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Nieuwsbrief Stichting Bright Future for Children, nr. 15, mrt. 20220
Stichting Bright Future for Children realiseert in Abéné (Senegal) voorzieningen, die een voorwaarde vormen voor de
ontwikkeling van kinderen. Hiermee willen we hun toekomstperspectief verbeteren. Zo ontwikkelen we fasegewijs een 2e

lagere school omdat de 1e lagere school overvol is en verscheepten we in december 2019 schoolmeubilair. We ondersteunden
in 2020 een tuinbouwproject van vrouwenvereniging SOBEYA en in 2021-2022 een plastic recycling project van
DECASA om de kwaliteit van voeding, leven, milieu en levensomstandigheden te verbeteren. We realiseren onze projecten
met onze lokale partner DECASA omdat het voor de continuïteit van belang is dat een project in de lokale structuur is
ingebed. We beschouwen onze partner als de projecteigenaar en onszelf als facilitator.

Beste vrienden, sympathisanten en donateurs,

Het is een tijd geleden dat we jullie informeerden over de voortgang van onze projecten. Deze draaiden een
tijd op een laag pitje door twee gebeurtenissen: het culturele festival en de gemeentelijke en regionale
verkiezingen. Het culturele festival heeft een internationale aantrekkingskracht. Diverse lokale, regionale en
internationale artiesten, percussie- en dansgroepen geven dan gedurende 10 dagen een fantastisch optreden
waarover nog lang wordt gesproken. Het vormt het hoogtepunt binnen het toeristisch hoogseizoen. Omdat
veel leden van onze partnerorganisatie een actieve bijdrage leveren aan de organisatie lag de bouw van de
drie klaslokalen een tijd stil. En vrij snel daarna begonnen de verkiezingscampagnes voor de gemeentelijke en
regionale verkiezingen.

Ondanks de drukke periode werden er op een aantal terreinen toch vorderingen gemaakt. Zo is de bouw van
de drie klaslokalen (fase 3 Saama Deda) inmiddels tot de dakrand gevorderd. En in het plastic project werd
een start gemaakt met de daadwerkelijke inzameling van plastic. Het aftrap hiervoor werd door de chef van
het dorp gegeven tijdens een voetbalwedstrijd waaraan ook de inzamelaars deelnamen. Verder in deze
nieuwsbrief is over de voortgang van beide projecten een beeldverslag toegevoegd.

Op 20 januari j.l. ging de secretaris van de stichting op bezoek bij Kees en Jacobine Kamp, die met hun oude
Citroën CK de Dakar Classic reden in Saoedi-Arabië. Om hun avontuur te bekostigen hadden ze een
sponsoractie opgezet. Van de ontvangen donaties hebben ze een vierde deel aan Stichting Bright Future for
Children gedoneerd. We zijn Kees en Jacobine zeer dankbaar voor hun zeer welkome donatie en feliciteren
hen met hun uitzonderlijke prestatie waarover verder in de nieuwsbrief ook wat foto’s zijn toegevoegd.

We wensen jullie veel leesplezier en danken allen, die ons werk in de afgelopen tijd met een donatie
ondersteunden, zeer hartelijk. Abaraka Bakè (= 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 kan je in deze nieuwsbrief lezen?

- Resultaat Sinterklaas/Kerstman actie
- 3e fase project Saama Deda (bouw 3 klaslokalen): tot dakrand gevorderd.
- 4e fase project Saama (bouw multifunctioneel gebouw)uitgebreid met 2 toiletten
- Inzameling plastic in januari 2022 van start
- Een enorme prestatie en een indrukwekkende donatie
- Donateurs vanaf 21 november t/m 23 februari 2022
- Hoe kunt u met belastingvoordeel een gift doen?
- Zelf ook een sponsoractie opzetten?

Blz. 2
Blz. 2
Blz. 3
Blz. 3
Blz. 5
Blz. 5
Blz. 5

Fase 3 tot de dakrand gevorderd
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Resultaat Sinterklaas/Kerstman actie
In november 2021 deden we een oproep om ter
gelegenheid van Sinterklaas of de jaarwisseling een
donatie te doen waarmee u een bijdrage kon leveren aan
de bouw van de laatste 3 klaslokalen. De oproep was
vooral gedaan omdat de kosten van de bouw hoger
uitvielen door de stijging van de prijs van ijzer en
cement. We zijn iedereen, die aan de oproep gehoor gaf,
zeer dankbaar. We ontvingen in totaal € 1.760 aan
donaties, waardoor we de meerkosten ruimschoots
konden opvangen. Wat daar van over is zullen we
gebruiken voor de bekostiging van 2 toiletten voor de
leerkrachten (zie fase 4).

3e fase project Saama Deda tot dakrand gevorderd.

Op 30 december waren de muren 1 m. opgetrokken Op 13 januari werden de ramen en deuren zichtbaar

Op 23 februari waren de muren tot aan de dakrand opgetrokken. Ook de veranda wordt zichtbaar

De klaslokalen zijn nu zover klaar dat de elektra in de muren kan worden verwerkt. Daarna worden de
muren aan de buiten en binnenkant met cement afgesmeerd en kan het dak erop worden gelegd.

