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Nieuwsbrief Stichting Bright Future for Children, nr. 11 mrt. 2021
Stichting Bright Future for Children realiseert in Abéné (Senegal) voorzieningen, die een voorwaarde vormen voor de
ontwikkeling van kinderen. Hiermee willen we hun kansen op een goed toekomstperspectief vergroten (en clandestiene
emigratie tegengaan). Zo ontwikkelen we in de wijk Medina een 2e lagere school omdat de 1e lagere school overvol is en
verscheepten we in december 2019 een container met gedoneerd schoolmeubilair. We ondersteunden ook een tuiniers-
project van vrouwenvereniging SOBEYA om de kwaliteit van de voeding en leven te verbeteren. We realiseren onze
projecten in samenwerking met onze lokale partner DECASA omdat we van mening zijn dat een project ingebed moet
zijn in de lokale structuur. We beschouwen onze partner als de projecteigenaar en onszelf als facilitator.

Beste vrienden, sympathisanten en donateurs,

Deze nieuwsbrief heeft inderdaad even op zich laten wachten. We hadden er namelijk op gehoopt om jullie
eind januari te kunnen informeren over het eindresultaat van onze lopende projecten. Maar omdat de
oplevering van de drie klaslokalen tot eind maart moest uitgesteld worden, hebben we hierop gewacht. We
hopen daarom met deze nieuwsbrief de informatieachterstand goed te maken.

De Sinterklaas- of Kerstdonaties, die we naar aanleiding van een oproep in onze vorige nieuwsbrief, eind
vorig jaar mochten ontvangen, hebben ons zeer verheugd. Naast een grote hoeveelheid particuliere donaties
ontvingen we ook van twee Vincentius verenigingen een kerstdonatie. We voelden ons in ons werk echt door
jullie ondersteund. Wat we met de donaties gaan doen leest u verder in deze nieuwsbrief.

3 klaslokalen eind maart 2021 opgeleverd
Omdat we langer dan verwacht op de materialen voor de dakconstructie moesten wachten en er gedurende
een tijd ook geen cement verkrijgbaar was moest de oplevering van de drie klaslokalen tot eind maart worden
uitgesteld. Qua tijd heeft het wat langer geduurd, maar het resultaat mag er zijn. Als we uitgaan van
ongeveer 30 kinderen per klas, zullen voor ongeveer 90 kinderen de lesomstandigheden enorm verbeteren.
Lees verder over het eindresultaat van de tweede fase van het schoolproject ‘Saama Deda’.

Tuinbouwproject SOBEYA begin maart administratief afgerond.
Het tuinbouwproject van de vrouwenvereniging SOBEYA was één groot leerproject dat met succes werd
uitgevoerd. Het werd begin maart ook administratief afgerond. In deze nieuwsbrief blikken we met trots
terug op het eindresultaat. Onze partner DECASA blijft als nazorg de vrouwenvereniging nog een jaar
ondersteunen om hen in staat te stellen zich tot een formele coöperatie te ontwikkelen.

Plastic recycling project kan van start gaan
We zijn verheugd dat we jullie in deze nieuwsbrief ook kunnen melden dat de financierring van het plastic
recycling project rond is en dat het project nu echt van start kan gaan.

We danken allen, die ons werk in de afgelopen tijd met een donatie ondersteunden, zeer hartelijk.
Abaraka Baké (= Heel veel dank in het Mandinka)

John en Tim van Heel, Guido Annaert, Hans Gertsen en Peter van Tuel, bestuur Bright Future for Children

Waarover kunt u in deze nieuwsbrief lezen?
- De Sint en de Kerstman brachten veel stenen naar Abéné
- 3e fase Saama Deda: 3 klassen of multifunctioneel gebouw?
- 2e fase Saama Deda eind maart afgerond
- Zaden, gedoneerd door Hazera, in ontvangst genomen
- Eindresultaat tuinbouwproject om trots op te zijn
- Plastic recycling project kan van start gaan
- Donateurs vanaf 25 november 2020 tot 23 maart 2021
- Hoe kunt u met belastingvoordeel een gift doen?
- Zelf ook een sponsoractie opzetten?
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Het eindresultaat van de 2e fase van het project Saama Deda

mailto:info@brightfutureforchildren.nl
https://www.brightfutureforchildren.nl/


Nieuwsbrief Stichting Bright Future for Children, nr. 11, maart 2021 blz. 2 van 8

