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Stichting Bright Future for Children realiseert in Abéné (Senegal) voorzieningen, die een voorwaarde vormen voor de
ontwikkeling van kinderen. Hiermee willen we hun kansen op een goed toekomstperspectief vergroten (en clandestiene
emigratie tegengaan). Zo ontwikkelen we in de wijk Medina een 2e lagere school omdat de 1e lagere school overvol is en
verscheepten we in december 2019 een container met gedoneerd schoolmeubilair. We ondersteunen ook een tuiniersproject van vrouwenvereniging SOBEYA om de kwaliteit van de voeding en leven te verbeteren. We realiseren onze
projecten in samenwerking met onze lokale partner DECASA omdat we van mening zijn dat een project ingebed moet
zijn in de lokale structuur. We beschouwen onze partner als de projecteigenaar en onszelf als facilitator.

Beste vrienden, sympathisanten en donateurs,
Op 1 december 2020 is het weer GIVINGTUESDAY! GivingTuesday is sinds 2012 de internationale dag om
iets voor een ander te doen, samen met heel veel anderen. Een dag van vrijgevigheid en solidariteit.
Laat u de Sint of de Kerstman ook naar Abéné gaan?
Ter gelegenheid van #GIVINGTUESDAYNL roepen we u op om de kinderen van de lagere school in Abéné
een symbolisch Sinterklaas- of Kerstcadeau te geven door “Stenen voor Abéné” te doneren. Met uw donaties
kunnen we dan in 2021 weer voor 2 klassen een veilig klaslokaal bouwen. Als u op onze oproep ingaat
ontvangt u als dank een foto van een tekening, die door één van de kinderen van de lagere school is gemaakt.
Vermeld daarom uw e-mailadres bij uw donatie of informeer ons via info@brightfureforchildren.nl.
Eind december 2020: oplevering 3 klaslokalen
In 2020 zorgden veel particuliere donateurs en 16 fondsen (o.a. 6 Vincentius verenigingen) ervoor dat we de
geplande 3 klaslokalen kunnen bouwen. Volgende week wordt het dak op de klaslokalen gelegd. Daarna
wordt het gebouw met cement afgesmeerd, van elektra voorzien en geverfd. We kijken uit naar de oplevering
eind december. De 3 klassen kunnen dan na de kerstvakantie hun klaslokalen in gebruik nemen. De eindrapportage van de 2e projectfase zal in maart 2021 worden opgemaakt en op onze website worden gepubliceerd.
Begin januari 2021: afronding tuinbouwproject SOBEYA
Eind december wordt ook het tuinbouwproject afgerond. De vrouwen gaan zelfstandig verder met het telen
en verkopen van groenten. De vrouwen hebben zich moderne technieken eigen gemaakt. Maar als organisatie
willen ze nog stappen zetten om zich tot een coöperatief samenwerkingsverband te ontwikkelen. Daarom
blijft onze partner DECASA, als nazorg, hen in 2021 nog bij deze ontwikkeling ondersteunen . Het project
wordt in maart 2020 administratief afgerond met een eindrapportage, die daarna ook op de onze website
wordt gepubliceerd. Lees verder ook welke gift de vrouwenvereniging van Hazera mogen verwachten.
We wensen u een voorspoedig en gezond (en hopelijk coronavrij) nieuw jaar 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

Fase 3 De muren van de klaslokalen worden opgetrokken

Waarover kunt u in deze nieuwsbrief lezen?
- Komen de Sint en de Kerstman dit jaar ook in Abéné?
- Planning meerjarenproject Saama Deda (bouw klaslokalen)
- Eind december 2020: afronding fase 2 project Saama Deda
- Verbetering hygiënische omstandigheden voor de meisjes
- Begin januari 2021: afronding tuinbouwproject SOBEYA
- Hazera doneert zaden aan vrouwenvereniging SOBEYA
- Waterpomp op zonne-energie
- Studenten beginnen (binnenkort) met 2e schooljaar
- Donateurs vanaf 21 september tot 22 november 2020
- Hoe kunt u met belastingvoordeel een gift doen?
- Zelf ook een sponsoractie opzetten?
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Komen de Sint en de Kerstman dit jaar ook in Abéné?

Binnenkort vieren we weer het feest van Sinterklaas en Kerstmis. Dan
geven we aan onze kinderen en aan elkaar weer cadeautjes. Een mooie traditie.
Hoe fijn zou het zijn als u de Sint of de Kerstman symbolisch zou verzoeken om ook 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
bouw van de twee in 2021 geplande klaslokalen.
Hoe mooi zou het zijn als alle kinderen over twee
jaar (zie meerjarenplanning) in een stenen gebouw les
zouden kunnen krijgen in plaats van in onveilige,
onrustige hutten van palmbladeren. Klik op de
volgende link om onze video te bekijken:
Stichting Bright Future for Children doet mee aan
#GivingTuesday #watdoejij - YouTube
U kunt uw donatie doen op rekeningnummer NL 89
RABO 0330 5177 08 van Stichting Bright Future for
Children met als omschrijving “Sint/Kerstcadeau”.
Als u op onze oproep ingaat zullen we als dank
naar u een foto mailen van een tekening van één
van de kinderen van de lagere school. Vergeet daarom niet om ook uw e-mailadres te vermelden bij uw
donatie of stuur een mailtje naar info@brightfutureforchildren.nl met vermelding “Sint/kerstcadeau”.

Planning meerjarenproject SAAMA DEDA (bouw klaslokalen voor de 2e lagere school in Abéné)
Het meerjarenproject SAAMA DEDA betreft de bouw van klaslokalen voor de 2e lagere school in de wijk
Medina in Abéné. Deze school heeft op dit moment nog geen naam en wordt aangeduid met “Abéné2”. Het
project wordt in vier 4 fasen gerealiseerd. Elke fase omvat inclusief fondsenwering en realisatie één jaar.
Nadat we in 2019 (1e fase) twee klaslokalen bouwden voor de snel groeiende lagere school, zullen we eind
2020 (2e fase) de bouw van drie klaslokalen afronden. In 2021 (3e fase) willen we weer twee klaslokalen
bouwen op een fundering voor drie klaslokalen. In 2022 (fase 4) ronden we dan na vier jaar het project af
met de bouw van het laatste klaslokaal op de fundering die in 2021 wordt gemaakt en een lerarenkamer op
een afzonderlijke fundering. We overwegen nog of we als afsluiting ook een bibliotheek zullen financieren.
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Eind december 2020: afronding fase 2 project SAAMA DEDA.

In september hebben we u de eerste foto’s laten zien van de bouw van de drie klaslokalen. Toen was men nog
bezig met het maken van de cementen bakstenen om daarmee de muren op te trekken. Door de zeer heftige
overvloedige regenval in het regenseizoen kon te weinig vordering worden gemaakt om de bouw in oktober
te kunnen afronden. Daardoor was het nodig om de duur van het project tot eind december te verlengen.
Het regenseizoen duurde tot ongeveer half oktober. Vanaf begin september werd de bouw weer opgepakt en
werden de muren van de drie klaslokalen opgetrokken.

Op 27 september waren de muren tot 1,5 m hoog opgetrokken. Op de hoeken en iedere 2,5 meter worden betonnen palen
gegoten om de muren te verankeren. Op de achtergrond zijn de klaslokalen, die we in 2019 realiseerden, te zien

Op 01 oktober was het eerste deel gevoegd en waren de muren verder opgetrokken.

Tegenslag: Op 2 oktober blies een zware storm een muur om. Gelukkig kon een deel van de stenen opnieuw worden gebruikt.
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Op 10 november was de bouw gevorderd tot de dakrand en waren de meeste betonnen palen om de muren te verankeren en de
veranda te ondersteunen gegoten.

De situatie op 18 november. Het metselwerk is nagenoeg klaar. Alleen de zijkanten, die de dakconstructie ondersteunen en
verankeren moeten nog worden gemetseld. In de eerste week van december gaat het dak er dan op en daarna worden de
klaslokalen met cement afgesmeerd, van elektra voorzien en geverfd.

Verbetering hygiënische omstandigheden voor de meisjes

Mira Veenman, die vanaf het begin Stichting Bright Future for Children ondersteunt bij de realisatie van het
schoolproject Saama Deda stelde ons de vraag of er op de school hygiënische voorzieningen zijn voor
menstruerende meisjes. Mira: ‘Het is bekend dat Afrikaanse meisjes eerder menstrueren dan Europese meisjes
en dat het ontbreken van een apart toilet kan hen weerhouden om naar school te gaan. Schaamte, geen
privacy, geen maandverband of mogelijkheid om gebruikt maandverband hygiënisch weg te gooien maken
dat ze thuis blijven’.
We hebben de vraag van Mira meteen voorgelegd aan het lerarencollege van de school. Ze erkenden dat er
geen speciale voorzieningen voor deze meisjes waren getroffen en beaamden het belang ervan. Daarop zijn de
volgende maatregelen genomen:
- Er wordt 1 toilet gereserveerd voor meisjes.
- Er wordt een voorraad maandverband aangeschaft voor het geval de meisjes dit nodig mochten hebben.
- Het toilet wordt voorzien van een afsluitbare emmer om gebruikt maandverband in weg te gooien.
- Eén van de leerkrachten, mevr. Diedhiou, heeft de taak op zich genomen om de meisjes voor te lichten en te
begeleiden. Ze zegt: ‘Menstrueren is geen ziekte. Op school zijn er voorzieningen waardoor de meisjes niet hoeven
thuis te blijven. In de klas spreken we een signaal af dat de meisjes kunnen geven als ze onverwacht gaan menstrueren.
Dan kunnen we hen verder helpen en maandverband geven’.

Begin januari 2021: afronding tuinbouwproject SOBEYA

Begin januari 2021 wordt de balans opgemaakt van het tuinbouwproject van de vrouwenvereniging SOBEYA,
dat we gedurende een jaar financieel ondersteunden. In de eindrapportage zullen we aangeven welke
doelstellingen van het project wel/niet werden gerealiseerd, welke belemmeringen en tegenslagen zich
voordeden, welke oplossingen hiervoor werden gevonden, wat de totale jaaropbrengst was en op welke wijze
de vrouwen het project gaan continueren. De eindrapportage zal op onze website gepubliceerd worden en
een samenvatting ervan zullen we in deze nieuwsbrief verwerken.

Hazera doneert zaden aan vrouwenvereniging SOBEYA
Via een kennis kwamen we in contact met de marketingafdeling van Hazera Nederland. Tijdens het gesprek
met mevr. Eveline Jacobs werden we aangenaam verrast met de mededeling dat Hazera graag het
tuinbouwproject van de vrouwenvereniging SOBEYA wil ondersteunen met een donatie in de vorm van
zaden, die aan de klimaateisen van Senegal voldoen. De zaden worden via het hoofdkantoor in Israël naar
de vertegenwoordiger van Hazera in Dakar verzonden. De kosten hiervan bedragen € 250 en worden ook
door Hazera Nederland gedragen.
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De tomaten, uien en witte koolzaden worden door een lid van onze lokale partner DECASA in Dakar
opgehaald en vervolgens aan de vrouwen ter beschikking gesteld. Een mooier afscheidsgeschenk hadden
we niet kunnen dromen. De vrouwenvereniging is zeer blij met deze donatie omdat een deel van de
investeringen voor 2021 hiermee wordt gedekt, waardoor er meer geld beschikbaar is voor bijvoorbeeld de
aanschaf van werkmaterialen.
We danken Hazera zeer hartelijk voor deze zeer welkome donatie. Niet alleen voor de zaden en de
verzendkosten, maar ook omdat de distributeur van Hazera in Dakar, Terragrisen, bij het project betrokken
wil worden om technische ondersteuning en training te bieden en in de toekomst de benodigde zaden te
leveren. Hazera helpt ons hiermee ook om ons met een gerust hart terug te trekken en het project te
verzelfstandigen.
Hazera is wereldleider in de zaadindustrie. Hazera brengt expertise inzet en ondersteuning, een combinatie van tientallen jaren ervaring. Hazera ontwikkelt, produceert
en verkoopt variëteiten en zaden in een breed scala aan groentegewassen over de hele
wereld.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Israël en Nederland (gemeente Made), met dochterondernemingen in twaalf landen en een uitgebreid distributienetwerk (o.a. Senegal) dat diensten levert in meer dan 100
landen. Deze wereldwijde aanwezigheid stelt Hazera in staat om dicht bij de klanten te staan, om technische ondersteuning
te bieden en te anticiperen op en in te spelen op lokale behoeften door het creëren van rassen die passen bij specifieke
klimaten, groeiomstandigheden en markteisen.

Waterpomp op zonnepanelen
In eerdere nieuwsbrieven gaven we aan dat de installatie van een waterpomp noodzakelijk is voor de
continuïteit van de tuinbouw. De klimatologische omstandigheden zijn onzeker: dit jaar was er zeer zware
regenval en vorig jaar viel er nagenoeg geen regen. Daarom herhalen we onze oproep om aan de financiering
van een waterpomp bij te dragen.

Hoeveel kost het?
De aanschaf- en installatiekosten van een pomp op zonne-energie bedragen € 1.576. Omdat de vrouwen van de
overheid een eenmalige subsidie ontvingen ten bedrage van € 464 en we eerder ook een donatie ontvingen van
€ 272 is er nog € 840 nodig voor een dekkende financiering. Wie helpt ons?

Vier gesponsorde studenten beginnen (binnenkort) aan hun 2e schooljaar

Twee van de vier studenten, die door het echtpaar Roobol worden gesponsord, zijn inmiddels met het 2e
schooljaar van hun opleiding begonnen. De andere twee beginnen hiermee na de kerstvakantie. Door de
beperkende maatregelen wegens het Coronavirus moesten ze tijdelijk hun opleiding onderbreken. Deze
onderbreking halen ze tot 1 januari 2021 in, waarna ook zij naar het 2e jaar kunnen doorstromen.
Omdat de studenten geen goede informatie hadden ontvangen over de totale studiekosten, waren deze
aanvankelijk te laag ingeschat. Zo moet bijvoorbeeld elk jaar inschrijfgeld worden betaald, terwijl zij en wij in
de veronderstelling waren dat dit slechts éénmalig was. En voor één van hen moet ook betaald worden voor
studiereizen waarin de studenten ook stageopdrachten uitvoeren. Aanvankelijk wisten we niet of we hieraan
tegemoet konden komen. Maar gelukkig ging het echtpaar Roobol op een positieve manier in op ons verzoek
om ook deze aanvullende kosten te sponsoren. Dit tot grote vreugde van de betrokken studenten.

Donateurs van 17 juli t/m 20 september 2020
Tussen 20 september en 23 november ontvingen we voor het project SAAMA DEDA donaties van:
R. Annaert; M. Geerts-Stikkelman; H. Gersten; J. van Heel; J. Bos; C. van Poppel; C.L. Kamp; Basebyte;
G. Annaert, S. Cardoze, I. van Heel
en van:
De Jong Milieutechniek; Stichting Paulien; Vincentius vereniging Schijndel; De Nolte Stichting
Vista goes for Africa en Studio DS.
Omwille van de privacy worden gedoneerde bedragen niet vermeld.
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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 ook één of meer T-shirts met het logo van Stichting Bright Future for
Children kopen 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 of als u een Sinterklaas- of Kerstdonatie vanaf € 100 wilt
doen 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.

Het bestuur van Stichting Bright Future for Children wenst
u een plezierige kerst en een positief en gezond 2021!
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