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Met heel veel
genoegen en trots
presenteren wij u
hierbij de eerste
Nieuwsbrief

van Stichting Help Flores!, voor vele inmiddels ook bekend als
SHF! Wij zullen u door middel van een nieuwsbrief, twee keer
per jaar, op de hoogte houden van de activiteiten van SHF!
Dit betreft de voortgang van de (lopende) projecten, het
contact met het ziekenhuis, onze tussenpersoon van Yayasan
Rupingh en diverse ontwikkelingen waarmee SHF! bezig is.
In deze eerste nieuwsbrief vindt u een overzicht van onze projecten, welke initiatieven er genomen zijn door SHF! en de belangrijkste ontwikkelingen.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief dan kunt u contact opnemen met SHF! per e-mail:
info@helpflores.com.
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Het Logo van SHF!

is ontworpen door
Alvasi Reclame te Nieuwleusen. Herbert is hiermee in contact gekomen in oktober 2011. Tijdens
de eerste afspraak met Raymon Koggel (eigenaar)
was er een klik. Hij was direct enthousiast, met
als uitkomst dat het voorlopige logo niets was
en dat het idee van de flyer de plank mis sloeg.
We maakten een afspraak om het logo te ontwerpen (samen met Raymon) en kregen de opdracht
om ‘out of the box’ te gaan denken. Dit hebben
we in een meeting gedaan. Best wel moeilijk,
maar ook lachen.
Op 16 december 2011 was het zover, met zijn allen achter de PC van Raymon en hij ging ter plaatse ontwerpen.
We vonden het mooi als het logo het volgende bezat: duif, handen en de wereld net als het logo van het
ziekenhuis St. Elisabeth. Uiteindelijk was na 4 uur ons logo definitief en wat waren we TROTS!
Ook heeft Alvasi Reclame de ‘flyer’ en de visitekaartjes van SHF! ontworpen en gesponsord. Een fantastisch
resultaat waar wij als SHF! zeer dankbaar voor zijn. Raymon bedankt!
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De samenwerking met Yayasan Rupingh
is ontstaan door de Indonesische lessen die Herbert volgde bij Stichting
Karunia. SHF! is per e-mail in contact gebracht met Yayasan Rupingh.
Dit is een Indonesische stichting die vooral weeskinderen helpt en projecten
uitvoert voor de Nederlandse Stichting. Om ‘groen’ licht te krijgen heeft
Herbert eerst met de oprichter gesproken in Amsterdam. Dit was een
leuk en goed gesprek. Tijdens dat gesprek is er ook telefonisch contact
geweest met Thon in Indonesië.
Met goedkeuring kon Herbert, namens het hele bestuur, e-mailen met
Thon. Dit gaat voornamelijk in het Indonesisch. Thon zal, uiteraard tegen
betaling, voor SHF! als tussenpersoon optreden. Hij zal controle houden
op de projecten en de financiën. Ook is hij door ons gemachtigd om geld
van de Indonesische rekening van SHF! te halen. Zijn werk zal tussentijds
bestaan uit: de projecten monitoren, tussentijds foto’s maken, kopieën
van nota’s sturen en namens ons overleggen met de lokale (uitvoerende)
bevolking. Afgeronde projecten zal hij ook evalueren met de directie van
het ziekenhuis en met SHF!
Toeval? In 1997 heeft Herbert een brug ingemeten bij de schoonmoeder
van Thon. Wat is onze wereld toch klein!

Het eerste project in uitvoering.

Het eerste project is een boekenproject. Jawel
basisschool boeken! Dit project is onverwachts op ons pad gekomen doordat een anonieme donateur
(Mr. X.) vertrouwen heeft in SHF! Mr. X. schreef ons het volgende:
Wij hebben bij vorige projecten gemerkt dat onderwijs zo’n cruciaal onderdeel uitmaakt van de ontwikkeling.
Daarmee help je de mensen echt en kunnen ze echt een stap maken richting zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
Via Thon kregen we een begroting van schoolboeken voor 5 basisscholen. De leraar had één boek en de kinderen
geen. In totaal hebben we voor ruim € 19.000 schoolboeken gekocht. In totaal bijna 10.000
stuks. De boeken worden eigendom van de school en blijven nu in de klas. 1.300 kinderen worden hiermee
geholpen in het komende schooljaar en hoeveel nog in de jaren erna…..
De boeken zijn inmiddels besteld en afgeleverd door Thon. Elke basisschool directeur heeft een contract getekend
en alle boeken zijn gestempeld en voorzien van de naam van de school. Hierdoor is de kans groter dat
alle boeken op school blijven. Thon heeft foto’s gemaakt en voorziet SHF! van kwitanties e.d.
Fantastisch dat dit project gerealiseerd kon worden door u als donateur(s).

Alle boeken bij Thon thuis, klaar om weg te brengen.
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De school in het plaatsje Nebe.