De Sint en de Kerstman brachten veel stenen naar Abéné
We waren ontzettend verheugd om te zien dat velen van jullie
symbolisch de Sint en de Kerstman hadden verzocht om stenen
naar Abéné te brengen voor de bouw. In totaal heeft de actie € 5.210
opgebracht. Particuliere donateurs droegen hieraan € 1.210 bij. En 2
Vincentius Verenigingen doneerden samen ook nog eens € 4.000.

Wat een ongelofelijk onverwacht resultaat! Door de Sint en Kerstdonaties is er nu voor de
derde fase van het project al een bedrag beschikbaar van ongeveer € 5.000!

Een aantal kinderen van de lagere school had als dank een tekening gemaakt. Deze tekeningen hebben we tot een
collage verwerkt en naar alle particuliere donateurs gemaild. Hopelijk is dit goed gegaan en heeft eenieder die
een kerstdonatie deed deze collega ontvangen. Gelieve ons te informeren als dat niet het geval mocht zijn. Dan
zorgen we ervoor dat u deze alsnog ontvangt.

3e fase Saama Deda: 3 klaslokalen of een multifunctioneel gebouw?
In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat we voornemen waren om in de derde fase van het project Saama Deda
twee klaslokalen te bouwen op een fundering voor 3 klaslokalen. In de laatste fase zouden we dan op deze
fundering het laatste klaslokaal bouwen en ook een lerarenkamer op een afzonderlijke fundering.

Aangezien er nu al een behoorlijk bedrag beschikbaar is zouden we in de laatste 3 klaslokalen tegelijk in de de 3e
fase kunnen bouwen. Afhankelijk van de al beschikbare klaslokalen en de leerlingenprognoses voor de komende
schooljaren zouden we ook eerst andere voorzieningen kunnen realiseren waar de school behoefte aan heeft.

Zo heeft de directeur van de school via onze lokale partner Decasa laten weten dat de school behoefte heeft aan
een multifunctioneel gebouw waarin een bibliotheek, informaticalokaal, secretariaat, magazijnen, lerarenkamer,
directiekamer en ruimtes voor individuele leerlingenzorg worden ondergebracht.

Om tot een besluit te komen moeten we beide mogelijkheden nog verder onderzoeken op basis van de
leerlingenprognoses, de kosten en onze financiële draagkracht in relatie tot de verdere fondsenwerving. In de
volgende nieuwsbrief zullen we u informeren tot welk besluit we zijn gekomen.

2e fase Saama Deda eind maart afgerond
In de vorige nieuwsbrief informeerden we u dat we de duur van de 2e fase van het project Saama Deda wegens
zware regenval moesten uitstellen tot eind december 2020. Maar door problemen later bij het waterleidingsbedrijf,
waardoor er regelmatig geen water beschikbaar was op het terrein en problemen met de levering van dakplaten
en cement hebben we de oplevering van de klaslokalen uiteindelijk tot medio maart moeten uitstellen.

Beeldverslag vanaf december 2020

In december werden de muren aan de binnen- en buitenkant met cement afgesmeerd

In januari werden de metalen ramen en deuren geplaatst en werd de elektra verder afgewerkt
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Begin februari werd de vloer afgesmeerd en de buitenkant aan de achter- en zijkanten met een laag cement bespoten.

Het materiaal voor de dakconstructie werd op 14 februari 2021 op het terrein afgeleverd.

Op 17 februari was de constructie van het dak tot de helft van het gebouw gevorderd.

