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Nieuwsbrief Stichting Bright Future for Children, nr. 17, nov. 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 2021-2023 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,
De regenval tijdens het regenseizoen in Abéné is de laatste drie jaren enorm toegenomen. Andere jaren
regende het soms een aantal dagen tot een week niet, maar dit jaar regende het bijna onophoudelijk van
augustus tot eind oktober. Goed voor de rijstteelt, maar slecht voor wegen, die continu onder water stonden
en huizen en daken. Terwijl we hier in de zomer een groot tekort aan regenwater hadden was dat in Abéné
precies het tegenovergestelde.

Veel vertragingen en ook verheugend nieuws
De lopende projecten hebben door het lange heftige regenseizoen veel vertraging opgelopen. Zo was het bij
het schoolproject SAAMA DEDA onmogelijk om te lassen en moesten we lang op een droge periode wachten
om het dak op de klaslokalen te leggen. Door de vertraging van deze 3e fase hebben we ook de start van de 4e

(laatste) fase een maand uitgesteld. Ook het plastic project werd drie maanden stilgelegd aangezien het
ophalen van het plastic door de ondergelopen wegen ernstig werd verstoord. En de kippenkwekers besloten
om pas na het regenseizoen de productie weer op te pakken omdat door de hoge luchtvochtigheid relatief
veel kuikens het niet redden. Dat gold ook voor de visverwerkende vrouwen aangezien er tijdens het regen-
seizoen niet wordt gevist omdat het dan te gevaarlijk is. Verheugend nieuws was dat we de financiering van
de 2e fase van het plastic project dank zij Rotaryclub Minerva van Amsterdam rond kregen.

Sinterklaas of Kerstcadeau
In het zicht van het Sinterklaas- en Kerstfeest roepen we u ook dit jaar op om, vanuit solidariteit met de
kinderen van de lagere school in Abéné, een symbolisch Sinterklaas- of Kerstcadeau te geven. Dit kunt u
doen door een donatie te doen voor de laatste (4e) fase van het schoolproject . Lees hierover verder.

Deelt u ons enthousiasme?
Ondanks de vertragingen zijn we tevreden over het verloop van onze projecten. We hopen dat u, na het lezen
van deze nieuwsbrief, ons enthousiasme kunt delen. We wensen u veel leesplezier en danken allen, die ons
werk 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

Het bestuur van Stichting Bright Future for Children wenst u een plezierige
kerst en een positief en gezond 2023!

Waarover kunt u in deze nieuwsbrief lezen?
- Stuurt u ook de Sint of de Kerstman naar Abéné?
- 3e fase schoolproject (bouw 3 klaslokalen) na 5 maanden vertraging klaar
- Start 4e fase (bouw multifunctioneel gebouw) uitgesteld tot december 2022.
- 2e fase plastic recycling project eind november van start.
- Tussenevaluatie post Covid 19 projecten toont economische impact aan
- Kees en Jacobine doneren opnieuw 10% van Dakar CX Classic sponsoring
- Sponsoring studenten afgerond.
- Donateurs vanaf 24 februari t/m 30 mei 2022
- Hoe kunt u met belastingvoordeel een gift doen?
- Zelf ook een sponsoractie opzetten?
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vertraging eindelijk klaar.

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


Nieuwsbrief Stichting Bright Future for Children, nr. 17, November 22 blz. 2 van 12

Stuurt u ook de Sint of de Kerstman naar Abéné?

Binnenkort zijn Sinterklaas en de Kerstman weer in het land. Dan geven
we aan onze kinderen en aan elkaar cadeautjes. Een mooie traditie.

Net als vorig jaar nodigen we u om de Sint of de Kerstman ook naar Abéné te sturen om aan de kinderen van
de lagere school in Abéné een cadeau te geven in de vorm van een gift waarmee u een bijdrage levert aan de
laatste fase van het project SAAMA DEDA: de bouw van een multifunctioneel gebouw met daarin diverse
algemene functies voor het personeel en de leerlingen. Verder in de nieuwsbrief treft u een gedetailleerde
beschrijving en een plattegrond aan van dit gebouw. Als alles volgens plan loopt zal de bouw in december
2022 aanvangen en in juni 2023 worden afgerond.

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL 89 RABO 0330 5177 08 van Stichting Bright Future for
Children met de omschrijving “Sint/Kerstcadeau”.

3e fase schoolproject SAAMADEDA na 5 maanden vertraging eindelijk klaar.