Volgens de planning zullen de drie klaslokalen in juli worden opgeleverd. Dan zijn er in totaal 12 klassen en
kunnen alle klassen in een volwaardig klaslokaal les krijgen.
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4e afsluitende fase project Saama Deda uitgebreid met 2 toiletten
We sluiten het project Saama Deda af met de bouw van een multifunctioneel gebouw. Hierin worden de
volgende collectieve en administratieve functies opgenomen:
- een directiekantoor;
- een magazijn voor de administratie en de leermiddelen;
- een lerarenkamer, die tevens dienst doet als informaticalokaal om de laatste jaars de kans de geven zich
voor te bereiden op het gebruik van computers in het vervolgonderwijs;

- een bibliotheek, die ook wordt gebruikt voor opzoek- en verwerkingsopdrachten in kleine groepjes
- een lokaal voor individuele leerlingbegeleiding en oudergesprekken.

We hebben deze voorzieningen uitgebreid met 2 toiletten voor de leerkrachten. Hierop hadden ze eerder
aangedrongen omdat er voor hen nog geen fatsoenlijke toiletten zijn. Omdat de kosten hiervan € 1.632
bedragen zijn de totale kosten voor de 4e fase nu geraamd op € 11.756. Hiervan was reeds € 10.000 gedekt
door donaties van Vincentius verenigingen. De toiletten zullen gefinancierd worden uit het restant van de
Sinterklaas/Kerstman actie en de donatie vanuit de Dakar Classic race (zie verder).

Volgens de planning start de bouw van dit laatste onderdeel, na de regentijd in november 2022. De oplevering
hiervan kan dan voor juni 2023 plaats vinden. Dan hebben we alle doelen (en meer dan dat) van het project
Saama Deda gerealiseerd en zullen we met dankbaarheid en tevredenheid het project afsluiten.

Plastic inzameling in januari 2022 van start
Na het culturele festival werden 25 bakken voor de inzameling van plastic aangeschaft. Deze
werden met veel bombarie door de plastic inzamelaars (in gele vestjes) op drukke punten in het
dorp (markt, dorpsplein, scholen, winkels) en op centrale plaatsen in de 7 wijken verspreid. Alle
bakken zijn voorzien van een groene sticker. Kort daarna werd ook de taf-taf in Ziguinchor
gekocht. Deze wordt gebruikt om het plastic van de inzamelpunten op te halen en naar een

centrale verwerkingsplaats te brengen. De taf-taf wordt ook gebruikt voor allerlei vervoersklussen, die voor
het plastic project geld opleveren waarmee o.a. de brandstof kan worden betaald om het recyclebare plastic te
smelten om er tegels van te maken. De verkoop hiervan vormt op die manier de tweede inkomstenbron voor
de instandhouding van het afvalbeheersysteem.

Bakken voor 25 plastic inzamelpunten De taf-taf haalt het plastic op en brengt het naar een centrale verwerkingsplaats

De bakken werden met veel kabaal over het dorp verspreid Hier wordt een bak bij de markt geplaatst.
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Nadat alle materialen waren gekocht werden deze tijdens een dorpsvergadering aan de chef van het dorp en
aan aan de wijkcoördinatoren getoond. Tegelijk werd nogmaals het doel van het project uitgelegd (“Een
schoon, gezond en aantrekkelijk dorp”) en de stimulerende rol die de wijkcoördinatoren hierbij kunnen
vervullen door in hun wijken het project onder de aandacht te brengen en het gebruik van de afvalbakken
voor de plastic inzameling te stimuleren.

Enkele dagen later gaf de dorpschef het startsein voor de plastic inzameling. Om deze gebeurtenis bij iedereen
onder de aandacht te brengen werd dat gedaan na afloop van een voetbalmatch waaraan ook de twee
jongerenverenigingen, die het plastic gaan verzamelen, deelnamen.

Begin februari werd voor de eerste keer met de taf-taf het plastic opgehaald bij de afvalbakken. Het
ingezamelde plastic wordt op een (tijdelijke) centrale plaats verzameld. Daar worden recyclebare en niet
recyclebare plastics gescheiden.
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In maart begint de productie van de bouwmaterialen. Dit zijn in eerste instantie
plavuizen. Dat is wat later dan gepland omdat er nog een metalen tafel moest worden
gemaakt en omdat deze niet in de begroting was voorzien is deze betaald uit het
lidmaatschapsbijdragen van de leden van DECASA.

Op de foto hiernaast zijn de mallen voor de productie van de plavuizen te zien. Het is
een simpel productieproces. Het recyclebare plastic wordt gesmolten. Met een
weegschaal wordt een bepaalde hoeveelheid zand afgewogen, waarna het wordt
toegevoegd aan en vermengd met de substantie van de gesmolten plastic. Het mengsel
wordt in de mallen gegoten en na verharding uit de mallen gehaald. Dan zijn ze klaar
voor de verkoop. Klanten kunnen ook verzoeken om de tegels op hun terrein te leggen.