Op 18 februari was de dakconstructie klaar. Het gebouw is aan de zijkant en de achterkant met een afwerkende cement-
laag bespoten. De voorkant wordt tegelijk met het binnenschilderwerk met gekleurde cement bespoten. Omdat er een
probleem was met de levering van cement moest hiervoor tot half maart worden gewacht.

Eindelijk: Het eindresultaat mag er zijn. De buitenkant is met 2 grijstinten cement bespoten. Luiken en deuren contrasteren mooi.

Binnenkant klaslokalen: wit geschilderde muren en blauwe luiken voor de koelte.
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De werkelijke kosten zijn in onderstaande tabel afgezet tegen de begrootte kosten:

Omschrijving Begroot Werkelijk Verschil
1 Fundering 2.623,00 2.119,08 - 503,92
2 3 klaslokalen 14.217,00 14.867,79 + 650,79

Totalen 16.840,00 16.986,87 + 146,87

Behoudens het meermalen moeten verlengen van de duur van het project zijn we zeer tevreden over het
eindresultaat. De klaslokalen komen overeen met onze verwachtingen en de klaslokalen werden nagenoeg
binnen de begroting gerealiseerd. In vergelijking met de begroting is sprake van een lichte overschrijding van €
146,87. Op de totale begroting achten we deze kleine overschrijding acceptabel. Zeker gezien de soms lastige
weersomstandigheden waarin de bouw plaats vond.

Op de website treft u een eindrapportage aan van de 2e fase het project Saama Deda, inclusief de verscheping van gedoneerd
schoolmeubilair, het transport naar Abéné en de verdeling ervan onder de lokale scholen.

Zaden, gedoneerd door Hazera, in ontvangst genomen.
In vorige nieuwsbrief informeerden we over de donatie van zaden door
Hazera Nederland. De zaden werden via het hoofdkantoor in Israël naar de
vertegenwoordiger van Hazera in Dakar verzonden. De kosten hiervan
bedroegen € 250 en werden ook door Hazera Nederland gedragen.

Op 1 maart arriveerden de zaden in Abéné: 50.000 zaden voor tomaten;
1.500 zaden voor uien en 25.000 voor witte kool. Bedankt Hazera. Mede
door jullie gift kunnen we ons met een gerust hart terugtrekken en het
project verzelfstandigen.

Eindresultaat tuinbouwproject om trots op te zijn.
Begin maart 2021 hebben we de balans opgemaakt van het tuinbouwproject van de vrouwenvereniging SOBEYA,
dat we gedurende een jaar financieel ondersteunden. Tijdens het opmaken van de eindrapportage ontvingen we
nog een aantal foto’s van de actuele situatie. Met de pomp op zonnebatterijen wordt elke dag water opgepompt om
de waterbassins te vullen. De vrouwen hoeven kunnen nu makkelijker de planten water geven. Het terrein is
volledig beplant en sommige groenten kunnen alweer geoogst worden.
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Jaaropbrengst
In het projectplan was aangegeven dat onder normale omstandigheden van sommige groenten twee of drie
oogsten konden worden gerealiseerd. In 2019 (zware droogte) en 2020 (hevige en langdurige regenval tot en met
oktober) waren de weersomstandigheden echter zo abnormaal dat van alle groenten slechts één oogst kon
worden gerealiseerd. De opbrengst op jaarbasis was als volgt (€ 1 = cfa 650)

1 oogst aantal kg. Prijs per kg. totaal in cfa totaal in €
rettich 1.094 200 218.800 336,62
witte kool(*) 2.030 400 812.000 1.249,23
tomaten 1.431 500 715.500 1.100,77
Uien 602 500 300.750 462,69
Peterselie per bulk 100.000 153,85
Zoete aubergine 1.641 400 656.400 1.009,85
Bittere aubergine (**) 0 0 0
Gumbo 75 1.500 112.500 173,08
Pepers(***) 108 2.000 216.000 332,31
Komkommer 115 500 57.500 88,46

3.189.450 4.906,85
(*) De oogst van witte kool was lager dan verwacht omdat er fouten waren gemaakt met de insectenbestrijding.
(**) De oogst van de bittere aubergine is ondanks biologische bestrijdingsmiddelen verloren gegaan door een insectenplaag.
(***) De zaden van de pepers waren van slechte kwaliteit, Daardoor was de opbrengst lager.

