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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 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 een plastic recycling project
van DECASA om de kwaliteit van voeding, leven milieu en levensomstandigheden te verbeteren. We realiseren onze
projecten met onze lokale partner DECASA omdat het voor de continuïteit van belang is dat een project in de lokale
structuur is ingebed. We beschouwen onze partner als de projecteigenaar en onszelf als facilitator.

Beste vrienden, sympathisanten en donateurs,
In onze vorige nieuwsbrief informeerden we u over de afronding van 2 projecten: de bouw van 3 klaslokalen
voor de 2e lagere school (i.c. de 2e fase van project Saama Deda) en het tuinbouwproject van vrouwenvereniging SOBEYA. Beide projecten zijn weliswaar met enige vertraging, maar naar volle tevredenheid
afgesloten. De eindverantwoordingen kunt op onze website raadplegen. We zijn trots op de resultaten van beide
projecten, die we dank zij uw steun en de vruchtbare samenwerking met onze lokale partner DECASA
realiseerden. Daarom gaan we, hopelijk met uw steun, in dezelfde geest verder.
3e fase Saama Deda: fundering in juni; klaslokalen tussen november 2021 en juli 2022.
In 2021 / 2022 willen we de laatste drie klaslokalen voor de 2e lagere school van Abéné bouwen. Dan kunnen
eindelijk alle lesgroepen in een veilige en aangenaam klaslokaal les krijgen. Omdat er voldoende geld
beschikbaar was, hebben we op voorstel van onze partner, besloten om de fundering nog voor het regen-seizoen
in juni / juli te maken. We hopen dat we dan in november 2021 over voldoende middelen beschikken om de drie
klaslokalen daarop op te trekken en voor de start van schooljaar 2022/2023 klaar te hebben.
De bedoeling is om daarna het project af te ronden met de bouw van een administratief gebouw voor een
directiekamer, een magazijn, bibliotheek en lerarenkamer, die tevens als ICT-oefenruimte dienst kan doen. Een
besluit over de uitvoeringsperiode van deze (4e) laatste fase moet nog worden genomen.
Bewustmakingscampagne plastic recycling project op volle toeren.
De bewustmakingscampagne van het plastic recycling project is van cruciaal belang voor het welslagen van dit
project. Mensen zullen immers pas bereid zijn om hun gedrag te veranderen als ze daarvan de voordelen inzien.
Daarom is daar ruim de tijd voor uitgetrokken. Verder in de nieuwsbrief kunt u lezen hoe de campagne vorm
krijgt en op welke formele steun het project inmiddels kan rekenen.
We wensen u veel leesplezier en danken allen, die ons werk in de afgelopen tijd met een donatie ondersteunden,
zeer hartelijk. Abaraka Baké (= Heel veel dank in het Mandinka)
John en Tim van Heel, Guido Annaert, Hans Gertsen en Peter van Tuel, bestuur Bright Future for Children
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Bakstenen voor de fundering van de laatste 3 klaslokalen
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Besluit over 3e en 4e fase van het project Saama Deda.
In onze vorige nieuwsbrief informeerden we dat we over het vervolg van het project Saama Deda nog een besluit
moesten nemen. Er waren twee opties: eerst de drie klaslokalen en daarna een multifunctioneel gebouw realiseren of
andersom eerst een multifunctioneel gebouw en daarna de laatste drie klaslokalen.
Omdat er volgens de leerlingenprognoses elk schooljaar een extra klaslokaal nodig is om de instroom van twee
klassen op te kunnen vangen, hebben we besloten om in de 3e fase prioriteit te geven aan de bouw van de laatste
drie klaslokalen. Aangezien deze pas voor schooljaar 2021-2022 klaar zullen zijn zal er in afwachting daarvan toch
weer voor 1 of 2 klassen een hut van palmbladeren gemaakt moeten worden. De verwachting is dat de school in
schooljaar 2022-2023 haar maximale capaciteit van 12 klassen zal hebben bereikt.
We willen het meerjarenproject dan in de 4e fase afronden met de bouw van een multifunctioneel gebouw. We zijn
nog aan het onderzoeken voor welke doeleinden dit gebouw gebruikt zal worden. Maar gezien de schaalgrootte van
de school zijn een directiekantoor, een magazijn voor de archivering van documenten en de opslag van didactische
materialen en een lerarenkamer in ieder geval noodzakelijk. De lerarenkamer zou zo ingericht kunnen worden, dat
deze ook dienst kan doen als ICT-oefenruimte voor de hoogste klassen. Naast deze noodzakelijke ruimten worden
er ook een ruimtes gewenst voor een bibliotheek en een secretariaat / kopieerruimte en toiletten. Nadat we van onze
partner bouwtekeningen en een kostenraming hebben ontvangen zullen we, mede op basis van de inschatting van
onze financiële draagkracht hierover een definitief besluit nemen.

