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Bijdragen, opmerkingen, en suggesties voor de 

nieuwsbrief zijn van harte welkom 

Nieuwsbrief Stichting Bright      Future for Children, nr. 1, oktober 2018 
 

Beste donateurs en belangstellenden,  

We zijn verheugd om jullie de oprichting van een nieuwe stichting te melden. We hebben haar de naam 

Bright Future for Children gegeven omdat we een praktische bijdrage willen leveren aan de realisatie van 

educatieve basisvoorzieningen voor kinderen in Abéné, Senegal. Deze voorzieningen zijn een 

noodzakelijke voorwaarde om hen een goed toekomstperspectief te bieden.  
 

Ons eerste project betreft de bouw van 8 klaslokalen voor een nieuwe lagere school. De huidige 

school is overvol (ongeveer 70 kinderen per klas) en kan de verwachte leerlingentoename niet meer 

opvangen. Door in een andere wijk een tweede lagere school te bouwen wordt de huidige lagere 

school ontlast en kunnen de klassen verkleinen. Daarin kunnen leerkrachten meer persoonlijke 

begeleiding geven waardoor schooluitval wordt voorkomen en schoolresultaten verbeteren. 
 

We hebben het project in overleg met onze lokale partner de naam ‘SAAMA DEDA’ gegeven. Dit 

betekent in het Mandinka (één van de lokale talen) ‘De toekomst maak je zelf’. Onze partner wil er in 

tot uitdrukking laten komen dat het voor de ontwikkeling van het dorp / de regio van belang is om 

“de toekomst in eigen handen te nemen“: we zijn van mening dat (buitenlandse) partners ons 

tijdelijk financieel kunnen ondersteunen voor de realisatie van ontwikkelingsprojecten, maar dat 

wijzelf als gemeenschap verantwoordelijk zijn voor de realisatie, de instandhouding en de verdere 

ontwikkeling ervan’. De opvatting van onze partner sluit aan bij onze visie om tijdelijk lokale 

initiatieven financieel te ondersteunen en de projectrealisatie in handen te laten van onze 

projectpartner. We willen geen afhankelijkheid creëren, maar mensen helpen om hun toekomst zelf 

vorm te geven. We hopen dat u zich met onze visie en die van onze lokale partner kunt verbinden en 

dat we voor de realisatie van het project op uw belangstelling en financiële ondersteuning mogen 

rekenen. Met uw  daadwerkelijke steun kunnen we dromen waar maken   

 

Abaraka (dank u wel), namens de kinderen van Abéné. 

John van Heel, voorzitter bestuur Bright Future for Children 
 

Waarover kunt u in deze nieuwsbrief lezen? 

- Hoe het allemaal begon                                                 blz. 2 

- Stichting Bright Future for Children en DECASA    blz. 3 

- Project SAAMA DEDA                                                 blz. 3 

- Het bestuur stelt zich voor                                            blz. 4 

- www.brightfutureforchildren                                      blz. 5 

- Hoe kunt u het project ondersteunen?                        blz. 6 
 

Noteer alvast in uw agenda: Op 17 november 2018 organiseren 

we in Breda een sponsor Afrikafeest. U ontvangt hierover 

binnenkort bericht. 

Klaslokalen in hutten van palmbladeren 

mailto:info@brightfutureforchildren.nl
https://www.brightfutureforchildren.nl/
http://www.brightfutureforchildren/
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Hoe het allemaal begon. 
De familie van Heel bezoekt reeds sinds 2003 elk jaar rond de jaarwisseling met het hele gezin het 

dorp Abéné, een toeristisch vissersdorp in de Casamance, de zuidelijkst regio van Senegal. Het is een 

vruchtbaar bos- en waterrijk gebied met honderden exotische vogelsoorten.Tijdens een recent bezoek 

aan de lagere school van het dorp vertelde de directeur dat de school overvol is. Van elk leerjaar zijn er 

nu 2 klassen met elk 60 à 70 kinderen. Het aantal geboortes is de laatste jaren zo sterk toegenomen dat 

er veel meer klassen nodig zijn om aan de stijgende onderwijs-behoefte te kunnen voldoen. Maar het is 

onmogelijk om op de huidige locatie meer klassen te bouwen.  

