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Nieuwsbrief Stichting Bright      Future for Children, nr. 2, nov. 2018 
 

Beste vrienden, sympathisanten en donateurs,  

In deze 2e nieuwsbrief blikken we terug op het zeer geslaagde Afrikafeest van 17 november j.l. Het was 

fijn om zoveel bekenden te mogen ontmoeten en gezamenlijk onze verbondenheid met Abéné en het 

project dat we daar gaan realiseren te vieren.  
 

In januari gaan we van start met de realisatie van de eerste fase van het project “SAAMA DEDA”.  In 

deze fase, die tot juni 2019 loopt gaan we twee klaslokalen bouwen op een reeds eerder gerealiseerde 

fundering. In het artikel dat daaraan is gewijd informeren we jullie ook over de bijdrage van de 

Senegalese overheid aan de school,  de vruchtbare samenwerking met de Zwitserse vereniging ‘Bolo 

diem Kanam’ en onze lokale projectpartner DECASA.  
 

Om individuele studenten financieel te ondersteunen zijn we het project ‘Sponsor een student’ gestart. 

Hiermee bieden we u de mogelijkheid om studenten, die geen geld hebben voor een vervolgopleiding, 

via Stichting Bright Future for children te sponsoren. In het laatste artikel leest u hier meer over 
 

Last but not least zijn we verheugd om jullie te melden dat we 2 dagen na het Afrikafeest van de 

belastingdienst het officiële bericht ontvingen dat we de ANBI status hebben verkregen. Daardoor zijn 

uw giften aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. Hoe dat gaat leest u verder.  
 

We zijn blij dat het project zowel hier als in Abéné door zoveel mensen wordt gedragen. Het stimuleert 

ons om ons verder in te zetten voor de verbetering van het toekomstperspectief van kinderen in Abéné. 

Door een stimulerende leeromgeving te bieden dragen we daar een steentje aan bij.    

 

Hartelijk dank (Abaraca Bacé) voor uw belangstelling en daadwerkelijke ondersteuning 

 

John van Heel, voorzitter bestuur Bright Future for Children 

 
Waarover kunt u in deze nieuwsbrief lezen? 

- Terugblik Afrikafeest 17-11-2018     blz. 2 

- ANBI status verkregen!                                   blz. 3 

- www.brightfutureforchildren.nl   blz. 3 

- Project SAAMA DEDA     blz. 4 

   o Bolo diem Kanam realiseert toiletblok    blz. 4 

   o Senegalese overheid bouwt 3 klaslokalen  blz. 4 

- DECASA, onze lokale partner   blz. 5 

- Sponsor een student    blz. 6 
 
Bijdragen, opmerkingen, en suggesties voor de nieuwsbrief zijn van harte 
welkom 

Toiletblok in aanbouw 

mailto:info@brightfutureforchildren.nl
https://www.brightfutureforchildren.nl/
http://www.brightfutureforchildren.nl/
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Afrikafeest groot succes 
Op 17 november j.l. vierden we ons eerste Afrikafeest. Het was een groot succes. Zoveel (ong. 100) 

sympathisanten en fantastische optredens. De opbrengst van het feest bedroeg ongeveer € 1.000. Dat 

zijn een hoop bakstenen!  

 

We danken alle artiesten die benefiet optraden, de Rudolf Steiner School voor het gratis gebruik van de 

zaal en al diegenen die de handen uit de mouwen staken om er een fantastisch feest van te maken. We 

hebben er van genoten en zagen en horden dat jullie dat ook deden. We hebben nu al zin in een 

volgend feest.  
 

Met volgende foto’s kunnen we nog wat nagenieten.  

 

  
Victor Sams - Ngoni  Holger Teuber (D) Bougarabou  

  
AfroD’ziac met Sadio Siccokho  Jamsessie van alle artiesten  

   

Max Diassy - Loubato Victor Sams Bidji – AfroD’ziac 
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ANBI status verkregen! 
Goed nieuws voor al diegenen die vanaf 2018 een gift doneerden of 

willen doneren! Nog in de roes van het Afrikafeest ontvingen we 

een paar dagen later bericht van de belastingdienst dat Stichting 

Bright Future for Children op 15 november ’18 als ANBI (Algemeen 

Nut Beogende Instelling) is aangemerkt. Door het verkrijgen van de 

ANBI status kunnen we met meer kans op succes fondsen werven 

bij fondsenverstekkende organisatie en kunt u uw giften aftrekken 

van uw aangifte inkomstenbelasting.  

Particuliere giften 

U kunt een periodieke of eenmalige gift doen. Bij een 

periodieke gift legt u in een notariële of 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 

helpen u dan verder.  

- 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 gift ook uw e-mail adres te vermelden.  
 

Hoeveel kunt u aftrekken van aangifte inkomstenbelasting? 

 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. 
 

 

Giften van bedrijven 

Bedrijven kunnen giften aan Stichting Bright Future for Children aftrekken voor de vennootschaps-

belasting. De aftrek per jaar is ten hoogste 50% van de winst met een maximum van € 100.000. U moet 

de gift schriftelijk kunnen bewijzen. 

 

www.brightfutureforchildren.nl 
Bezoek onze website voor meer informatie over onze projecten. In de rubriek ‘projecten’ vindt u 

projectplan van het project SAAMA DEDA en in rubriek ‘Beleid’ ons meerjarenbeleidsplan.  
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Project SAAMA DEDA 
Van januari tot eind april gaan we aan de slag met de bouw van de twee klaslokalen die we in 2019 

willen realiseren. In de twee daarop volgende jaren bouwen we per jaar nog eens drie klaslokalen. De 

twee klaslokalen worden gebouwd op de fundering die reeds begin 2018 werd gerealiseerd. 