Er kunnen per dag ongeveer 7 plavuizen worden gemaakt. De verkoop van deze 7
plavuizen levert een winst op van € 8. Op jaarbasis (360d) kunnen 2.520 tegels worden.

De winst uit de verkoop kan oplopen tot € 2.927. Als klanten verzoeken om de tegels ook bij hen te leggen kan
de winstgevendheid verdubbelen.

In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgebreid verslag gedaan over de contacten met de gemeente. De
burgemeester, Victor Diatta, had toegezegd om voor 2022 budget vrij te maken om de inzamelaars een
vergoeding te geven. Maar sinds de gemeentelijke verkiezingen is er een nieuwe situatie omdat de zittende
burgemeester niet opnieuw werd herkozen. De contacten met de nieuwe burgemeester moeten dus weer
helemaal opnieuw worden opgebouwd. Gelukkig is de voortgang van het project niet afhankelijk van een
eventuele bijdrage van de gemeente. Dat zou teveel afhankelijkheid creëren en mogelijk voor stagnatie
kunnen zorgen. De jongerenverenigingen, die bij de plastic recyclage betrokken zijn willen ook zonder een
vergoeding graag aan het project bijdragen.

Een enorme prestatie en een indrukwekkende donatie
Kees en Jacobine Kamp namen begin 2022 deel aan de Dakar Classic met een Citroën CX uit de jaren 70, die
op het eerste zich totaal ongeschikt leek voor een woestijnrally (zie foto). Hun belevenissen zijn te lezen op
http://www.cxafrica.weebly.com. Ze oogsten met hun deelname veel waardering. Niemand had verwacht dat
ze de eindstreep zouden halen. Maar ze overwonnen telkens opnieuw de problemen, die ze tijdens de rally
tegenkwamen. Andere rallyrijders waren zeer genegen om hen te helpen omdat ze ondertussen op heel veel
sympathie konden rekenen. Om hun deelname te bekostigen hadden ze een sponsoractie opgezet. Hiervan
hebben ze een vierde deel gedoneerd aan Stichting Bright Future for Children om de projecten in Abéné te
ondersteunen. Omdat ze het dorp in het verleden twee maal (waarvan 1 keer met hun kinderen) bezochten
voelen ze zich betrokken bij de ontwikkelingen daar.

We danken Kees en Jacobine zeer hartelijk voor de zeer welkome donatie en feliciteren hen met hun
uitzonderlijke prestatie.

http://www.cxafrica.weebly.com.
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Donateurs van 21 november 2021 t/m 28 februari 2022
Tussen 21 november 2021 en 1 maart 2022 ontvingen we donaties:
- voor de 3e fase van de lagere school: J.P. Kluskens; fam. Vos-van de Knaap; Mira Veenman (4x);

Vincentius vereniging Zoetermeer; Soraya Cardoze; Stichting Mundo Crastino Meliori; John en
Regina van Heel; M. Scheerder; Peter van Tuel; A. Castelijns.

- Kees en Jacobine Kamp: voor de 4e fase van de lagere school en het plastic project.
- Dhr. en mevr, Roobol voor de sponsoring van de schoolkosten van studenten
- Moose Fonds van Koootje Fundatiën voor het plastic project
- Boeken Steunen Mensen van Vincentiusvereniging Venlo voor de 4e fase van de lagere school

Omwille van de privacy worden gedoneerde bedragen niet vermeld.

Hoe kunt u met belastingvoordeel een gift doen?
U kunt als particulier op twee manieren een gift doen met belastingvoordeel:
1. Een periodieke gift
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. Een eenmalige gift
Umaakt het door uw gift over 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.

U kunt ons ook een mailtje sturen (info@brightfutureforchildren.nl) om één of meer
T-shirts met het logo van Stichting Bright Future for Children te bestellen voor € 15,-
per stuk. Bij een Sinterklaas- of Kerstdonatie vanaf € 100 ontvangt u als dank een
gratis T-shirt.
Als u een T-shirt wilt bestellen verzoeken we u om uw adres en de maat van de T-shirt(s)
(M, L of extra large) als omschrijving 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.

Zelf ook een sponsoractie opzetten?
Als u zelf ook een sponsoractie wilt opzetten willen we u daar graag bij ondersteunen (voorlichting,
fotomateriaal, promotiefilm). Stuur ons een mailtje info@brightfutureforchildren.nl. We nemen dan snel
met u contact op. Hierna volgen ter inspiratie wat voorbeeldacties:
- U kunt 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.
- U kunt een rommelmarkt, veiling of een andere activiteit organiseren om geld in te zamelen.
- U kunt 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.
- U kunt onder de noemer ‘Stenen voor Abéné’ ten bate van de school ‘stenen verkopen’. U kunt hiervoor

gebruik maken van de flyer, die als bijlage is toegevoegd. Indien u meerdere exemplaren wilt
ontvangen zullen we deze op verzoek naar u opsturen.
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