Algemene projectresultaten
Het project heeft aanzienlijke resultaten opgeleverd:
 De watervoorziening is door de installatie van een waterpomp op zonne-energie het hele jaar gewaarborgd.
 De vrouwen passen nu moderne tuinbouwtechnieken toe, waardoor de opbrengsten flink zijn toegenomen.
 De vrouwen gaan na afronding van het project als zelfstandige groep verder. Onze partner Decasa zal hen

nog gedurende een jaar op organisatorisch vlak ondersteunen om zich tot een formele coöperatie te
ontwikkelen en hun productie te beheren en verder te vercommercialiseren.

 De vrouwen betalen maandelijks cfa 500 (= € 0,77) lidgeld. Dit levert per jaar voor de kas een bedrag op van
ongeveer € 462 (50 vrouwen x € 0,77 x 12 maanden). Hiermee worden jaarlijks de zaden en aanvullende
werkmaterialen aangeschaft en nieuwe investeringen gepland.

 De voeding van de kinderen is gevarieerder en vitaminerijker geworden omdat de vrouwen ook een deel
van de groenten voor eigen consumptie gebruiken.

 De vrouwen kunnen beter de schoolkosten van hun kinderen betalen.
 De vrouwen hebben een vaste afzetmarkt: ze leveren de groenten die op de lokale markt worden verkocht.

In de toekomst leveren ze ook aan een vrouwengroep die groenten inmaakt.
 De inkomsten van de tuinierende vrouwen én van de marktvrouwen zijn aanzienlijk verbeterd.

Projectkosten
In onderstaande tabel zijn de ontvangen giften afgezet tegen kosten.

Financiering
Ontvangen gift stichting Overal 2.900,00
Ontvangen gift stichting Voeten in de Aarde 2.500,00
Totaalbedrag ontvangen giften 5.400,00
Werkelijke kosten 5.391,39
Verschil giften / kosten 8,61(*)

Om de continuïteit van de watervoorziening te waarborgen werden later aanvullende fondsen geworven voor de
aanschaf en installatie van een pomp op zonne-energie. De kostenraming hiervan bedroeg € 1.575. Ten behoeve
van de dekking werden met succes drie wegen bewandeld: fondsenwerving in Nederland, fondsenwerving in
Senegal en een oproep in onze periodieke nieuwsbrief. Dit leverde als volgt een dekkende financiering op:

Aanvullende financiering pomp (*) De saldo’s € 8,61 en € 3,54 blijven ter beschikking van het project.
Op de website treft u een eindrapportage aan van het project.
Hierin kunt u uitgebreider lezen over de projectresultaten.

Op https://youtu.be/tx_pM8cobbA staat een filmpje,
waarin onze projectpartner, met dank aan de sponsors,
op het project terugblikt.

1. Persoonlijke donatie 272,00
2. Fonds van Stichting Voeten in de Aarde 841,00
3. Fonds van Senegalese overheid 462,00

Totaal 1.575,00
Werkelijke kosten 1.571,46
Verschil inkomsten / kosten 3,54(*)

https://youtu.be/tx_pM8cobbA
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Plastic recycling project kan van start gaan
We zijn verheugd om te melden dat de pilotfase van het plastic recycling project ‘Abéné, schoon dorp’ van
Decasa, waarover we jullie in onze vorige nieuwsbrief informeerden, van start zal gaan. Voor de uitvoering
hiervan is een bedrag van € 3.117 nodig. Hiermee worden de volgende zaken betaald:

