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NL 89 RABO 0330 5177 08  

Nieuwsbrief    Stichting Bright Future       for Children,   nr. 16, mei 2022 

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 de levensomstandigheden te verbeteren. In 2022-2023 ondersteunen we in het kader van 

economisch herstel na Covid-19 vier lokale economische initiatieven in de voedselvoorziening. We realiseren onze projecten 

met onze lokale partner DECASA omdat het voor de continuïteit van belang is de projecten lokaal te verankeren. We 

beschouwen onze partner als de projecteigenaar en onszelf als facilitator.  
 

 

Beste vrienden, sympathisanten en donateurs,  

We zijn verheugd dat we jullie kunnen mededelen dat we door een donatie van ETWA (Europe Third World 

Association) in staat worden gesteld om lokale economische initiatieven in Abéné, die door de Covid-19 

pandemie waren ingestort, een impuls te geven. Hiermee kunnen ze zichzelf herstellen en zich zodanig 

ontwikkelen dat ze zichzelf na één jaar in stand kunnen houden. Het gaat om 3 vrouwengroepen, die zich 

bezig houden met de verwerking van groenten, fruit en vis en 3 jonge kippenkwekers. De projecten werden 

begin mei onder groot enthousiasme in aanwezigheid van de chef van het dorp en de secretaris van stichting 

Bright Future for Children opgestart door de projectleider Seny Souané, die tevens voorzitter is van DECASA, 

onze lokale partnerorganisatie. In deze nieuwsbrief besteden we hier uitgebreid aandacht aan en stellen we 

de vier groepen en hun afzonderlijke projecten aan u voor. 
 

Op 10 mei ’22 vond de evaluatie plaats van de 1e (pilot)fase van het plastic recycling project. De resultaten zijn 

boven onze verwachting. Er worden nu van het ingezamelde plastic bestratingsplavuizen gemaakt en 

verkocht. De vooruitzichten zijn zeer goed. 7 klanten hebben voor 153m2 plavuizen besteld en 4 klanten 

moeten nog opgeven hoeveel m2 ze willen afnemen. Maar er is nog een hoop werk te doen. Voor een 

volledige verwijdering van het plastic zijn er veel meer afvalbakken nodig en moeten de stortplaatsen nog 

worden opgeruimd. We hopen daarom dat we binnenkort de 2e fase van het project kunnen opstarten.   
 

De drie klassen van de lagere school, die we dit jaar willen afwerken, worden op dit moment binnen en 

buiten met cement afgesmeerd. De elektriciteit werd eerder in de muren gelegd. Als alles meezit kunnen we 

de klaslokalen voor het regenseizoen opleveren en bij het nieuwe schooljaar in oktober in gebruik nemen. 

Dan beschikken alle klassen over een volwaardig en veilig klaslokaal. Na het regenseizoen ronden we dit 

meerjarenproject dan af met de bouw van een administratief blok.   
 

We zijn zeer tevreden over de realisatie van alle lopende projecten en hopen dat u, na het lezen van deze 

nieuwsbrief, ons enthousiasme kunt delen. We wensen u 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?                                                                                                       

- 3e fase project Saama Deda (bouw 3 klaslokalen) in juni 2022 klaar. 

- 4e fase project Saama (bouw multifunctioneel gebouw) van start in november 2022. 

- Resultaten 1e (pilot)fase plastic recycling project boven verwachting. 

- Post Covid 19 project stimuleert lokale economische initiatieven.  

- Diploma behaald 

- Donateurs vanaf 24 februari t/m 22 mei 2022 

- Hoe kunt u met belastingvoordeel een gift doen? 

- Zelf ook een sponsoractie opzetten?    
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 De muren worden afgesmeerd. 
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3e fase project Saama Deda in juni 2022 klaar.                                                                            
    

 

 

 

 

 
 

De bouw van de 3 klaslokalen van de 

lagere school vordert gestaag. Op dit 

moment worden de muren aan de 

binnen- en buitenkant met cement 

afgesmeerd.  Aan de binnenkant worden 

ze later geverfd en aan de buitenkant 

worden ze met een laag cement bespoten.  
 

In juni wordt het dak erop gelegd en 

wordt de vloer met een laag stevige 

cement afgewerkt. Met het schilderen van 

de muren en ramen worden tenslotte de 

werkzaamheden afgerond.    

