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Project SAAMA DEDA, Abéné Senegal
Stichting Bright Future for Children wil een bijdrage leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio Casamance in Zuid-Senegal. Deze
ontwikkeling begint met een goede basisvorming in een stimulerend leerklimaat en
een veilige leeromgeving. En daar ontbreekt het vaak aan.
Zo ook in het gastvrije en levenslustige Abéné,
een dorp aan Atlantische oceaan. Omdat de
lagere school overvol is (12 klassen met ong. 60
kinderen) besloot de ouderraad om in een ander
wijk een 2e lagere school te ontwikkelen. Omdat
er geen geld was om klaslokalen te bouwen
werden in afwachting daarvan voor de klassen
van palmbladeren hutten gemaakt
Deze bieden wel enige bescherming tegen de
felle zon, maar geenszins goede leeromstandigheden.
Getroffen door deze nijpende situatie is Bright
Future for Children opgericht om met het
project SAAMA DEDA (de toekomst maak je zelf)
de leeromstandigheden van de kinderen in
Abéné te verbeteren zodat schooluitval wordt
voorkomen en meer kinderen basisvaardigheden kunnen leren, die ze voor hun toekomst
en die van hun land nodig hebben.
Het meerjarenproject SAAMA DEDA, dat we met onze lokale projectpartner
DECASA realiseren, omvat de bouw van klaslokalen, de aanschaf van didactisch
materiaal en de verscheping van een container met gedoneerd schoolmeubilair.
We hopen dat ons verhaal u aanspreekt en dat u ons bij de realisatie van het project
wilt ondersteunen. Op onze website www.brightfutureforchildren.nl vindt u meer
informatie over ons werk.

Stenen voor Abéné
Als ons verhaal u aanspreekt kunt u het project SAAMA DEDA ondersteunen.
In 2019 hebben we al twee klassen gebouwd en in 2020 en 2021 willen we elk jaar nog
eens twee klassen bouwen. Voor 2 klaslokalen is ongeveer € 12.000 nodig. Om geen
geld verloren te laten gaan wordt het project ter plaatse gecoördineerd en
gecontroleerd door een lokale bouwcoördinator. Ook bezoeken we min. 1 x per jaar
het project. We verantwoorden ons middels een jaarverslag op onze website.
U kunt aan de financiering van de nog te bouwen klaslokalen een bijdrage leveren
door symbolisch bakstenen te kopen.
Ik koop:
O 5 bakstenen à € 1 per stuk
O 10 bakstenen à € 1 per stuk
O 15 bakstenen à € 1 per stuk
O 20 bakstenen à € 1 per stuk
O 25 bakstenen à € 1 per stuk
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€5
€ 10
€ 15
€ 20
€ 25

Ik maak het gedoneerde bedrag over op de IBAN NL89RABO 0330517708 van
Stichting Bright Future for Children.
Ik heb het bedrag van mijn donatie gegeven aan ……………………….…..,
bestuurslid van Stichting Bright Future for Children.
Ik verleen stichting Bright Future for Children toestemming om mijn donatie te
vermelden op de website van de stichting.
Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen van stichting Bright Future for Children.
Mijn emailadres is: ……………………………………………………………………

Scan het ingevulde formulier en mail het s.v.p. naar info@brightfutureforchildren.nl of geef het
aan het bestuurslid waarvan u deze flyer kreeg. U kunt het gedoneerde bedrag ook overmaken
op het rekeningnummer van de stichting onder vermelding van uw emailadres.