Realisatie 3e fase project Saama Deda in twee perioden
Voor de 3e fase van het meerjarenproject Saama Deda is weer een projectplan opgesteld. U kunt dit raadplegen op
onze website. Op voorstel van onze lokale partner hebben we besloten om deze fase in twee perioden te realiseren.
De eerste periode loopt van medio juni tot eind juli. Dat is nog net voordat het regenseizoen in volle hevigheid
losbarst. Tot eind juli kan het wel regenen, maar meer sporadisch en nog niet zo heftig. In deze eerste periode wordt
de fundering gemaakt voor de laatste drie klaslokalen. De klaslokalen worden in het verlengde van de vorige drie
klaslokalen gebouwd. Op deze foto’s kunt u zien dat men op dit moment bezig is met het maken van de bakstenen
voor de fundering. In tegenstelling tot de holle stenen voor de muren zijn dit volle bakstenen.

In de tweede periode, die van november 2021 tot en met juli 2022 loopt, willen we op deze fundering dan de laatste
drie klaslokalen optrekken. Aangezien een schooljaar in Senegal, ongeveer medio oktober - als het regenseizoen
voorbij is - van start gaat, is er dan nog voldoende tijd om een eventuele uitloop op te kunnen vangen. Deze
planning is uiteraard afhankelijk van de mate waarin we in november over het benodigde geld beschikken voor de
realisatie.
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Kosten
De kosten voor de drie klaslokalen zijn geraamd op € 17.300. Dit is inclusief een post onvoorzien van 3,5% of € 589
om mogelijke prijsschommelingen bij cement en metaal op te kunnen vangen. De kosten voor de fundering en de
klaslokalen zijn (exclusief onvoorziene kosten) geraamd op € 2.623 resp. € 14.088.
Financiering
Vanuit donaties voor de 2e fase van het project was er nog bedrag beschikbaar van € 5.570. Met een deel hiervan
wordt de fundering voor de drie klaslokalen betaald. We verwachten vanuit periodieke giften minimaal € 1.300 en
hopen dat het Afrikafeest (als we dat in het najaar kunnen organiseren) minimaal € 430 opbrengt. Dat betekent dat
er nog € 10.000 nodig is voor een dekkende financiering. Hiervoor hebben we bij een aantal fondsen (waarvan
sommige het project al in de 2e fase ondersteunden) subsidie aangevraagd en hopen we op (eenmalige) donaties van
belangstellenden en supporters.