 

 
 

Op de foto hierboven is uiterst links het eerste klaslokaal te zien dat werd gebouwd. Daarnaast zijn de drie 

klaslokalen te zien, die we in de 2e fase van het project bouwden en rechts daarvan worden de drie nieuwe 

klaslokalen gebouwd. Op dit moment is er nog 1 groep die in een hut van palmbladeren les krijgt. Zij zullen  

volgend schooljaar één van deze drie klassen in gebruik nemen. De andere 2 klaslokalen zijn bestemd voor de 

twee nieuwe eerste klassen. Dan zullen alle 12 klassen een eigen klaslokaal hebben waarin de kinderen veilig 

onderwijs kunnen genieten en kunnen we het project afronden met een administratief gebouw.     
 

4e fase project Saama Deda in oktober 2022 van start.     
 We sluiten het project Saama Deda af met de bouw van een multifunctioneel gebouw. Hierin worden van 

linksonder naar rechtsonder de volgende collectieve en administratieve functies opgenomen: 

 

-   een directiekantoor; 

-   een magazijn voor de administratie en leermiddelen; 

-   een lerarenkamer, die tevens dienst doet als 

informaticalokaal om de laatstejaars 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;  

-   twee toiletten (m/v) voor de leerkrachten.   

-   een lokaal voor individuele leerlingbegeleiding en 

oudergesprekken. 

 

De bouw start na de regentijd in november 2022 en de oplevering vind plaats in  juni 2023. Gebruikelijk is dat 

de nieuwe school daarna in aanwezigheid van alle regionale en lokale autoriteiten officieel wordt 

ingehuldigd. We hopen deze ceremonie in december 2023 te kunnen organiseren.  
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Resultaten plastic recycling project boven verwachting 
Op 11 mei werd de 1e (pilot)fase van het plastic recycling project geëvalueerd.  

Aan deze evaluatie namen 4 leden van DECASA, 2 vertegenwoordigers van de 

inzamelaars en de secretaris van Stichting Bright Future for Children deel. De 

chef van het dorp toonde zijn betrokkenheid door zijn aanwezigheid tijdens het 

eerste uur van het overleg.  In onderstaand kader zijn de belangrijkste resultaten 

opgenomen van de 1e fase. In de eerste 9 maanden stonden de bewustmaking 

van de bevolking en de projectverankering centraal. In de laatste drie maanden 

(februari, maart, april) werd de inzameling en plavuizenproductie opgestart. 
 

- Ongeveer 1/3e van het totale plasticafval wordt nu door de bewoners in één van de 25 afvalcontainers 

gedeponeerd. De afvalcontainers werden voornamelijk bij voorzieningen rondom de hoofdweg geplaatst. In 

de achterliggende wijken is de situatie nog als voorheen. Mensen die daar wonen klagen dat er bij hen geen 

containers staan waardoor ze hun plasticafval nog op stortplaatsen gooien. Ongeveer 55% van de bevolking 

is op de hoogte van de plastic inzameling en van de nadelige effecten van plasticafval in de natuur.  

- Het plasticafval wordt 1 x per week op zondag opgehaald met een driewiel motorfiets (taf taf). Er is in de 

eerste 3 maanden 1.300 kg plastic ingezameld. Dat is op jaarbasis 5.200 kg maar dat kan in de toekomst meer 

dan verdubbelen als er overal afvalcontainers worden geplaatst.   

- In de eerste drie maanden werden van 729 kg plasticafval 1.440 bestratingsplavuizen gemaakt.  Daarmee kan 

38m2 bestraat worden. De productie vindt plaats gedurende drie dagen per week. Per dag wordt 2m2  aan 

plavuizen gemaakt. Deze productie zal worden verhoogd om aan de grote vraag tegemoet te komen.  

- Op dagen dat geen plastic wordt ingezameld worden met de taf taf betaalde vervoersdiensten geleverd.  

- Uit de opbrengsten (€ 634) van de verkoop van de plavuizen en de vervoersdiensten van de taf taf zijn de 

onkosten (€ 323) voldaan: dit zijn de kosten van aanvullende materialen (bassins, beschermingsmiddelen, 

hout, platte schep, metalen tafel) en van de maandelijkse vergoeding aan de  bestuurder / plasticophaler. 