Omschrijving Hoeveelheid Kosten in €
Afvalbakken 120 l 10 600,00
3 wiel motorfiets 1 1.984,73
Vergoeding 1emaand inzamelaar 1 91,60
Mal voor plavuizen 1 50,00
Mal voor bakstenen 1 50,00
Weegschaal 1 25,00
Troffel 1 3,05
Paar handschoenen 1 4,58
Stofmasker 5 5,73
Metalen vat 3 30,53
Gasbrander 3 13,74
Gasfles 3 59,54
Kleine afvalbakken 15 137,40
totaal 3.116,98

Financiering
In februari werd voor de pilotfase van dit project een dekkende financiering verkregen. Ludo van Arem, die in
Abéné woont en tevens lid is van Decasa, had belangstellenden en Europeanen, die in Abéné wonen, gevraagd
om het project met een gift te ondersteunen. Dit leverde € 825,00 op. Deze lokale steun was een voorwaarde voor
Rotaryclub Minerva van Amsterdam om het project met € 1.500 te ondersteunen. Jos van Eldonk, die naar
aanleiding van zijn verblijf in Abéné aan dit project een grote impuls gaf diende de projectaanvraag in bij
Rotaryclub Minerva en ondersteunde zelf het project met een flinke donatie van € 1.000.

Inhoud pilot
Decasa heeft voor de pilotfase de volgende activiteiten gepland:

A. Het bevorderen van milieubewustzijn onder de bevolking.
Het milieubewustzijn van de kinderen wordt bevorderd door programma’s te integreren in het onderwijs op de
scholen. De dorpelingen worden gesensibiliseerd tijdens informatiebijeenkomsten.

B. Voorzieningen realiseren voor de afvalinzameling.
Om de afvalinzameling te vergemakkelijken willen we:
 In alle (7) wijken van het dorp op strategische plaatsen afvalcontainers van 120 liter plaatsen. In elke wijk
worden verantwoordelijken aangesteld voor de organisatie van de afvalinzameling.

 Ook bij drukbezochte plaatsen (dorpsplein, overdekte markt, lagere school) worden grote afvalcontainers
geplaatst en bij een groot aantal winkels kleinere afvalbakken.

 Een 3-wielmotorfiets (Taf taf) aanschaffen om de afvalcontainers te ledigen en het afval te vervoeren.

C. Het afval sorteren
Het afval wordt op de centrale opslagplaats eerst gesorteerd in organisch en niet organisch materiaal. Na deze
eerste scheiding bestaat een groot deel van het huishoudelijk restafval uit plastic. De soorten plastic die veilig
kunnen worden hergebruikt zijn HDPE, LDPE en PP die bij verbranding in CO2 en waterdamp transformeren.

D. Bouwmaterialen maken
Met de recyclebare kunststoffen worden bouwmaterialen (plavuizen) gemaakt. Het proces is relatief eenvoudig.
Het bestaat uit het verwarmen van de kunststoffen totdat een stroperige pasta is verkregen waaraan zand wordt
toegevoegd terwijl het mengsel krachtig wordt gemengd. Het mengsel wordt in mallen gegoten en afgekoeld en
daarna uit de mallen gehaald. Voor het smelten van de kunststoffen worden gasbranders gebruikt.

E. Niet recyclebare kunststoffen opslaan
Niet recyclebare kunststoffen worden opgeslagen om later op een verantwoorde wijze te vernietigen.
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Perspectief na het pilotjaar

Installeren van een verbrandingsoven
Om het afvalbeheersysteem rond te maken willen we na een gedegen evaluatie van het
pilotjaar het systeem uitbreiden met een verbrandingsoven voor de verwijdering van niet
recyclebaar afval Het gaat om de verbrandingsoven type I8-10S die aan strikte Europese
ecologische normen voldoet: geen schadelijke dampen, zeer lage productie van
verbrandingsresiduen, laag brandstofgebruik. Zie afbeelding.