Plastic recycling project
Projectgroep ingesteld
Onze locale partner DECASA heeft een projectgroep samengesteld voor de realisatie van het plastic recycling project.
De projectmanager, Modou Diassy en zijn adjunct, Ibrahima (Ibou) Diassy zijn lid van DECASA, onze locale
partnerorganisatie. Zij sturen de projectgroep aan en verantwoorden zich hierover aan DECASA. De leden van de
projectgroep maken deel uit van ofwel het informatie- en communicatieteam, dat verantwoordelijk is voor de
voorlichtings- en bewustmakingsacties ofwel van het productieteam, dat later verantwoordelijk zal zijn voor de
inzameling van het plastic en de vervaardiging van plavuizen. De projectleiding wordt in het projectbeheer
ondersteund door een logistiek verantwoordelijke, die de materialen en hulpmiddelen aanschaft en een financieel
beheerder, die alle de financiële verrichtingen registreert. Hieronder is dat in een schema weergegeven:
Projectleiding
Modou Diassy (manager),
Ibrahima DIASSY (adjunct)

Logistiek
Combé Diassy

Informatie en
communicatieteam
Lamine Sonko
Abdoulaye Diatta
Kandji Diabnag
Fatou Sonko
Lamine Souané

Financieel beheer
Mamadou Barra Diabang

Productieteam
Pape Sagna
Kougna Diabang
Aliou Sow
Mabinta Sagnaé

Bewustmakingscampagne
In de 1e fase van het project ligt de nadruk op voorlichting, informatievoorziening en sensibilisering van de
bevolking. Er wordt veel tijd uitgetrokken om het project in het dorp te laten wortelen, want het kost veel energie
om een gedragsverandering voor mekaar te krijgen. Om mensen te overtuigen dat het beter is om plastic in te
zamelen in plaats van het te verbranden, te begraven of in zee te laten wegstromen en in te laten zien wat de
inzameling kan opleveren. Omdat mensen hun gedrag pas veranderen als ze het belang en de voordelen ervan
inzien worden er diverse activiteiten georganiseerd. Cruciaal was de informatiebijeenkomsten met vertegenwoordigers van diverse jongerenverenigingen, die zich inzetten voor het schoonmaken van de wijken. Zij hebben
toegezegd dat ze het plastic dat overal rondzwerft zullen inzamelen. De vertegenwoordigers van deze jongerenverenigingen informeren op hun beurt de wijkbewoners waar ze hun schoonmaakwerkzaamheden organiseren.
Lokale verenigingen. In Abéné zijn er heel veel verenigingen actief. Er zijn vrouwen- en mannenverenigingen en
jongerenverenigingen. Het zijn verenigingen waarvan de leden maandelijks geld uitleggen om, om de beurt, iemand van de
vereniging met een groter bedrag te ondersteunen. Dit grotere bedrag kunnen ze naar eigen behoefte gebruiken voor
bijvoorbeeld grotere (onverwachte) uitgaven. De verenigingen organiseren vaak ook activiteiten voor extra inkomsten of
gemeenschappelijke doelen of om een bijdrage te leveren aan de dorpsontwikkeling. Zo zijn er diverse jongerenverenigingen
in bijna alle wijken bezig met schoonmaakwerkzaamheden en het onderhoud van gemeenschappelijke voorzieningen.
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Met een geluidswagen wordt aandacht gevraagd voor het project en worden de mensen opgeroepen om het plastic
in te zamelen in plaats van te verbranden, te begraven of in de natuur weg te gooien. Het informatie- en
communicatieteam bezoekt ook de scholen om de kinderen te informeren over de schadelijke effecen van plastic en
de winkeliers om ter zijner tijd hun plastic afval te verzamelen.