Voorlopig in hutten 

Ofschoon er geen geld beschikbaar was om klassen te bouwen besloten de ouderraad en de dorpsraad 

toch om in een andere wijk een 2e lagere school te ontwikkelen. Het aantal leerlingen per klas nog 

verder laten toenemen op de huidige lagere school zou onverantwoord zijn en veel schooluitval tot 

gevolg hebben. In zulke grote klassen zou het rendement 

zeer laag zijn.  
 

In eerste instantie zou de nieuwe locatie als een 

dependance functioneren van de grote lagere school. Er 

werd een interim directeur aangesteld, die de opdracht 

kreeg om de nieuwe locatie in te richten en op zoek te 

gaan naar donateurs voor de bouw van de vereiste 

klaslokalen. In afwachting daarvan werden door de 

wijkraad voor de klassen van palmbladeren hutten 

gemaakt. Deze bieden wel enige bescherming tegen de 

felle zon, maar geenszins goede leeromstandigheden.  
 

De leerkrachten doen hun uiterste best om er iets van 

te maken, maar lang kan de situatie niet blijven duren. 

Tijdens de lessen kruipen soms schorpioenen en 

slangen naar binnen en na elk regenseizoen zijn de 

hutten zo verwoest dat ze opnieuw moeten worden 

opgebouwd en hersteld  
 

Getroffen door deze nijpende situatie besloten John en 

zijn zonen Sem en Tim om zich voor de bouw van de 

benodigde klaslokalen in te spannen. Om een start te 

kunnen maken besloten ze om van hunzelf, vrienden, 

familie en collega’s geld in te zamelen. 
 

Fundering 2 klaslokalen gefinancierd 

Eind 2017 kon met dit ingezamelde geld de fundering 

van twee klaslokalen worden bekostigd. Begin 2018 

ging de aannemer aan de slag om in februari 2018 de 

fundering gereed te hebben.  
 

Schoollocatie erkend 

Ondertussen is de schoollocatie als een zelfstandige 

entiteit door de Senegalese overheid erkend. Er is een 

directeur toewezen en voor de werkzame klassen zijn de 

leerkrachten aangesteld. Wat nog rest zijn klaslokalen 

en bijbehorend schoolmeubilair.  
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Stichting Bright Future for Children en DECASA 
Uit oogpunt van transparantie en om sneller tot resultaten te komen werd begin 2018 besloten om 

Stichting Bright Future for Children op te richten. De stichting is inmiddels in mei 2018 geregistreerd 

bij de kamer van koophandel. Om het eigenaarschap van de school in de dorpsstructuur te borgen is 

tevens besloten om het project in samenwerking met een lokale partner te realiseren. De keuze 

daarvoor viel op de organisatie DECASA (Organisation pour le dévelopment de la Casamance). 
 

DECASA 

DECASA is opgericht met als doel een structurele bijdrage te leveren aan de sociaaleconomische 

ontwikkeling van de regio Casamance. De aanleiding voor de oprichting was dat veel projecten niet 

goed worden gecoördineerd en gevolgd, waardoor ze na een aantal jaren instorten of zich in 

verwaarloosde staat bevinden. Er is een gebrek aan kennis is om projecten te managen en te beheren.  
 

DECASA wil eigenaarschap ook bij anderen bevorderen door middel van training, begeleiding en 

coaching en een coördinerende rol vervullen om projecten onderling af te stemmen en met elkaar in 

verbinding te brengen. De ambitie is om zich over een aantal jaren zo ontwikkeld te hebben dat de 

organisatie in aanmerking komt voor het statuut van NGO. 
 

DECASA zal als lokale projectpartner van Stichting Bright Future for Children het project ter plaatse 

managen. Om het partnerschap te formaliseren is een partnerschapsovereenkomst opgesteld Daarin zijn 

wederzijdse verplichtingen opgenomen, die de samenwerking funderen en een juridische basis verschaffen. 

DECASA benoemt voor de realisatie een projectmanager, die zich zowel ten opzichte van DECASA als 

Stichting Bright Future for Children moet verantwoorden. 