 

Bolo diem Kanam realiseert toiletblok  
In oktober j.l. is de vereniging Bolo diem Kanam (Onderwijs dat doorgaat) uit Zwitserland, waarmee 

we een samenwerking zijn aangegaan, gestart met de bouw van een toiletblok. Dat was erg nodig 

omdat de kinderen bij de buren naar het toilet moesten en dit nogal wat overlast bezorgt. Het 

toiletblok wordt gerealiseerd voor een bedrag van € 3.297,5. Dat is € 105 minder dan wat hiervoor was 

geraamd. Michael Werner, die de secretaris is van deze vereniging, was aanwezig bij de start van de 

bouw van het toiletblok.  

 

 
Michael Werner met bouwvakkers             Septische put en 2 x 2 (J-M) toiletten            Nu nog een dak en afwerken 
 

Naast het toiletblok levert Bolo diem Kanam ook een bijdrage aan de bouw van de twee klaslokalen. 

Op 20 november ’18 ontvingen we van de vereniging hiervoor een donatie van ongeveer € 5.000. Bolo 

diem Kanam ondersteunt gezinnen die geen onderwijs voor hun kinderen kunnen betalen of die 

daardoor vroegtijdig de school dreigen te verlaten. De gift was oorspronkelijk afkomstig van de 

parochie van kanton St. Gallen waar Michael woont.  
 

Senegalese overheid bouwt 3 klaslokalen 
Geheel onverwacht heeft de Senegalese overheid eenmalig geld gereserveerd voor de bouw van drie 

klaslokalen. De bouw hiervan is in volle gang. Het is wel jammer dat er geen afstemming plaats vond 

over de constructie, waardoor de bouwstijl enigszins afwijkt van die van de andere klassen. 

Met deze klaslokalen, het lokaal dat eerder door Stichting Vrienden van Kelediang (Groningen) en de 2 

klaslokalen die we in 2019 gaan bouwen beschikt de school straks in schooljaar 2019-2020 over 6 

klaslokalen en een toiletblok. Het geheel wordt gecompleteerd met de 6 klaslokalen die we in twee jaar 

(2020 en 2021) willen realiseren. Dan beschikt de school over alle benodigde klaslokalen om de 

verwachte leerlingeninstroom op te kunnen vangen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Klaslokalen gefinancierd door Senegalese overheid           Metalen deuren en ramen  
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DECASA, onze lokale projectpartner 
DECASA zal als lokale projectpartner van Stichting Bright Future for Children het project SAAMA 

DEDA ter plaatse managen. In februari 2019 is een overleg gepland om definitieve samenwerkings-

afspraken te maken. Deze worden in partnerschapovereenkomst vastgelegd. De wederzijdse 

verplichtingen in de overkomst funderen de samenwerking en verschaffen haar een juridische basis. 

 

Eén van de afspraken betreft de formele aanstelling van een project-

coördinator. Op dit moment wordt deze rol op een voortreffelijke wijze 

ingevuld door dhr. Bourama Diedhiou (zie foto), die tevens coördinator is van 

de wijk Medina, waar de school wordt gebouwd. Met de gemeentelijke 

indeling, waardoor Abéné een deelgemeente is geworden van Kafountine, is 

Abéné tevens opgedeeld in zes wijken met ieder een coördinatiecomité, dat 

verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de ontwikkeling van hun wijk. 

De wijkcoördinatoren stemmen onderling af onder voorzitterschap van de 

chef van het dorp (tevens coördinator van de wijk “Centrale”).  

 

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 over een aantal in 

aanmerking komt voor het statuut van NGO.                                                                                         
                                                                                                                                                                                            Seny Souané, voorzitter DECASA 

Sponsor een student 
Stichting Bright Future for Children heeft naast het project SAAMA DEDA een tweede project gestart. 

Met een het project ‘Sponsor een student’ bieden we de kans om studenten, die in de regio waar we als 

stichting actief zijn woonachtig zijn, te sponsoren.  
 

Veel jongeren kunnen de kosten voor een vervolgopleiding niet betalen omdat hun ouders niet over de 

financiële middelen beschikken. Deze vaak zeer gemotiveerde jongeren verliezen hierdoor hun geloof 

in een betere toekomst. In de hoop te ontsnappen aan de uitzichtloosheid overwegen ze soms om hun 

heil elders te zoeken. Beelden van onze voor hen weelderige Europese wereld lokken hen. Door de 

schoolkosten van deze jongeren te sponsoren hopen we dat deze jongeren niet verloren gaan, maar een 

gekwalificeerde beroepsopleiding kunnen afronden waardoor ze een bijdrage kunnen leveren aan de 

sociaaleconomische ontwikkeling van hun land. We hopen hiermee tevens een bescheiden bijdrage te 

leveren aan de bestrijding van de toenemende clandestiene (economische) emigratie.  
 

Stichting Bright Future for Children maakt het mogelijk om op een veilige en eerlijke manier, zonder 

verspilling of kans op frauduleuze praktijken, een opleiding voor een of meerdere jongeren sponsoren. Als 

voorwaarde geldt dat u de nodige informatie aanlevert over de studenten die u wilt sponsoren en dat u zelf de 

daarvoor benodigde sponsors zoekt. Als u uw sponsoring via de stichting laat lopen kunt u het 

gesponsorde bedrag aftrekken van uw aangifte inkomstenbelasting.  

Stuur een mailtje naar info@brightfutureforchildren.nl als u van deze regeling gebruik wilt maken.  

We mailen dan de procedure en een aanmeldingsformulier en informeren u welke informatie en bewijsstukken 

er over de betreffende student(en) moeten worden aangeleverd. 
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