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Nieuwsbrief Stichting Bright      Future for Children, nr. 3, mei 2019 
 

Stichting Bright Future for Chilfdren wil in Abéné (Senegal) basisvoorzieningen realiseren, die een 

voorwaarde vormen voor de ontwikkeling en educatie van opgroeiende kinderen. Hiermee willen we 

kans van de kinderen op een goed toekomstperspectief vergroten (en clandestiene emigratie 

tegengaan). De educatieve basisvoorzieningen voldoen aan de overheidseisen en bieden daardoor 

toegang tot het algemeen vormend of technisch vervolgonderwijs. Om de voorzieningen verder uit te 

rusten willen we ons inspannen om ook schoolmeubilair in te zamelen en te verschepen. We willen deze doelstellingen in 

samenwerking met onze lokale partner DECASA realiseren omdat we van mening zijn dat het van groot belang is dat het 

project is ingebed in de lokale structuur. We beschouwen onze partner als de projecteigenaar en onszelf als facilitator.  
 

Beste vrienden, sympathisanten en donateurs,  

De bouw van de 2 klaslokalen, die we dit jaar voor de 2e lagere school van Abéné willen realiseren, 

vordert voorspoedig. De leerkrachten en kinderen zijn er enorm blij mee. Voor een dekkende financiering 

hebben we echter nog ong. € 5001 nodig. Ik hoop dat jullie ons met een donatie (in de maand mei) willen onder-

steunen. Elke bijdrage is welkom. Met uw donatie kunnen we namelijk de klaslokalen voor het begin van het 

nieuwe schooljaar (begin oktober) afmaken. De leerkrachten en de kinderen verheugen zich hier al op. Het onderwijs 

hoeft dan niet meer in hutten van palmbladeren plaats te vinden en de overlast is voorbij. De kinderen kunnen dan 

in een veilige en stimulerende omgeving beter dan voorheen voor hun toekomst aan hun basisvorming werken.     
 

Behoudens de klaslokalen heeft de school behoefte aan een grote hoeveelheid (didactische) middelen. 

Als we de financiering rond kunnen krijgen willen we in oktober een container verschepen met het 

schoolmeubilair dat het Vitalis college wil doneren. Als jullie scholen kennen die didactische materialen  

willen doneren, zouden we hierover graag worden geïnformeerd. In deze nieuwsbrief is te lezen aan welke 

didactische materialen er behoefte is. Stuur een mailtje naar info@brightfutureforchildren.nl en dan nemen we 

meteen contact op om verder af te spreken. Het zou fijn zijn als we de didactische materialen met het lmeubilair 

zouden kunnen verschepen. De schoolbehoeften blijken ook uit het prachtige verslag van Noobi, die in 

maart met haar vriendin Teun in de school stage liepen.   
 

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

John van Heel, voorzitter  
Waarover kunt u in deze nieuwsbrief lezen? 

- Fase 1 project SAAMA DEDA op schema   blz. 2 

- Bouwcomité ingesteld                        blz. 3 

- Stageverslag Noobi Kleine Schaars          blz. 3 

- Promotiefilm in de maak          blz. 4 

- Dankbrief leraren           blz. 4 

- Overeenkomst DECASA getekend         blz. 5 

- Kascontrole             blz. 5 

- Sponsoracties jan. t/m April 2019         blz. 5 

- Zelf ook een sponsoractie opzetten?          blz. 6 

- Vooruitblik fase 2 project SAAMA DEDA   blz. 6 

- Project ‘Sponsor een student’          blz. 6 
Voorkant 2 klaslokalen in aanbouw                                                               

                                                 
1 Omdat we over de ANBI status beschikken zijn uw giften aftrekbaar. Zie voor meer info onze website. 
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           -       

Fase 1 project SAAMA DEDA op schema 
 

 

Links nog één keer 

de huidige situatie. 

 

Rechts de 2 

klaslokalen in 

aanbouw.  

 

Op de achtergrond 

zijn de hutten 

(nog) te zien. 

 
 

Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief is het project SAAMA DEDA (‘De toekomst maak je 

zelf’) in januari 2019 van start gegaan in samenwerking met de Zwitserse vereniging ‘BOLO DIEM 

KANAM’ (‘Onderwijs dat doorgaat’). Door deze samenwerking waren we in staat om voor eind 

maart de meeste bouwwerkzaamheden te laten uitvoeren. Bij het opmaken van deze nieuwsbrief zijn 

de eerste materialen voor de metalen dakconstructie aangeschaft. Het dak wordt in twee delen 

gebouwd. Eerst worden ronde buizen bevestigd aan de bouwconstructie. Als dat is gebeurd kunnen 

de metselaars hun werkzaamheden afronden. Het tweede deel van het dak bestaat uit metalen 

dakplaten, die op de ronde buizen worden bevestigd. Deze werkzaamheden en de plaatsing van de 

metalen ramen en deuren, de elektriciteit en het schilderwerk zullen worden uitgevoerd in de 

periode juni – september nadat we het daarvoor benodigde geld hebben overgemaakt.  
 

Hieronder ziet u een impressie van de vordering van de bouwwerkzaamheden, die in de periode 

januari – maart 2019 plaats vonden.    

 

 

 

 

 

 

Bakstenen maken                                                               Na 1 week  

 

 

 

 

 
De bouwploeg  2 aangevers / 1 metselaar  Vooraanzicht van terzijde 

 

 

 

  

 

Dit (foto’s links) was de situatie 

eind maart. Eerst het dak erop 

om de bouwwerkzaamheden af 

te kunnen ronden.  
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Bouwcomité  
Om het project in de lokale gemeenschap te verankeren hebben we een bouwcomité ingesteld. Daarin zijn alle 

betrokkenen (leerkrachten, leerlingen, oudervereniging, bestuur school en wijkraad) vertegenwoordigd met één 

afgevaardigde (van de leerlingen zijn er twee afgevaardigden). Met dit comité bespreken we de voortgang en 

planning van het project. Als we niet in Abéné zijn vervult de bouwcoördinator dhr. Bourama Diedhiou (op de 2e 

foto hieronder de tweede van de links), die tevens voorzitter is van de wijkraad, de voorzittersrol. 
 

 

 

 

De ouderraad heeft het terrein achter de 

bouwplaats van onkruid ontdaan om de 

bakstenen er te kunnen laten drogen. De    

6eklassers stapelden de bakstenen, die nog 

voorhanden waren vanuit een eerdere 

financiering en die her en der verspreid 

lagen, op stapels en telden het aantal nog 

bruikbare bakstenen. Hierdoor konden we 

precies berekenen hoeveel stenen er nog 

bijgemaakt moesten worden.   
 

Problemen of onverwachte situaties 

worden meteen besproken en opgelost. Zo 

zijn de twee vertegenwoordigers van de 

leerlingen de klassen langs gegaan om de 

andere kinderen te informeren over de  
(L) John (vz) stelt stichting voor.  

(R) Jona, maakt promotiefilm. 

 Vertegenwoordigers van wijk, 

ouderraad en bestuur school. 
 

bouwwerkzaamheden en de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen.  Ook kijken we vooruit: hoe gaan we de 

volgende fase invullen, hoe ontwikkelt het leerlingaantal zich, waar komen volgende gebouwen, waaraan heeft 

de school het meest dringend behoefte? We merken we dat het project breed wordt gedragen. Het gaat immers 

om hun school en de toekomst van hun kinderen. 
 

 

 

 

.

  

Vertegenwoordigers van  leraren (dhr. 

Sonko) en leerlingen 

 Guido (secr.) legt uit wat de stichting in Nederland doet 

voor de school 
 

Stageverslag Noobi Kleine Schaars 
Noobi Kleine Schaars en Teun Bezooijen liepen 2 weken stage in de nieuwe school. Noobi heeft 

hierover het volgende inspirerende verslag gemaakt.  
 

Samen met Teun Bezooijen (een vriendin uit mijn klas) heb ik twee weken stage gelopen op de lagere school in 
Abéné die de stichting Bright Future For Children heeft opgezet. Voor onze school in Nederland moesten wij een 
toekomst stage gaan lopen wat helemaal een vrije keuze was. Teun en ik vinden het erg interessant om wellicht 
later iets in het buitenland te doen en om daarbij ook mensen verder te helpen, wij zijn daarom super blij dat deze 
stageplek mogelijk was voor ons.  
 

Op de school voelde ik me meteen helemaal welkom. De docenten waren meteen erg geïnteresseerd en gastvrij. 
Tijdens de stage ben ik op twee manieren te werk gegaan. Tijdens de informatieve lessen die meneer Sonko (de 

docent van de klas waar ik stage liep) gaf was ik vooral aan het observeren. Als Teun en ik een eigen activiteit met 
de leerlingen mochten doen was ik leidinggevend en zorgden we ervoor dat alles goed verliep. Tijdens de lessen 
die meneer Sonko gaf probeerde ik vooral te kijken of ik kon volgen wat ze precies gingen doen. Dit vond ik 
soms best lastig omdat ik zelf geen Frans spreek. Ik heb ook goed gekeken hoe de leerlingen te werk gingen. Ik 
heb hierbij gemerkt dat de leerlingen super enthousiast en heel leergierig zijn.  
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Ze willen heel graag hun antwoord laten horen aan meneer Sonko. Ik vond het erg interessant om bij deze lessen 
aanwezig te mogen zijn. Hierbij kreeg ik een mooi beeld hoe de lessen verliepen in zo’n compleet ander land dan 

Nederland. Ook mochten Teun en ik een aantal examens bekijken van de oudste klas. Ik vond het fijn dat de 
docenten ons dat hadden aangeboden zodat ik een beeld kreeg op welk niveau de leerlingen op het eind moeten 
zijn. 
 

Het was geweldig om de activiteiten die Teun en ik hadden bedacht met de leerlingen te doen! De leerlingen 
waren super enthousiast en stonden voor alles open. De verschillende activiteiten die we hebben gedaan waren 
dansen, verven, zingen, tikkertje spelen en armbandjes knopen. De activiteiten deden we vooral in de middag 
maar soms ook in de ochtenden na overleg met meneer Sonko. Ik heb controle gehouden bij de activiteiten maar 
heb ook vaak mee kunnen doen met alle activiteiten. Ik vind het belangrijk dat de leerlingen zien dat ik er ook 
echt plezier in heb en dat lukte op deze manier heel goed. Soms deden een aantal docenten ook mee met de 
activiteiten, dit gaf me een heel fijn gevoel want dat betekent wel dat ze het leuk vonden wat we deden.  
Ik heb heel erg veel vrijheid gekregen van de school om te doen wat Teun en ik wouden. De docenten stonden 
open voor alles wat we deden en probeerden ons ook te helpen op de momenten dat dat kon. Ze waren ook 

flexibel in de tijden wat erg fijn was. We zouden bijvoorbeeld eerst gaan dansen in de middag maar dit was geen 
goed plan door de warmte waardoor we het gingen verplaatsen naar de ochtend en dat was voor niemand een 
probleem.  
 

Op de school hebben ze nog niet veel faciliteiten of materialen, het is goed om te zien dat je met weinig materiaal 
alsnog alles kan doen wat er gedaan moet worden. Aan het begin was bijvoorbeeld de warmte heel erg wennen. 
Doordat de leerlingen nu nog les hebben in de hutjes was er nergens afkoeling. In de hutjes is het erg warm 
waardoor het soms wel lastig was om goed te blijven concentreren. Ik vind het daarom heel goed van de stichting 
dat ze nu druk bezig zijn met de nieuwe klaslokalen! Mijn stage was zeker geslaagd, ik heb ook veel geleerd op het 
gebied van communicatie, de lessen en de bevolking.  
 

Promotiefilm in de maak 

In dezelfde periode maakte Jona, de broer van Noobi (zie de eerste foto op vorige blz.) opnamen voor een 

promotiefilm over het werk van Stichting Bright Future for Children in Abéné. Er zijn opnamen 

gemaakt van het dorp, de school, de lessen, overleg met het bouwcomité en met onze lokale partner 

DECASA. Ook zijn een aantal interviews opgenomen met twee leerkrachten en een aantal 

sleutelfiguren van het dorp en de stichting. Alle opnamen worden nu in een bepaalde volgorde 

gemonteerd.  
 

De promotiefilm zal de voorlichtings- en fondsenwervende acties van de stichting ondersteunen. 

Beelden zeggen meer dan woorden. We wensen Jona veel succes met de afwerking en danken hem 

hartelijk voor zijn bijdrage. We hopen u binnenkort over het eindresultaat te kunnen informeren. 

