten weer verder worden opgeschort. Tegelijkertijd kunnen
verschillende acties rondom potentiële fondsen worden doorgezet.
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T.o.v. de eerste storting begin dit jaar van 25.000 euro, zijn we dankzij onze reguliere donateurs en
extra giften, in staat om nog eens in totaal ruim 25.000 euro over te maken. In totaal dit jaar dus
ongeveer 51.000 hetgeen meer is dan andere jaren.
Intussen zijn we ons aan het oriënteren op betere crowdfundingsfora. Met Triodos is digitaal
gesproken over hun mogelijk crowdgivingsplatform, maar gegeven enkele lopende verbeteringen bij
dit platform, lijkt “We donate” vooralsnog een goede optie. In december zijn we hier met een
crowdfundingsactie ten behoeve van schoolgeld begonnen. Deze actie verloopt zeer positief, er
wordt ruim 8.000 Euro opgehaald, schoolgeld goed voor 16 kinderen voor 1 jaar

Versteviging en continuïteit financiële ondersteuning
Het vaste donateurenbestand van onze Stichting blijft constant, de kring van Nieuwsbrief abonnees is
toegenomen met 40 tot een totaal van ruim 300.
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 Marillion-band, incidentele giften en crowdfunding-acties
(dit keer zijn er 2x opbrengsten, n. die van 2019 met opbrengst begin januari, en de actie van eind
december) konden we dit jaar ons jaarlijks streefbedrag van €25.000,- ruimschoots halen: we hebben
in 2020 ruim 50.000 Euro over kunnen maken naar de Hope Flowers School.
Ons vorig jaar uitgesproken voornemen om meer specifieke projecten en incidentele acties op te
zetten, is door de Corona-pandemie slechts ten dele uitgevoerd. Juist door de financiële druk op
structurele financiële problemen, zullen we alert blijven op de balans tussen extra project-aanvragen
en structurele financiering. Voor de meeste fondsen waarbij wij aankloppen is een hard criterium dat
niet wordt bijgedragen aan reguliere / operationale financiering. Gelukkig gloort inmiddels hoop aan
de horizon doordat USAid waarschijnlijk hersteld zal worden, afgaande op de ontwikkelingen van de
politiek van de nieuwe Amerikaanse president Biden.
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 20a20 betrof het de
volgende activiteiten:
-

Verbetering van onze Nieuwsbrief en de Website
Social-media acties
Verruiming van het ledenbestand van onze Nieuwsbrief
Regelmatige Skype-contacten met de Hope Flowersschool. Naast communicatie met de directeur
Ibrahim Issa is er ook regelmatige uitwisseling met medewerkster Vera Jaqman (belast met
communicatie)
pagina 6 van 7

Jaarverslag Activiteiten 2020 van Stichting Vrienden van Hope Flowers

Bestuurswerkzaamheden in 2020
Ons stichtingsbestuur bestond dit jaar uit: Ralph Goossens (voorzitter), Marijn Goossens
(penningmeester), Sarina Hoogendam, Anne Veldhuizen, Ted van den Bergh (2e helft 2020) en
Francien de Groot (secretaris).
Wij hebben in 2020 zeven maal een bestuursvergadering gehouden.
In 2020 hebben we 5 maal een Nieuwsbrief uitgebracht, zowel in het Nederlands als het Engels.

Resultaten
Vanuit onze activiteiten als Stichting zijn we in staat geweest in totaalruim € 50.000 over te maken
naar de Hope Flowers School .
Het volledige financieel verslag is binnenkort apart beschikbaar.
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