Eind juni waren de muren aan de binnen en buitenkant met een laag cement afgesmeerd. Alles was klaar
om het dak erop te leggen…Omar Bâ, die het dak zou leggen, kwam ter plaatse kijken hoe e.e.a. zou
aangepakt worden. Maar omdat er (weer) problemen waren met de levering van de dakplaten kon er nog
geen aanvang worden gemaakt met de werkzaamheden. De dakplaten werden pas in augustus geleverd en
ondertussen was het regenseizoen al in volle gang.
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Begin oktober werden de dakplaten geleverd en werd eindelijk het dak op de klaslokalen gelegd.

Nadat het dak klaar was werden de open ruimtes tussen het dak en de muren opgevuld. Tegelijk werd ook
de elektriciteit afgewerkt en werden de ramen en deuren geleverd en medio oktober geplaatst.

Toen het nieuwe schooljaar, met het hijsen van de Senegalese vlag, was begonnen, werden de muren buiten met
een laagje cement bespoten en aan de binnenkant geverfd en waren de klaslokalen na 5 maanden vertraging
eindelijk klaar.



Nieuwsbrief Stichting Bright Future for Children, nr. 17, November 22 blz. 4 van 12

Bouw multifunctioneel gebouw (4e fase) uitgesteld tot december 2022
Omdat we de 3e fase van het schoolproject SAAMA DEDA wegens het regenseizoen pas in november konden
afsluiten hebben we de start van de 4e fase uitgesteld tot december 2022. We hopen dat de oplevering in
juni/juli 2023 kan plaats vinden. We sluiten in deze laatste fase het meerjarenproject af met de bouw van een
multifunctioneel gebouw. Omdat de kosten begin 2021 werden geraamd op € 10.152 en we wegens de

tussentijdse prijsstijgingen bekostigings-problemen
wilden voorkomen hebben we de kosten opnieuw laten
ramen. De geraamde kosten bedragen nu € 14.930. Dus €
4.778 meer dan in begin 2021. Hiernaast ziet u de platte-
grond. Het grondoppervlak bedraagt 90m2. Het gebouw
zal de volgende administratieve en leerlingverbonden
functies bevatten:
- een directiekamer (11,55m2);
- een magazijn voor archief en leermiddelen (11,55 m2);
- een lerarenkamer (24 m2) die tevens dienst doet als
informaticalokaal om de laatstejaars de kans te
geven zich voor te bereiden op het gebruik van
computers in het vervolgonderwijs;

- een bibliotheek (15 m2), die ook wordt gebruikt voor
opzoek- en verwerkingsopdrachten in groepjes;

- twee toiletten (m/v) voor de leerkrachten.
- een lokaal voor individuele leerlingbegeleiding en
oudergesprekken (9 m2 ).

Daarnaast hebben we € 2.500 gereserveerd voor de aanschaf van computers voor het informaticalokaal en een
printer en kopieerapparaat voor de administratie. De totale kosten, die bijna volledig zijn gefinancierd door
donaties van Vincentius verenigingen en De Nolte Stichting, bedragen aldus (14.930 + 2.500 =) € 17.430. Het
projectplan van de 4e fase kunt u op onze website www.brightfutureforchildren.nl raadplegen.

Als alle voorzieningen zijn gerealiseerd wordt, zoals gebruikelijk is, het project afgesloten met een officiële
inhuldiging van de school. We hopen deze ceremonie in december 2023 of januari 2024, in aanwezigheid van
alle lokale en regionale autoriteiten, voor de ouders, kinderen, leerkrachten en wijk- en dorpsbewoners te
kunnen organiseren.

2e fase plastic recycling project eind november 2022 van start
In onze vorige nieuwsbrief informeerden we u uitgebreid over de positieve resultaten van de 2e fase van het
plastic project en spraken we de hoop uit dat de 2e fase snel van start zou kunnen gaan. Maar eerst moest nog
een definitief besluit genomen worden over de inhoud van de 2e fase en een daarop aansluitende financiering
verworven worden. Aanvankelijk was het de bedoeling om voor de verbranding van niet recyclebaar
restafval een verbrandingsoven aan te schaffen. Dit zou een vrij dure investering zijn. Daarom waren we
gelukkig dat onze projectpartner ons meldde dat de aanschaf van een verbrandingsoven niet rendabel zou
zijn omdat alle ingezamelde plastics gebruikt konden worden voor de productie van bouwmaterialen.
Daarom is, in aansluiting op de resultaten van de 1e fase, besloten om de plasticinzameling naar het hele
dorp uit te breiden en het aantal ophaaldagen te verdubbelen.