Daarmee kwam de winst van de eerste drie maanden uit op € 311. Deze winst zal in de toekomst beduidend 

toenemen omdat de productie wordt verhoogd en er verhoudingsgewijs minder onkosten zullen zijn.  

- Er is een toenemende belangstelling voor de aanschaf van de plavuizen. Er staan 11 personen op de bestellijst. 

Vier van hen hebben nog niet het aantal m2, dat ze willen kopen, opgegeven. De 7 andere hebben voor in 

totaal 153m2 besteld. De belangstelling zal alleen maar toenemen omdat de plavuizen goedkoper en steviger 

zijn dan de tegels, die nu voor bestratingsdoeleinden worden gebruikt en het assortiment met andere vormen 

en materialen wordt uitgebreid. Ook het aantal mensen dat de productie van de tegels komt bekijken neemt 

toe en er is ook belangstelling van mensen uit andere dorpen om dit ook in hun dorp op te zetten. 
 

   
Het productieproces is eenvoudig: plastic sorteren, wassen, smelten en vermengen met zand. 

 

     
Mal insmeren en vullen. Plavuis uit mal halen en laten afkoelen/harden.  
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Het resultaat. 30 plavuizen per m2.  Levering bij klant waar de plavuizen op verzoek worden gelegd. 

    
Grond nivelleren. Plavuizen leggen, Met een mengsel van zand en cement inwassen.    1e gekleurde tegels. 

De werkelijke kosten bedroegen € 3.480. Dat is € 363 meer dan de geraamde kosten (€ 3.117). Dat kwam vooral 

doordat de prijs van de taf taf was gestegen. 
 

Post Covid-19 project stimuleert lokale economische initiatieven. 
De Afrikaanse landen zijn verhoudingsgewijs veel meer getroffen door de nadelige gevolgen van de Covid-19 

pandemie. Door de maatregelen kwam het dagelijkse lev 363 en tot stilstand en namen de meeste economische 

activiteiten  duizelingwekkend af. Er was sprake van een sterke omzetdaling doordat de klantenkring steeds 

kleiner werd en er geen toeristen meer kwamen. Dit heeft de verkoop zeer ongunstig beïnvloed. Door de ontstane 

situatie konden de betrokkenen ook geen geld opzij leggen om te herinvesteren, waardoor hun activiteiten 

dreigen weg te kwijnen.  
 

Om te voorkomen dat ze volledig zouden wegvallen heeft de vereniging DECASA een aantal groepen geselecteerd 

die voorheen kansrijke economische activiteiten ontplooiden, die banen en inkomsten opleverden. Voor deze 

groepen dienden we bij de ETWA foundation een verzoek in om hen met een fonds te ondersteunen opdat ze hun  

activiteiten weer zouden kunnen oppakken en zich gedurende een jaar zo zouden kunnen ontwikkelen dat ze 

zichzelf daarna, zonder hulp van buitenaf, in stand kunnen houden.  
 

Onze penningmeester, Hans Gertsen, presenteerde tijdens een algemene ledenvergadering van ETWA op 25 maart 

met succes het project. De ledenvergadering kende een bedrag van € 5.500 toe voor de realisatie van het 

ondersteuningsproject voor drie vrouwengroepen en drie jonge ondernemers. Aan het bedrag van ETWA voegt 

Strichting Bright Future for Children € 496,96 toe om de financiering van het totale project dekkend te maken.  
 

Hierna stellen we begunstigden aan u voor. Ook zijn foto’s toegevoegd van de bijeenkomsten waarin de projecten 

van de vrouwengroepen werden opgestart en van de werkzaamheden van de kippenkwekers. Aan de opstart-

bijeenkomsten van de vrouwengroepen namen de projectleider Seny Souané, de chef van dorp, enkele leden van 

Decasa en de secretaris van stichting Bright Future for Children deel. De projectleider herinnerde de vrouwen met 

welk doel het steunfonds word gegeven, wat de hoogte ervan is en waaraan het besteed zal worden. Hij informeer-

de de vrouwen over zijn rol van projectleider en wat hij van hen verwacht en over de periodieke evaluaties die hij 

met de vrouwen zal organiseren om de voortgang en ontwikkeling van de projecten te monitoren en hierover bij 