 

Project: SAAMA DEDA 
We willen in een periode van 3 jaar de nog ontbrekende klassen van de 2e lagere school in Abéné 

bouwen. Ook willen we in Nederland afgedankt schoolmeubilair, dat nog in goede staat is, verschepen 

om de klassen te voorzien van het noodzakelijke schoolmeubilair. Een 1e kans doet zich eind 2019 

voor. Het Vitalis college wil dan schoolmeubilair doneren om scholen in Abéné te ondersteunen. 
 

De werktitel van het project “SAAMA DEDA” komt van DECASA. Onze partner wil hierin uitdrukken dat het 

voor de ontwikkeling van het dorp / de regio van belang is om “de toekomst in eigen handen te nemen“. In de 

visie van onze partner kunnen (buitenlandse) partners tijdelijk gewenste ontwikkelingen financieel ondersteunen, 

maar is en blijft de gemeenschap zelf verantwoordelijk voor de realisatie, de instandhouding en de verdere 

ontwikkeling ervan.  
 

Omdat een andere stichting 1 klaslokaal financierde en de Senegalese overheid zelf ook 3 klassen liet 

bouwen gaat het in totaal om 8 klaslokalen.  In 2019 (fase 1) willen we 2 klaslokalen op de reeds 

gerealiseerde fundering bouwen. Daarvoor is € 12.800 nodig. In de daarop volgende 2 jaren (fase 2 en 

3) worden telkens drie klaslokalen gebouwd (per fase € 17.300).  
 

Bolo diem Kanam (onderwijs dat doorgaat)  

Voor de 1e fase zijn we een samenwerking aangegaan met Bolo diem Kanam uit Zwitserland 

(www.bolodiemkanam.ch). Deze vereniging ondersteunt gezinnen die geen onderwijs voor hun 

kinderen kunnen betalen of die daardoor vroegtijdig de school dreigen te verlaten. Michael Werner, de 

secretaris van de vereniging, verblijft regelmatig in Abéné. Leerkrachten en kinderen van de lagere 

school verzochten hem om met de bouw van de nieuwe school te helpen. Hij legde dit verzoek voor 

aan de parochie van kanton St. Gallen waar hij woont. Toen we dit vernamen hebben we meteen met 

hem contact opgenomen en voorgesteld om de 1e fase van het project SAAMA DEEDA gezamenlijk te 

realiseren. Dit werd met enthousiasme ontvangen. De parochie heeft inmiddels een substantieel 

bedrag toegezegd. 

http://www.bolodiemkanam.ch/
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Het bestuur stelt zich voor. 
Alle bestuursleden hebben reeds jaren een intensieve band met het dorp Abéné. Sommigen waren ook 

eerder bij andere ontwikkelingsprojecten in het dorp betrokken. Hierna volgt hun persoonlijke verhaal.  
 

John van Heel (voorzitter) 

In 2003 bezocht ik voor het eerst Abéné in Senegal. Ik werd over-

donderd door de schoonheid van de natuur, de positieve cultuur, de 

passie voor muziek en het heerlijk natuurlijke eten. Vanaf die tijd 

bezoeken we met het hele gezin (Regina, ikzelf, Tim, Rick, Sem) Abéné.  

In mijn beroep (ondernemer in de sport en fitness) ben ik altijd bezig met 

de gezondheid en ontwikkeling van de jeugd. Vandaar dat we ook 

regelmatig scholen bezochten in Abéné. In 2007 kwam onze jongste zoon 

Sem, tijdens een bezoek aan de lagere school in Abéné met het idee om  

schoolmateriaal mee te nemen. Terug thuis meteen een inzameling 

gestart. Bij ons volgende bezoek kwamen we met 4 koffers vol met schoolmaterialen. Sem kreeg toen 

de Senegalese naam Soulemon van het schoolhoofd. Dat was het begin van wat nu de stichting is. Mijn 

persoonlijke overtuiging is dat wij volwassenen ons veel meer moeten inspannen om ervoor te zorgen dat 

jongeren gezond en veilig opgroeien en goede scholing genieten. ‘Stel het welzijn van het kind centraal in de 

keuzes die we maken, zij zijn de toekomst’. Die missie draag ik met plezier met me mee in het leven en ik tracht er 

zoveel als ik kan aan bij te dragen. 
 