Het afvalbeheersysteem uitbreiden naar andere (omliggende) dorpen.
De in Abéné uitgevoerde pilot stelt ons in staat om ervan te leren en het project uit te breiden. We willen de
opbrengsten van de verkoop van de bouwmaterialen gebruiken om de voorzieningen ook in andere dorpen van
de gemeente Kafountine te realiseren. Door de pilot kunnen we beter inschatten hoeveel bouwmaterialen we
kunnen verkopen en wat de opbrengst zal zijn. Door ook in de andere dorpen verbrandingsovens te realiseren
kunnen we de positieve effecten laten zien en banen creëren. De uitbreiding naar andere dorpen zal echter nogal
veel tijd in beslag nemen.

Donateurs van 25 november 2020 t/m 31 maart 2021
Tussen 25 november en 23 maart ontvingen we voor het project SAAMA DEDA donaties van:
A. Wandemakers, C. Coenen, H. van den Broek, H. Gertsen, J. van Heel, I. van Heel, C. van Poppel, M. Veenman,
H. Gulpen, fam. Buijs, Ben en Will Vos, P. van Tuel, AMC Bouwens, J. Engelen en van:
Future Vision, Rolf-Z Wijnhandel, Webshop Ladybug, Coreness B.V., Vincentius vereniging Breda.

Omwille van de privacy worden gedoneerde bedragen niet vermeld.
e dorp

Hoe kunt u met belastingvoordeel een gift doen?
U kunt als particulier op twee manieren een gift doen met belastingvoordeel:

1. Als u jaarlijks, gedurende 5 jaar een vast bedrag wilt doneren, maken we hiervoor een schriftelijke overeenkomst
op voor uw administratie. Dit bedrag kunt u onder ‘giften’ volledig aftrekken in uw belastingaangifte. Als u
dit overweegt verzoeken we u om ons dit per mail te laten weten. We mailen dan het formulier van de
belastingdienst waarop de overeenkomst wordt vastgelegd.

2. U kunt ook eenmalig een gift overmaken naar rekening NL 89 RABO 0330 5177 08 van Stichting Bright Future for
Children. Er hoeft verder niets vastgelegd te worden. Als u een eenmalige gift wilt doen verzoeken we om bij
het overmaken van uw gift ook uw e-mailadres te vermelden. Ook bij een gewone gift mag u het bedrag van de
gift aftrekken, maar 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 dan 10% van uw drempelinkomen aftrekken.

Stenen voor Abéné
Eén van de mogelijkheden voor een gewone donatie is het symbolisch kopen van “Stenen voor Abéné” ten
bate van de bouw van de klaslokalen voor de lagere school. Als u dit overweegt kunt u gebruik maken van de
flyer, die als bijlage aan deze nieuwsbrief is toegevoegd.

T-shirt met logo
U kunt ook één of meer T-shirts met het logo van Stichting Bright Future for
Children kopen voor € 15,-per stuk. Als u een T-shirt wilt bestellen vragen we om uw
adres en de maat van de T-shirt(s) (M, L of extra large) op uw overboeking te vermelden.

Giften van bedrijven
Bedrijven kunnen 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.
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Zelf ook een sponsoractie opzetten?
Als u zelf ook een sponsoractie wilt opzetten willen we u daar graag bij ondersteunen. Stuur ons een mailtje
info@brightfutureforchildren.nl. We nemen dan snel met u contact op.

Hierna wat voorbeeldacties:
- uw vrienden, familie en kennissen verzoeken om ter gelegenheid van uw verjaardag, Sinterklaas of

Kerstmis een donatie te doen aan Stichting Bright Future for Children.
- een rommelmarkt, veiling of een andere activiteit organiseren om geld in te zamelen.
- een lagere school benaderen om met de kinderen een sponsoractie op te zetten zoals lege flessen

inzamelen, een sponsorloop, heitje voor karweitje, loterij, een sportwedstrijd.
- onder de noemer ‘Stenen voor Abéné’ ten bate van de school ‘stenen verkopen’. U kunt hiervoor

gebruik maken van bijgevoegde flyer. Meerder exemplaren leveren we graag op verzoek aan.

Het bestuur van Stichting Bright Future for Children
dankt u voor uw belangstelling en steun!

mailto:info@brightfutureforchildren.nl

