
VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN VAN 
STICHTING FLORENTINA 

 
Stichting Florentina is formeel opgericht in april 2006. Het eerste project is het 
Elizabeth Center; een kleuter-, basis en middelbare school en verwante noodzakelijke 
faciliteiten en inkomen genererende projecten in Kolila Village, een dorpje vlakbij 
Kilimanjaro Airport in Tanzania.  
 
Het Elizabeth Center is met hulp van Stichting Florentina door de Zusters van ‘Charity of 
Charles Borromeo’ in 2005 gestart. Een bakstenen gebouwtje met ruimte voor 30 
kinderen groeide binnen twee maanden uit tot een school voor 80 kinderen. Deze 
Zusters ‘Onder de Bogen’ uit Maastricht, hebben een missiepost in Tanzania. Zij voeren 
het dagelijks management van het Elizabeth Center. Stichting Florentina heeft een 
samenwerkingsovereenkomst met de Zusters.  
 
Sinds 2005 heeft Stichting Florentina de volgende activiteiten uitgevoerd voor het 
opzetten en ontwikkelen van het Elizabeth Center, en het realiseren van inkomsten 
genererende projecten die helpen het project (financieel) op eigen benen te laten staan: 

- in 2005 hebben de initiatiefnemers van Stichting Florentina het eerste 
schoollokaal voor 30 kinderen gefinancierd en gebouwd; 

- vanaf 2006 heeft Stichting Florentina inmiddels 13 support trips georganiseerd 
waarbij groepen van 10 - 50 deelnemers uit Nederland op het Elisabeth Center 
hebben geholpen met bouwen; in fysieke, financiële en professionele zin. 

- in de periode november 2006 tot en met 2016 zijn er 14 klaslokalen gebouwd, 
waarvan 2 dienen als kleuterschool, 8 als lagere school en 4 als middelbare 
school, twee keukens, een eetzaal, meerdere toiletblokken en een managers huis; 

- parallel aan de bouw van de klaslokalen, voor inmiddels 450 kinderen, zijn er 
sponsors gevonden en support trips georganiseerd voor het realiseren van 
inkomsten genererende projecten, te weten: 2 maïsmolens, een winkel, een 
boerderij, een internetcafé, een waterreservoir, een graansilo, een hal voor 
bijeenkomsten, een hostel en een boarding huis; 

- inmiddels is een tiental gesponsorde Kilimanjaro beklimmingen georganiseerd, 
waarbij de fondsen ten goede zijn gekomen aan het Elizabeth Center. 

- vele vrijwilligers weten nu jaarlijks hun weg naar het Elizabeth Center te vinden, 
waarbij er tevens een samenwerkingsverband is met de RU-Groningen en 
Newcastle University. 

 
Stichting Florentina streeft ernaar, na de ontwikkelingsperiode, alle financiële 
verplichtingen uit de exploitatie van het Elizabeth Center via sponsoring afbouwend in 
2017 te hebben voldaan.  

 
In 2013 is in Ethiopië in samenwerking met VSO de succesvolle ontwikkeling gestart van 
een wachthuis voor zwangere vrouwen bij het hospitaal van Butajira, 150 km ten 
zuidwesten van Addis Ababa. De directie van het hospitaal in Butajira voert het dagelijks 
management over en heeft de verantwoordelijkheid voor het wachthuis in Ethiopië. 
Inmiddels weten zo’n 200 vrouwen per jaar de weg naar de wachthuis te vinden, dat als 
doelstelling heeft de moeder- en kindsterfte bij de geboorte te beperken. 
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