De kosten voor de 2e fase zijn als volgt geraamd fcfa 655,957 = € 1)
Nr. Omschrijving Aantal eenheidsprijs totaal in fcfa totaal in €
1. Driewielmotorfiets (taftaf) 1 1.500.000 1.500.000 2.287
2. Afvalbakken groot model 100 35.000 3.500.000 5.336
3. gietvorm dubbel 2 15.000 30.000 46
4. gietvorm voor bakstenen 4 15.000 60.000 91
5. platte schep 2 2.500 5.000 8
6. paar handschoenen 5 2.500 12.500 19
7. gezichtsmaskers 5 3.000 15.000 23
8. Werkplaats om tegels te maken 1 700.000 700.000 1.067
9. Houtbesparende oven 2 100.000 200.000 305
10. Onvoorzien 68

totaal 6.022.500 9.250

http://www.brightfutureforchildren.nl
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Financiering
Het project werd in de 1e fase gefinancierd door Rotaryclub Minerva
van Amsterdam. Jos van Eldonk, één van de leden van deze
Rotaryclub, had destijds de impuls gegeven aan het plastic recycling
project nadat hij een tijdje op uitnodiging van een vriend in Abéné
verbleef. Door de positieve resultaten is hij voor de financiering van
de 2e fase met succes steun gaan vragen bij InterAdam, een
samenwerkingsverband van de Rotaryclubs van Amsterdam en het
Rotary district. Samen met Rotaryclub Minerva dragen ze € 5.917
euro bij aan de financiering! Seny Souané, de voorzitter van onze

partnerorganisatie Decasa in Abéné, die in augustus in Nederland verbleef, heeft op 15 augustus
Rotaryclub Minerva geïnformeerd over het positieve verloop van plastic project en de leden hartelijk
bedankt voor de geboden ondersteuning. Eerder had ook het Moose fonds van Kootje fundatiën een
donatie gedaan van € 3.000. En zelf dragen we vanuit persoonlijke donaties ook € 333 bij.

Nadat de afvalbakken en de driewielmotorfiets (taftaf) waren aangeschaft bleek echter dat de kosten € 160
hoger waren. Om de aanschaf van de kleine materialen veilig te stellen heeft Jos dit tekort persoonlijk
aangevuld. De totale kosten komen daarmee uit op (9.250 + 160 =) € 9.410.

Activiteiten in de regentijd

Begin augustus is een open hangar gemaakt om tijdens het regenseizoen met de productie van de plavuizen
en bouwtegels verder te kunnen gaan. Dat was nog mogelijk tot ongeveer halverwege de maand augustus.
Daarna regende het bijna onophoudelijk zo overvloedig dat de wegen continu onder water stonden en zeer
modderig werden. Omdat het daardoor niet meer mogelijk was om het plastic op te halen werd besloten om
de productie weer op te pakken na het regenseizoen.

Er zijn gedurende het regenseizoen twee grote schoonmaakacties uitgevoerd. De eerste schoonmaakactie
vond plaats nadat de overheid besloten had om kleine lokale werkgelegenheidsprojecten te stimuleren om te
voorkomen dat jongeren tijdens de zomer clandestien zouden emigreren naar Europa.

Onze projectpartner Decasa heeft de schoonmaakacties gecoördineerd. Deze vonden plaats rondom de
hoofdweg en de Bantang Wooro, waar omwonenden hun afval stortten. In deze buurt bevindt zich ook de
hangar waar het plastic werd verzameld om er later bouwmaterialen van te maken.
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De tweede schoonmaakactie werd eind september uitgevoerd door kinderen van de lagere scholen. Elk jaar
aan het einde van de vakantie bereiden jongeren, die naar het hoger onderwijs of de universiteit gaan de
kinderen voor op het nieuwe schooljaar. Ze organiseren dan opfrislessen en ronden hun activiteiten af met
een goed doel. Dit jaar was dat, op verzoek van onze projectpartner Decasa, een grote inzameling van
plastikafval in het dorp.

Medio oktober werden de 100 extra afvalbakken en de extra driewielmotorfiets (taftaf genaamd) gekocht.

De afvalbakken worden over alle 7 wijken verspreid
om aan iedereen de kans te geven zijn of haar plastic in
de bakken te deponeren. De 2e taftaf is nodig omdat er
nu veel meer bakken (125) geleegd moeten worden en
de plasticinzameling wordt verdubbeld.

Voorbereiding start 2e fase
Op 20 november heeft een overleg plaats gevonden met de jongerenverenigingen ASFA en Chelsea, die het
plastic inzamelen en er bouwmaterialen van maken, om de formele start van de 2e fase voor te bereiden.
Zoals in het projectplan is voorzien zal het recycleren van plastic ondergebracht worden in een zelfstandig
opererend bedrijf. Dit bedrijf zal, onder de naam TOUMBOUN, geleid worden door de meest actieve
jongeren, die nu het plastic inzamelen en in de verzelfstandiging begeleid worden door DECASA.
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‘Toumboun’ betekent ‘oude dorp’. Met deze naam wil men uitdrukken dat het bedrijf de leefomstandigheden
van het oude dorp, toen er nog geen plastic was, wil herstellen. Het oude dorp bevond zich eerst in de wijk
rondom de Bantang Wooro. Daarom wordt deze wijk ook Toumboun genoemd. Het is in deze wijk dat het
plastic recycling bedrijf is gevestigd.

Tijdens het voorbereidende overleg zijn hernieuwde afspraken gemaakt over het (op tijd) ophalen van het
plastikafval, het onderhoud van de driewielmotorfiets (taftaf) en de verhoging van de productie. Omdat de
werkmaterialen en beschermingsmiddelen voor de 2e fase worden uitgebreid is de inventaris opgemaakt.
voor de 2e fase nog moeten uitgebreid worden. En omdat werd vastgesteld dat de bewoners teveel ander
afval in de bakken gooien, die voor de plasticinzameling zijn bestemd, is besloten om een grote bewust-
makings campagne te organiseren alvorens de 100 nieuwe bakken over de dorpswijken te verspreiden.

Na deze bijeenkomst is de plasticinzameling en de productie van de plavuizen weer opgestart. De volgende
foto’s werden gemaakt toen Ludo van Aremde de productieplaats kwam fotograferen. Hij en Jos van Eldonk
gaven destijds de impuls aan de plastic recycling. Ludo woont in Abéné en volgt het project op de voet.

Hier ziet u nogmaals het productieproces: plastic smelten, vermengen met zand en in vormen gieten.
De beschermingsmaskers zijn nu veel degelijker en met de gietvorm kunnen 4 plavuizen tegelijk gegoten worden.
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Tussenevaluatie post Covid 19 projecten toont economische impact aan
In onze vorige nieuwsbrief stelden we de vier groepen, die met het post Covid 19 project worden onder-
steund aan u voor en informeerden we u over hun activiteiten en welk subsidiebedrag ze hebben ontvangen.
Voor de duidelijkheid herhalen we deze info hier nog een keer: De Gie Allah Tintu ontving € 1.357 voor de
productie van vruchtensappen, jam en stroop. De Gie Touma Diatta kreeg € 1711 voor de productie van
koffie, biologische bouillon en koffie. De Gie Bara Muso werd met € 771 ondersteund voor de productie van
gedroogde en gepekelde vis en de kippenkwekers kregen € 2.166 voor de productie van vleeskippen.

De eerste twee vrouwengroepen hebben hun activiteiten in mei opgestart. De kippenkwekers waren een
maand eerder begonnen en de derde vrouwengroep kon pas in oktober starten omdat er in het regenseizoen,
als de zee te woest is, niet wordt gevist.

Tussenevaluatie
Onze partner Decasa heeft begin november de projecten voor de eerste keer tussentijds geëvalueerd.

GIE ALLAH TINTU
De vrouwengroep heeft per maand 3 maal 20 liter siroop van bissap (hibiscus), 40 liter
siroop van ditakh (zie foto hiernaast) en 50 zakjes van 250 gram thiakri (couscous op
basis van boontjes) gemaakt. De verkoop leverde € 664 op en de onkosten bedroegen €
264, waardoor per maand € 400 winst werd gemaakt.

GIE TOUMA DIATTA
De Gie Touma Diatta heeft per maand 2 maal 12 kg bouillon, 125 liter bleekwater en 10 potten koffie
gemaakt. De koffie wordt gemaakt van de zaden van baobab boom. De verkoop leverde € 414 op en de
onkosten bedroegen € 248, waardoor per maand € 166 winst werd gemaakt.
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GIE BARAMUSO
De Gie Bara Muso bestaat uit 44 vrouwen. De vrouwen zijn wegens het regenseizoen, waarin niet wordt
gevist, pas in oktober met hun activiteiten gestart. Na 1 maand is onderzocht wat de impact is van de
geboden ondersteuning. Daarvoor werden 3 vrouwen geïnterviewd: Aissatou Touré heeft voor € 75 is
gekocht. De verkoop leverde € 130 op. Zonder de subsidie zou de omzet € 110 zijn. Ze maakte € 54 winst.
Binta Diatta had voor € 60 vis gekocht. Zonder subsidie zou de omzet € 80 bedragen en met de subsidie
was dit € 100. Ze maakte € 40 winst. Sokhna Diatta heeft voor € 45 vis gekocht. Ze maakte € 30 winst.
Met de ontvangen subsidie zijn eind september de materialen, die de vrouwen voor hun activiteiten nodig
hebben, aangeschaft en bij de vrouwen afgeleverd en begin oktober in gebruik genomen.

KIPPENKWEKERS
De jonge ondernemers, die vleeskippen kweken, hebben twee maal geproduceerd. Er werden telkens 400
kuikens aangeschaft. De eerste keer was er een uitval van 18 kuikens en de tweede keer 30 kuikens. De
hogere sterfte de twee keer werd verklaard uit de hoge luchtvochtigheid in het beginnende regenseizoen.
De winst was de eerste keer € 244. De verkoop leverde € 2.329 op en de onkosten bedroegen € 2.085.
De 2e keer bedroeg de winst € 818,50. De verkoop leverde € 2.256 op. De onkosten à € 1.437,5 waren nu veel
lager omdat de drink- en voederbakken bij de eerste productie werden aangeschaft.
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Omdat relatief veel kuikens het niet redden door de hoge luchtvochtigheid tijdens het regenseizoen is
besloten om de productie weer op te pakken na het regenseizoen.

Kees en Jacobine doneren weer 10% van de Dakar CX Classic sponsoring
Vorig jaar deden Kees en Jacobine Kamp voor de eerste keer mee aan de CX Classic Dakar race. Ze steunen
al jaren de projecten van Stichting Bright Future for Children. Uit de sponsorgelden doneerden ze vorig jaar €
3.260. We zijn als stichting zeer vereerd en zeer verheugd dat Kees en Jacobine voor de 2e keer hebben
besloten om 10% van de opbrengsten uit hun sponsoring aan de doelen van Stichting Bright Future for
Children te besteden. Eind november brachten ze de auto naar Marseille om hem naar Saoedi-Arabië te
verschepen. De race gaat door van 31 december tot en met januari 2023.

U kunt Kees en Jacobine (en daarmee ook de stichting) sponsoren. Zie de info op de flyer hierboven.
We danken Kees en Jacobine zeer hartelijk voor hun actieve en warme betrokkenheid bij de doelen van de
Stichting en wensen hen heel veel succes bij hun avontuurlijke rally, waar we vorig jaar via hun blog van
konden meegenieten.
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Sponsoring studenten afgerond
Twee van de 4 gesponsorde studenten hebben inmiddels hun diploma behaald. De derde, die de opleiding
tot verpleegkundige doet, is niet geslaagd voor het 3e jaar. Wegens Corona was er geen begeleiding en
uitsluitend onderwijs op afstand. Er is slechts 1 student geslaagd. De school is met de overheid aan het
onderhandelen om de betreffende studenten een 2e kans te geven om alsnog een diploma te behalen. Dit
loopt nog. Omdat de overheid een beurs heeft gegeven voor het 3e jaar zullen er ook voor de herkansing
geen aanvullende kosten zijn.

De 4e student heeft dank zij zijn opleiding boekhoudkunde de kans gekregen om in Bordeaux in Frankrijk een
opleiding te volgen. Hij had hiervoor een aanvraag ingediend bij een organisatie die studenten ondersteunt
om in Frankrijk een opleiding te volgen. Dit programma is gebaseerd op een overeenkomst tussen het Franse
en Senegalese ministerie van onderwijs. De opleiding duurt tot 2024 en geeft hem een diploma ‘Operationeel
commercieel management’. De opleidingskosten worden door de Franse overheid betaald. Hij heeft het geld
dat nog voor hem beschikbaar was gebruikt om een computer, boeken en schoolbenodigdheden aan te
schaffen, die hij nodig heeft om zijn studie te volgen en opdrachten uit te voeren.

Daarmee is de sponsoring van de vier studenten afgerond. De familie Roobol, die de studenten sponsorde,
stemde ermee in om het bedrag dat over is te gebruiken voor de aanschaf van materialen voor de lagere
school.

Donateurs van 1 juni tot 20 november 2022
Tussen 1 juni en 20 november ontvingen we donaties van M. Veenman (6x); C. van Poppel; M. Zeeuwen;
Vincentius vereniging Den Bosch; De Nolte Stichting; J. van Eldonk; H. Gertsen; Coop centr. Raiff Boeren; G.
Adriaansens; K. Kamp, J. en R. van Heel, P. van Tuel, anoniem.
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 eenmalige 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.
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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.

Tot slot nogmaals een totaalbeeld van de drie klaslokalen, de in de 3e fase werden gebouwd.

Het bestuur van Stichting Bright Future for Children wenst
u een plezierige kerst en een positief en gezond 2023!
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