Presentatie van het plastic recycling project aan de burgemeester.
Het project werd op 3 mei 2021 voorgesteld aan burgemeester
Victor Diatta. Hierna volgt een vertaling van het verslag dat we
van van Modou Diassy (op de 2e foto uiterst links) van het overleg
met de burgemeester ontvingen.
‘Na onze presentatie van het project aan de burgemeester, die het
initiatief zeer op prijs stelde en toejuichte, feliciteerde hij DECASA met
zijn projecten, die voor de hele gemeente van belang zijn. Hij herinnerde
er ons aan dat het beheer van plastic afval een formele
verantwoordelijkheid is van de gemeente en dat de gemeente dus zelf verantwoordelijk is voor het schoonmaken van de dorpen.
De gemeente heeft wel enkele initiatieven genomen, maar die zijn niet van de grond gekomen. Daarom zou de gemeente nu met
DECASA willen samenwerken. Deze samenwerking moet dan op een duidelijke overeenkomst gebaseerd zijn. De burgemeester
pleitte er ook voor dat DECASA zich niet alleen op de inzameling van plastic afval in Abéné zou richten maar op de
afvalverwijdering in de hele gemeente. Dit in ruil voor een maandelijkse of driemaandelijkse vergoeding aan DECASA om aan
de jongeren, die aan het schoonmaken een bijdrage leveren een vergoeding te geven. Op die manier kan de afvalverwijdering
voor jongeren banen creëren. De gemeente kan ook materieel bijdragen door op belangrijke punten afvalbakken te plaatsen. Dit
op voorwaarde dat DECASA bereid is om met de gemeente samen te werken’.
Halverwege juni vond een tweede overleg plaats om van gedachten te wisselen over een mogelijke overeenkomst
met de gemeente en hierover tot overeenstemming te komen. Maar de burgemeester wilde eerst onderzoeken welk
budget hij zou kunnen reserveren om zijn toezeggingen waar te kunnen maken.
Een eventuele samenwerking met de gemeente zou dus stap voor stap tot een uitbreiding van het werkgebied
kunnen leiden en extra inkomsten kunnen opleveren voor de aanschaf van extra afvalbakken en de betaling van een
vergoeding aan de jongeren, die voor het schoonmaakwerk gecontracteerd zullen worden.
Deze mogelijke ontwikkeling sluit ook aan bij het langere termijnperspectief dat DECASA na de pilotfase met het
project voor ogen heeft. Aangezien de burgemeester nog e.e.a. moet uitzoeken wordt op zijn initiatief gewacht voor
verdere stappen en gaat de bewustmakingscampagne ondertussen in Abéné verder.

Presentatie van het plastic recycling project aan de heer Sagna van de AMP
Op 4 mei werd het project gepresenteerd aan de de heer Sagna, de lokale beheerder van de AMP (Aires Marines
Protégées) om zijn steun te vragen. Na een kort uitleg over de AMP volgt het verslag van het overleg.
Aires marines protégées (Beschermde Mariene Gebieden): Over de hele wereld zijn er mariene gebieden, die door de wet of met
andere middelen worden beschermd. In 2010 hebben de 160 ondertekenende landen zich in het kader van het Verdrag inzake biologische
diversiteit van 1992 ertoe verbonden om tegen 2020 10% van de gebieden met deze status te creëren. In 2015 waren deze afgebakende
gebieden goed voor 3,72% van het oceaanoppervlak. Ongeveer 2 x zoveel als vijf jaar eerder.

De heer Sagna prees alle acties en inspanningen van
DECASA voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de
gemeente Kafountine, waar Abéné deel van uitmaakt. Het
AMP is erop gericht is om de bevolking op het gebied van
milieubescherming te ondersteunen. Daarom vindt hij het
van belang om dit lokale initiatief te ondersteunen. Om het
gedrag van de bevolking t.a.v. plastic afval te veranderen,
drong de heer Sagna erop aan om de schoolkinderen actief te betrekken en met hen over de
schadelijke effecten van kunststoffen te praten. De projectmanager van DECASA merkte op dat dit inderdaad ook een onderdeel
is van ons actieplan. De kinderen, die de toekomstige generatie vormen, zullen deze boodschap doorgeven aan hun ouders / de
bevolking. Dhr. Sagna merkte op dat DECASA voor een uitdaging staat omdat gedragsverandering niet eenvoudig zal zijn. Het
vereist geduld en doorzettingsvermogen. De boodschap zal vaak herhaald moeten worden alvorens deze beklijft. