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Met heel veel
genoegen en trots
presenteren wij u
hierbij onze tweede
nieuwsbrief

van Stichting Help Flores! Voor degene die deze nieuwsbrief voor
de eerste keer krijgen: wij houden u twee keer per jaar door
middel van een nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten
van SHF! Dit betreft de voortgang van de (lopende) projecten
en de ontwikkelingen van SHF!
Het eerste jaar van SHF! was er één met vele hoogtepunten.
Ondanks de tijd hebben wij vele positieve reacties gehad en zijn
er nog velen die ons steunen door middel van een éénmalige of
jaarlijkse donatie. Wij willen u bij deze nogmaals bedanken voor
uw vertrouwen en uw steun. Ook dit jaar gaan wij ons weer
inzetten voor de mensen op Flores, hopelijk doet u ook weer mee!
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Het eerste boekjaar van SHF! is 2011 - 2012. SHF! is opgericht op
25 oktober 2011. Vanwege het korte tijdsbestek in 2011 hebben
wij 2011 bij 2012 gevoegd. Inmiddels is het jaarrapport in concept
klaar en zijn wij bezig een accountantkantoor te vinden die voor
‘zeer weinig’ ons jaarrapport wilt controleren.
Wij zijn zeer verheugd u te kunnen meedelen dat ons eerste boekjaar een geslaagd en mooi jaar was. In totaal zijn de inkomsten
ruim 44.000 euro wat voor een eerste jaar fantastisch is!
Als bestuur is besloten om de begroting voor 2013 te verhogen.
Wij hopen dit jaar 65.000 euro op te halen voor gezondheidszorg
en opleiding.
Ook zij wij trots u te kunnen melden dat de kosten voor beheer en
administratie op 1,9% liggen van de baten (dit betreft bank-,
website- en porto kosten).
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De kerstactie van 2012
Begin december was SHF! het goede doel van de basisschool de Zonnewijzer
te Dronten. Alle kinderen van de school hebben kerstversiersels gemaakt om in
de kerstboom te hangen. Deze versiersels hebben ze verkocht voor SHF! met
als doel, het kopen van een nieuwe tandartsstoel.
Herbert heeft 3 keer een presentatie gehouden voor de klassen en vond dit erg
leuk om te doen. Tijdens de kerstviering in de kerk werd de cheque overhandigd
met het bedrag wat opgehaald was. In totaal hadden de 119 kinderen voor 700
euro aan versiersels verkocht. Daarnaast heeft het bedrijf Weber uit Biddinghuizen ook 500 euro overgemaakt (Cm Geelhoed Holding). De collecte in de kerk
heeft het bedrag nog ruim 200 euro verhoogd. In totaal een enorm mooi bedrag
voor de tandartsstoel.

De showroom opening
30 November heeft NEXUS Bouwonderdelen zijn
eerste showroom geopend in Hengevelde. SHF! was
het goede doel in plaats van bloemen en wijn. Het was
een gezellige avond met een mooie opkomst. In totaal
is er een bedrag van 380 euro voor SHF! opgehaald.
Ook heeft Nexus aangegeven SHF! te blijven
sponsoren in de toekomst.... (Bagus!)
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“Rumah Sakit Lela 82 jaar oud”
Uit de krant van KUPANG - Lela. Een van de 21 districten in Sikka. Bestaand uit negen dorpen met een totale
oppervlakte van 31,3 vierkante kilometer. Er wonen 12.719 inwoners of ook wel 3.104 huishoudens. Het grootste
deel van het levensonderhoud bestaat uit boeren en vissers. Het ziekenhuis genaamd Hospital Santa (Sta)
Elisabeth Lela vierde op 17 november 2012 haar 82ste verjaardag.
Het ziekenhuis heeft een oppervlakte van 39.293 vierkante meter. De gebouwen hebben ongeveer een
oppervlakte van 8.708 vierkante meter. Het ziekenhuis heeft het D-stempel wat met in 2014 wil verhogen tot een
C niveau. Hierdoor moet het zich verbeteren. In 1917 kwam de eerste Zuster van SSpS naar Lela en begon het
klooster in Lela. In 1928 is op verzoek van de Bisschop van Flores, Mgr. Arnold Vestralen, een arts van de SVD
Duistland naar Flores gekomen. Dit was de eerste echte arts en zijn huis werd ook gebruikt als de ziekenboeg.
Dankzij de hulp van de grondverwerving door de koning van Sikka, begon de bouw van Rumah Sakit Lela.
Tijdens het feest was er geen tent op de binnenplaats. Ook was er geen muziekfestival of iets dergelijks. Het
werd een viering in eenvoud. De viering werd gehouden op het strand van Lela door te picknicken en wat raceen recreatieve spelen te houden.

SHF! heeft een project aangemeld voor de 1%Club. Hiermee
hopen wij het project de operatielampen te kunnen realiseren.