Vijf jongentjes moeten één pakket dragen.
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“De generator”
Via een relatie werd Herbert gewezen op een foundation / fonds. Na een zoektocht op internet kon er alleen via
een contactformulier een aanvraag worden gedaan. Nadat de aanvraag verstuurd was, zat er niets anders op
dan geduld hebben. Natuurlijk blijven we niet stil zitten en ondernemen we meer.
Na een kleine maand kregen we bericht dat het fonds ons wilde sponsoren. Echter hadden we geen specifiek
project omschreven en ook niet om een bedrag gevraagd. Deze vraag werd ons gesteld via een e-mail. Druk
telefonisch overleg met het bestuur: Wat doen we? Waarom?

Eigenlijk was deze vraag snel beantwoord. Via lijsten, e-mail, whatsapp hadden wij vernomen dat de back-up
generator bijna is overleden. In de tijd dat Herbert in het ziekenhuis werkte ging er al geen dag voorbij en de
generator sloeg aan. Het is er vroeg donker, rond 18.00 uur, dus is elektriciteit erg belangrijk.
Het creëert veiligheid voor de patiënten. Artsen kunnen hun rondes lopen en kleine ingrepen doen indien dit
noodzakelijk is.
Ook moet er voor onze overige projecten stroom aanwezig zijn willen deze functioneren. Hierdoor werd de
generator prioriteit nummer 1.Voor het aanschaffen, transport en installeren is een bedrag nodig van € 17.500.
Hiervan heeft de foundation € 3.000 TOEGEZEGD! In totaal is er nu circa 26% binnen van het benodigde bedrag.
Hopelijk kunnen we dit jaar / begin volgend jaar het ziekenhuis blij maken met een nieuwe generator!
Alle donateurs, zowel klein tot groot, willen wij hierbij nogmaals bedanken voor hun hulp! En natuurlijk hopen we
dat ‘nieuwe donateurs’ zich geroepen voelen om het resterende deel te doneren....alle beetjes helpen!
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“Fly in to May” Duitsland
Via onze website heeft Thomas Ly SHF! benaderd en uitgenodigd
voor zijn promotiedag in Hannover. Thomas Ly is de directeur van
Mediscon en Travelmedicus. Hij controleert en adviseert ziekenhuizen
over de hele wereld, zodat deze zichzelf kunnen verbeteren en
voldoen aan de maatstaven van de Europese Unie e.d.
Thomas heeft in 1998 één jaar op Flores gewoond en onderzoek
gedaan naar malaria. Tijdens zijn verblijf is hij meerdere keren in ‘ons’
ziekenhuis geweest. Wij mochten onze stichting promoten op zijn
promotiedag welke als thema Flores had.
Uiteindelijk zijn Fred en Herbert naar Duitsland gereden en hebben
een hele leuke dag gehad. Inmiddels heeft SHF! nog steeds contact
met Thomas en via hem hebben we contacten gelegd met artsen op
Bali. Ook met Swisscontact, een Zwitserse instelling die samen met
de Indonesische overheid het toerisme en de economie op Flores wil
verbeteren. Wij hebben Swisscontact gewezen op de primitieve
ziekenhuizen op het eiland. Dit werd beaamd. Swisscontact wil SHF!
met stichtingen / fondsen in contact brengen om ons te helpen geld
in te zamelen. Een mooi proces, maar wederom wordt het geduld op
de proef gesteld.

GEDONEERD AAN
SHF!
Waarom kopen
bij YouBeDo.com?

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

Dezelfde boeken
Dezelfde prijs

€ 29.000

10% naar SHF!

Laatste Nieuws Begin juli is SHF! benaderd door een Nederlandse
chirurgassistent. Deze persoon is begin dit jaar geheel vrijwillig in Indonesië
geweest en heeft hier één maand geholpen in een klein ziekenhuis op een ander
eiland. Via de website heeft hij een e-mail gestuurd met daarin de vraag: zou een
operatie team zich op Flores nuttig kunnen maken in Rumah Sakit St. Elisabeth
(bv. oogoperaties, algemene chirurgie)?

Na een paar e-mails heeft Herbert hem telefonisch ruim een half uur
gesproken. Herbert heeft inmiddels contact gehad met de directie van het
ziekenhuis om te informeren waar behoefte aan is. Er is behoefte aan
Algemene Chirurgie. De informatie is inmiddels doorgegeven aan de
chirurgassistent. Hij gaat nu aan de slag!
Hij zal een medisch team samenstellen en (eigen) sponsoren zoeken. De
belangstelling van verschillende collega’s, chirurgen is er in elk geval!
Wij hopen allebei dat dit voor de toekomst vruchten gaat afwerpen.
Eén en ander wordt vervolgt…
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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 vragen wij uw hulp. 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.
Hiervoor vriendelijk bedankt,
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Herbert, Fred en Elmar
p Flores!)
(Bestuur Stichting Hel

CONTACTFORMULIER

Bedrijfsnaam:

Contact:
info@helpflores.nl

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:
Plaatsnaam:
Telefoonnummer:

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

E-mail Adres:
Volg ons:

Website:

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