Guido Annaert (secretaris) 

Tot 2016 was  ik secretaris van Stichting Bantan Woro. Deze stichting 

werd door mijn vrouw Denise in 2005 opgericht om in Abéné een 

technische school te bouwen en uit te rusten. Dit op verzoek van Ibrahim 

Diassy, een in Breda verblijvende Senegalees, die zij in 2004 tijdens een 

percussiereis in Abéné ontmoette. De school is inmiddels met groot 

succes gerealiseerd. Zij biedt aan ong. 250 studenten een door de staat 

erkende beroepsopleiding in één van de 8 beroepssectoren waarvoor de 

school vaklui opleidt. Door de veelvuldige verblijven heb ik met het 

dorp een zeer sterke band gekregen. Ik voel me verbonden met de lokale 

ontwikkelingsbehoeften en de mensen die zich hiervoor inzetten. In mijn vorige rol heb ik de kans 

gekregen om veel expertise te verwerven. Deze stel ik graag ter beschikking van Stichting Bright 

Future for Children. Ik heb ervaren dat tijdelijke buitenlandse hulp echt het verschil kan maken bij de realisatie 

van lokale voorzieningen, die voor ons al lang vanzelfsprekend zijn, maar waar vaak ter plaatse de middelen voor 

ontbreken. Ik geloof dat goede scholing in staat stelt om de ‘toekomst in eigen handen te nemen’.   
 

Hans Gertsen (penningmeester) 

In 2004 kwam ik voor het eerst in Abéné via een percussiereis. 

Sindsdien breng ik er elk jaar wel een paar weken door. Ik ben van het 

dorp en de mensen gaan houden en wil graag wat betekenen voor de 

ontwikkeling van het dorp. De stichting Bright Future for Children wil 

ik graag helpen bij het realiseren van een nieuwe lagere school.  
 

Kinderen zijn de toekomst en alle kinderen hebben recht op goed onderwijs 

zodat ze een goede start kunnen maken in deze wereld. Op dit moment krijgen 

veel kinderen les in noodlokalen van palmbladeren die gedurende het 

regenseizoen niet gebruikt kunnen worden. Laten we er samen voor zorgen dat 

ook de kinderen van Abéné straks kunnen leren in fatsoenlijke lokalen die aan 

de minimumeisen voldoen. Ze verdienen het. 
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Peter van Tuel (bestuurslid) 

Bij mijn 1e bezoek aan Senegal & Gambia in 1994 heeft de kleurrijke en 

opportunistische West Afrikaanse cultuur al een sterke indruk op me 

achter gelaten. Geraakt door melodieuze ritmes van de Djembé zag ik 

5 jaar later de kans om in te schrijven voor een Djembé en dansstage in 

Abéné. Ik kon toen echter niet verzinnen dat ik anno 2018 deel zou 

nemen in een project voor een betere toekomst van de jeugd in Abéné.  

Samen met mijn uit Abéné afkomstige vrouw Souté en onze 3 

kinderen hebben wij de positieve impact kunnen volgen van het 

project dat inmiddels door Stichting Bantan Woro werd gerealiseerd 

voor beroepsopleidingen in het dorp. Het voelt daarom als een eer om een 

steentje bij te dragen aan het realiseren van een broodnodige extra basisschool in het dorp. Vanuit de filosofie 

van het projectmotto Saama Deda (De toekomst maak je zelf) geredeneerd, is ook de loyaliteit van de 

dorpsbewoners en overheden geborgd. Ook zien we een sterk complementair effect op eerdere en waarschijnlijk 

ook nog toekomstige projecten. Daarmee is de basis voor de doorontwikkeling van de lokale economie een feit.   
 

Tim van Heel (bestuurslid) 

In 2004, toen ik 9 jaar was, ben ik voor het eerst meegegaan met mijn 

ouders, naar Abéné Senegal. Ik had geen idee wat te verwachten. Mijn 

eerste ervaring was overweldigend. Om te zien en mee te maken hoe 

de mensen daar buiten leven, elkaar helpen, altijd klaar staan voor 

elkaar en voor ons in combinatie met de fantastische natuur maakte 

meteen een diepe indruk op mij. Vanaf 2004 hebben we ongeveer elke 

jaar Abéné bezocht en in 2014 zijn we gestart materialen voor de 

school mee te nemen. Ik heb het voorrecht dat ik er goede vrienden heb 

gemaakt de afgelopen jaren. Ik ben ook van het land en dorp gaan houden. 