25 april 2013
Dan is het zover!! Het hele bestuur gaat, op eigen kosten, naar Indonesië. Voor Herbert is het zijn vierde keer,
maar voor Fred en Elmar de eerste keer. We gaan de band van het bestuur versterken. Ook zal een ontmoeting
met de mensen van Flores en het ziekenhuis het gevoel versterken van waarom SHF! is opgericht. Herbert
verwacht dat beide heren een beetje ‘Floresvirus’ opdoen.
Op Flores gaat het bestuur praten met de directie van het ziekenhuis over de aanschaf van de operatielampen,
de tandartsstoel en nieuwe projecten, zoals de USG plus printer. Zoals het er nu uit ziet kunnen we een aantal
onderdelen aanschaffen wat natuurlijk fantastisch is. Ook gaan we langs de 5 basisscholen welke in 2012 zijn
voorzien van boeken. We gaan ook 3 of 4 scholen voorzien van schoolboeken, als de levering op tijd is. De
vliegtickets zijn definitief... tot die tijd hopen we dat onze aanvragen nog worden gehonoreerd zodat we nog
meer kunnen doen dan wat we nu al weten.
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Rumah Sakit Lela 100 bedden heeft,
Tussen de 100 en 300 leerlingen opleid,
300 staaroperaties per jaar gaat doen,
60% van de medische apparaten het doet,
De verpleging bestaat uit: 20 mannen en 98 vrouwen,
Sinds 1999 veel patiënten in de buitengebieden zijn geholpen, ook wel: 318.369,
Er in het ziekenhuis 53.469 patiënten hebben gelegen sinds 1999,
Dat de BOR (bed bezet) op 48,9% ligt,
Dat er sinds 2007 in totaal bij 43.068 mensen een oogprobleem is gediagnotiseerd,
De omzet verhouding op 1:1,19 lag in 2011.

Laatste Nieuws Het NL chirugenteam heeft een kleine tegenslag gehad. Door geldgebrek is het helaas
niet mogelijk om dit jaar naar Flores af te reizen. Ondanks deze tegenslag blijft onze vriend André moed houden
dat zijn droom binnen korte tijd toch gerealiseerd wordt. Wij als SHF! blijven hem helpen waar mogelijk!
Daarnaast is SHF! in juli 2012 benaderd door een cardioloog uit de Verenigde Staten. Paola is hoofd cardioloog van meerdere ziekenhuizen in Austin - Texas. SHF! heeft hem in contact gebracht met de directeur van het
ziekenhuis. Als het goed is gaat Paolo veertien dagen les geven in het ziekenhuis en waarschijnlijk dit jaar!

De tandartsstoel
In totaal is er nu op dit project ongeveer 1.500 euro geboekt. Eind januari 2013 hebben wij
van een Nederlandse stichting een toezegging gekregen van 2.500 euro. Er is alleen één
item waarover Elmar nog gaat overleggen. Los van deze 2.500 euro gaan we de stoel
bestellen. SHF! heeft voldoende algemene donaties ontvangen om het resterende deel
(3.500 euro) bij te leggen, echter hopen wij dat we dit mogen benutten voor andere
prioriteiten.

De generator
De teller voor dit project staat op 6.000 euro. Ontvangen van twee fondsen. Helaas
is de prijs van de nieuwe generator verhoogd tot ruim 34.000 euro. SHF! had een
begroting opgesteld met behulp van een Chinees bedrijf. Echter bleek de generator
uit China bij de grens van Indonesië 100% belastingtoeslag te krijgen.
Inmiddels is de nieuwe begroting opgesteld met behulp van het ziekenhuis en een
Indonesische leverancier. Er is een kleine kans dat het project dit jaar gaat lukken.
Begin februari hebben wij ons mogen presenteren bij de Achmea Foundation.
Hopelijk willen zij de mensen op Flores via SHF! helpen.

De operatielampen
We hebben ongeveer 6.500 euro nodig. De teller staat nu op 6.000 euro. Ook dit project
gaat in april / mei verwezenlijkt worden. In elk geval aangeschaft. Dit betekent dat de
42 jaar oude operatielamp en twee van 15 jaar oud, eindelijk vervangen gaan worden.

Schoolboeken
Na ons eerste boekenproject kregen wij de vraag of we nog meer boeken
projecten wilden doen. Wij hebben aangegeven ons hiervoor in te zetten. We
kregen 22 begrotingen voor boeken. Ook wel 22 basisscholen....
Helaas zijn er nog niet veel fondsen die ons hierbij willen bijstaan. Gelukkig is
er één anonieme donateur die het mogelijk maakt dat we nu voor 3 scholen
boeken kunnen aanschaffen. Dit project is momenteel in uitvoering. Voor de
overige 19 scholen hebben we nog 58.000 euro nodig!
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Vraagje?
Zoals u zult begrijpen willen wij als Stichting Help Flores! zoveel mogelijk mensen bereiken
om zodoende naamsbekendheid te creëren. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. Wilt u deze nieuwsbrief
doorsturen naar uw familie, vrienden en kennissen? Hierdoor wordt SHF! bekender en hopen wij natuurlijk
nieuwe donateurs / sponsoren te bereiken. Indien u nog geen donateur van SHF! bent en dit wilt worden
kunt u onderstaand contactformulier invullen en opsturen. Ook kunt u uw contactgegevens invullen op
onze website.
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Hiervoor vriendelijk bedankt,

Herbert, Fred en Elmar
p Flores!)
(Bestuur Stichting Hel

Contact:
info@helpflores.com

CONTACTFORMULIER

Bedrijfsnaam:
Aanhef:

Stichting Help Flores!
De Morgen 22
8252 JP Dronten
The Netherlands

Voorletter(s):
Achternaam:

K.v.K. Nr.: 53822978

Straatnaam:
Rekening:
ABN Amro 50.25.82.383

Postcode:

Website:
www.helpflores.com
www.stichtinghelpflores.nl
www.lelahospital.com

Plaatsnaam:
Telefoonnummer:
E-mail Adres:
Website:

Volg ons:

Notaris Mr M.R. de Wilde de Ligny
De Helling 126
8251 GH Dronten
Tel.: 0321-38 53 70
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