Bright Future for Children verslag te doen. De secretaris informeerde de vrouwen over de herkomst van het 

steunfonds, hoe dat was verkregen en over het belang van een goede informatievoorziening. De chef moedigde de 

vrouwen aan en benadrukte het belang van hun activiteiten voor de ontwikkeling van het dorp. De voorzitters van 
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de vrouwengroepen dankten heel hartelijk Decasa en Bright Future for Children voor de steun en benadrukten dat 

ze er alles aan zullen doen om hun deelproject te laten slagen.    
 

   
De vrouwengroep Allah Tintu (60 vrouwen) maakt groenten en fruit in voor tijdens perioden dat er weinig 

groenten en fruit zijn en van fruit worden stroop, jam en vruchtensappen gemaakt. Ze ontvangen uit het 

steunfonds € 1.357 voor de aanschaf van grondstoffen, verpakkingsmateriaal en een koelkast. Het doel van de 

investering is om in één jaar een omzet te maken van ongeveer € 4.380. Het is een zeer actieve groep, die uit eerdere 

inkomsten zelf de ruwbouw financierden van een gebouwtje (zie foto rechts), waarin ze hun werkzaamheden 

onder goede hygiënische omstandigheden willen uitvoeren. 
 

   
Vrouwengroep Touma Diatta bestaat uit 25 vrouwen die uiteenlopende producten maken zoals biologische 

bouillon, javel, parfum, koffie en forza. Forza is rijk aan ijzer. Het wordt In Senegal vaak gebruikt bij het ontbijt. De 

groep is bezig om een gebouwtje als werkruimte in te richten. Samen met de vrouwengroep Allah Tintu willen ze 

in het dorp ook een winkeltje openen. De groep ontvangt een steunfonds van € 1.711 voor de aanschaf van 

grondstoffen, verpakkingsmateriaal en een snijmachine en een mengmachine. Het doel van de investering is om in 

één jaar een omzet te realiseren van ongeveer € 2.750.   
 

   
De groep Bara Muso bestaat uit 45 vrouwen, die zich aan de zee bezig houden met de productie en verkoop van 

gedroogde vis. Ze ontvangen een steunfonds van € 771 voor de aanschaf van zout, bassins, messen, bijlen en 

schuttingen om de werkplek af te zetten.  Doel is een verdubbeling van het aantal werktafels zodat ze zichzelf na 

één jaar met hun opbrengsten in stand kunnen houden.  
 

    

Eder Tendeng, Diouf 

Sonko en Lamine Bassene 

zijn drie jonge onder-

nemers. Ze hebben enige 

tijde geleden het diploma 

landbouw en veeteelt 

behaald aan de technische 

school in Abéné.  
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Met het opzetten van een kippenkwekerij willen ze een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van het 

dorp. De vraag naar kippen is zeer groot. Vanaf het 1e jaar kan een omzet van € 24.045 worden behaald. De 

zelfstandigheid is hiermee na 1 jaar gewaarborgd. Ze ontvangen een steunfonds van € 2.166 voor de aanschaf van 

voederbakken, kippenvoer, ééndagskuikens, veterinaire producten en waterbakken. Hun deelproject startte eerder 

omdat ze voor het offerfeest de eerste kippen wilden kunnen verkopen. Ze verkochten gedurende twee dagen meer 

dan 150 kippen. 
 

Diploma behaald 
Mousa Sonko, één van de studenten die door het echtpaar Roobol werd gesponsord behaalde ónlangs het 

diploma Internationaal Management. Namens hem danken we de sponsors zeer hartelijk.  
 

Donateurs van 1 maart 2021 tot 1 juni 2022  
Tussen 1 maart en 1 juni ontvingen we donaties van Mira Veenman (2x); P.J.M. Thommassen en C.J. Coenen 

voor de 3e fase van de lagere school en van ETWA voor het post Covid-19 project. 

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 

U maakt 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,-. 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 daar graag bij ondersteunen (voorlichting, foto-

materiaal, promotiefilm). Stuur een mailtje  info@brightfutureforchildren.nl dan nemen we snel 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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