Afgelopen jaar heb ik er met groot plezier 5 weken vertoeft. Fantastisch dat we nu met de stichting nog een 

grotere bijdrage kunnen leveren aan het creëren van een betere toekomst van de jeugd in de regio van Abéné. 
 

www.brightfutureforchildren.nl 
Bezoek onze website om u verder te verdiepen in wat we doen. Zo kunt u in rubriek ‘projecten’ het 

projectplan vinden van het project SAAMA DEDA en in rubriek ‘Beleid’ ons meerjarenbeleidsplan.  

Zo ziet de homepagina eruit.  
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Hoe kunt u het project ondersteunen? 
Zonder uw steun, van scholen en bedrijven kunnen we het project SAAMA DEDA niet realiseren.  
 

U kunt als particulier het project op diverse wijzen ondersteunen. 

- U kunt een periodieke of eenmalige gift doen. Bij een periodieke gift legt u in een notariële of een 

schriftelijke overeenkomst vast dat u jaarlijks gedurende 5 jaar een gift doet aan Stichting Bright 

Future for Children (voor meer info www.belastingsdienst.nl) . Als u een periodieke gift wilt 

doen verzoeken we u om ons dit per mail te laten weten. We zullen u dan verder helpen.  

Een gewone gift is eenmalig. U hoeft hiervoor niets vast te leggen. Als u eenmalige gift wilt doen 

verzoeken we om bij het overmaken van uw bedrag tevens uw e-mail adres te vermelden.  
 

ANBI status 

We hebben bij de belastingdienst een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor de ANBI 

status. Zodra we deze status hebben verworven zullen we u informeren. Uw gift is dan namelijk 

aftrekbaar van uw aangifte inkomstenbelasting. Hoeveel aftrek u krijgt voor uw giften hangt af van het 

soort gift dat u doet. 

• Als u een periodieke gift doet mag u het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt geen drempel en 

geen maximumbedrag voor periodieke giften. 

• Als u een gewone gift doet mag u het bedrag van de gift aftrekken. Er geldt wel een drempel en een 

maximumbedrag. Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een 

minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. U mag niet 

meer aftrekken dan 10% van uw drempelinkomen. 
 

- U kunt uw vrienden, familie en kennissen verzoeken om ter gelegenheid van uw verjaardag een 

gift te doen aan Stichting Bright Future for Children. 

- U kunt een rommelmarkt, veiling of een andere activiteit organiseren om geld in te zamelen.  

Stichting Bright Future kan u hierbij ondersteunen en informatie aanleveren over het project.  

- U kunt onder de noemer ‘Stenen voor Abéné’ ten bate van de school ‘stenen verkopen. Om u 

hierbij te ondersteunen kunnen we op maat een flyer aanleveren waarin het project wordt bekend 

gemaakt en de verkoop van stenen wordt toegelicht.  

- U kunt u opgeven om als vrijwilliger hand en spandiensten te verrichten. 
 

Als school 

U kunt als school het project adopteren en financieel ondersteunen door bijvoorbeeld tijdens de 

vastenperiode met de kinderen geld in te zamelen. Een aantal voorbeelden: 

- Lege flessen inzamelen 

- Sponsorloop 

- Heitje voor karweitje 

- Loterij 
 

Stichting Bright future for Children wil graag uw actie ondersteunen door voorafgaand aan uw actie 

een presentatie te houden voor de kinderen en eventueel ook voor hun ouders. De  presentatie gaat 

over Abéné, het leven van Senegalese kinderen en de school die we daar voor de kinderen bouwen.  
 

Als bedrijf 

U kunt als bedrijf het project ondersteunen met een gift. Als de stichting de ANBI status heeft 

verworven kunt u uw giften aftrekken voor de vennootschapsbelasting. De aftrek per jaar is ten 

hoogste 50% van de winst met een maximum van € 100.000. U moet de gift schriftelijk kunnen 

bewijzen. U kunt ook als personeelsvereniging het project adopteren en een fondsenwervende actie 

opzetten. We ondersteunen u hierbij graag. 

 

Stichting Bright Future for Children 

NL 89 RABO 0330517708 