 

Dankbrief leraren  

De directeur van de lagere overhandigde ons een 

dankbrief, die we hierna samenvatten. 
 

 
In mijn persoonlijke naam en die van het lerarencollege 
hecht ik eraan om u hartelijk te danken voor wat u vanaf de 
start van de lagere school tot nu aan het realiseren bent.  
 

We wensen dat onze relatie lang moge blijven duren en dat 
onze kinderen de sleutel voor hun ontwikkeling kunnen 
vinden.  
 

Moge de almachtige God de leden van de stichting een 
sterke gezondheid geven, een lang leven en succes bij al uw 
ondernemingen. 

 
Hartelijk dank voor uw ultieme begrip. 
Dhr. Djiba, directeur lagere school Abéné2 
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Overeenkomst met DECASA getekend 

In vorige nieuwsbrief stelden we onze lokale 

projectpartner DECASA aan u voor. DECASA zal 

vanaf de 2e fase van het project verantwoordelijk zijn 

voor de realisatie van lokale projecten, die door  

Stichting Bright Future for Children worden 

gefinancierd. In eerste instantie gaat het dan om de 

bouw van klaslokalen en voorzieningen voor de 2e 

lagere school in Abéné en de verspreiding van 

schoolmeubilair, dat in het laatste kwartaal van 2019 

zal worden verscheept. Op 2 maart voerden de 

voorzitter en secretaris van de stichting overleg met 

DECASA om de concept samenwerkingsovereenkomst te bespreken.  De overeenkomst werd met 

een aantal kleine aanpassingen vastgesteld voor een periode van drie jaar en is daarna verlengbaar. 

Na de vaststelling werd van de gebeurtenis bovenstaande foto gemaakt. Als u inzage wilt in de 

overeenkomst kunt u een kopie hiervan opvragen via info@brightfutureforchildren.nl.  
 

DECASA is opgericht om een structurele bijdrage te leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio Casamance. 

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 gebrek aan kennis 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.  
 

Kascontrole 
Bourama Diedhiou is de coördinator van de wijk Medina 

waar zich de 2e lagere school van Abéné bevindt. Hij is in 

deze hoedanigheid de man bij uitstek om de bouw van de 

klaslokalen te coördineren. Hij bestelt de bouwmaterialen, 

plant de diverse werkzaamheden, controleert het resultaat 

en betaalt het overeengekomen arbeidsloon. Van de 

vorderingen maakt hij regelmatig foto’s zodat we alles 

kunnen volgen. Tevens zit hij het overleg van het bouw-

comité voor tijdens onze afwezigheid  
 

Als er geld van donaties beschikbaar is maken we dat naar hem over. Hij noteert het bedrag in een 

digitaal kasboek. Hierin noteert hij ook alle uitgaven. Het kasboeksysteem rekent uit hoeveel geld hij 

in kas heeft. Het kasboek wordt regelmatig naar ons gemaild met bijhorende facturen en betalings-

bewijzen. Hierdoor zijn er steeds op de hoogte en kunnen we alles goed controleren. Als we in Abéné 

zijn vindt er een kascontrole plaats (zie foto). Door het kasboeksysteem kan dit vrij snel. Door deze 

werkwijze kunnen we ons na afloop van elke fase ook gemakkelijk aan u verantwoorden. We vinden 

het van belang om transparant zijn en op die manier het in ons gestelde vertrouwen waar te maken. 
 

Sponsoracties januari t/m april 2019 
 

Klankbad 
Aissatoe (Aaltje) de Zwaan organiseerde twee maal een klankbad voor de lagere school in Abéné . De 

opbrengst was € 665. Een klank bad is een ervaring van pure ontspanning. Liggend op een 

matrasje even niets moeten, de aandacht naar binnen gekeerd, ervaren hoe of de klanken op je 

inspelen, [frequenties], en je weer opnieuw afstemmen. Er wordt gewerkt meet verschillende etnische 

instrumenten en met de stem. Zoals klankschalen, sjamanendrum, ratels, regenstokken, Afrikaanse 

instrumenten. Door de werking van de trillingen kan er een totale ontspanning optreden, helemaal in 

het hier en nu komen. Er kunnen vastzittende blokkades loskomen zodat er weer balans kan komen. 
 

 

mailto:info@brightfutureforchildren.nl
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Als u ook graag een dergelijke ervaring wilt meemaken is het mogelijk om hier op 26 mei van 14:00 

tot 15.30 aan deel te nemen. Dan verzorgt Aissatoe voor de derde keer een klankbad. Aanmelden via 

info@leefstijlclub.nl. De locatie is: Life Style Vitae leefstijlclub, Houtstraat 10 in Weert.  
 

We danken Aissatoe, die zich al heel lang geleden met Abéné heeft verbonden, dat ze zich op deze 

wijze ook met het project van stichting Bright Future for Children heeft verbonden.   

 

Vastenactie Zonnehof in Leveroy levert € 1.111,- op  
De leerlingen van basisschool Zonnehof in Leveroy hebben zich in de afgelopen vastenactie volop 

ingezet om geld op te halen voor de nieuwe school in Abéné. Met de vastenactie klusjes haalden ze 

maar liefst € 1.111,- op. Ook in 2018 werd door Zonnehof de opbrengst van de vastenactie al 

gedoneerd aan de nieuwe school. Tussentijds is door het bestuur van de stichting Bright Future for 

Children een presentatie verzorgt op school, voor de leerlingen, over de vorderingen in Abéné, 

Senegal. Hierdoor waren de leerlingen wederom super enthousiast om zich weer vol in te zetten. Een 

fantastische prestatie, waardoor waarschijnlijk het dak van de eerste twee lokalen definitief 

afgemaakt kunnen worden en de leerlingen in Abéné in oktober gebruik kunnen gaan maken van de 

nieuwe klaslokalen. 
 

Zelf ook een sponsoractie opzetten? 
Als u, na het lezen van de hiervoor geschetste sponsoracties, ook overweegt om een sponsoractie op 

te zetten willen we u daar graag op diverse wijzen bij ondersteunen (tips, voorlichting, fotomateriaal 

en binnenkort een promotiefilm). Stuur een mailtje naar info@brightfutureforchildren.nl. We nemen 

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 een gift 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 onder de noemer ‘Stenen voor Abéné’ ten bate van de school ‘stenen verkopen’. Om u hierbij te 

ondersteunen kunnen we op maat een flyer aanleveren waarin het project wordt bekend gemaakt en de 

verkoop van stenen wordt toegelicht. 

- U kunt (lagere) scholen benaderen en verzoeken om schoolmateriaal en schoolmeubilair dat niet 

meer wordt gebruikt te doneren. 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. 
 

Vooruitblik fase 2 project SAAMA DEDA 
We hebben met het bouwcomité afgesproken dat we de school ondersteunen naarmate er door  

leerlingengroei behoefte is aan extra klaslokalen. Op dit moment weten we nog niet of dit volgend 

schooljaar het geval is. Als de nieuwe 1eklassers zijn ingeschreven weten we daarover meer.  

Omdat er ook een grote behoefte is aan een lerarenkamer met een opslagruimte en aan didactische 

materialen (globes, geodriehoeken, linialen, weegschaal en gewichten, thermo- en barometers, 

woordenboeken, etc.) kan het zijn dat we (als er geen extra klas nodig is) daaraan prioriteit geven.  

Last but not least: als we de financiering rond kunnen krijgen, willen we in oktober een container 

verschepen met het schoolmeubilair dat het Vitalis college te Breda wil doneren om de school te 

ondersteunen. Hopelijk kunnen we dan tegelijk geschonken didactische materialen mee verschepen. 
 

Project ‘Sponsor een student’ 
In de vorige nieuwsbrief informeerden we u dat we ook de mogelijkheid bieden om de vervolg-

opleiding van studenten te sponsoren. Voor de voorwaarden verwijzen we naar onze website 

www.brightfutureforchildren.nl. In februari heeft het echtpaar Roobol ons laten weten dat ze de 

opleiding van vier studenten willen sponsoren. De studenten waren aan eerder door Ibrahim Diassy 

aangemeld en Ellie van Beek legde het contact met de sponsor. Fantastisch nieuws voor de studenten. 

Door hun vakopleiding kunnen ze zich van een mooie toekomt verzekeren. 
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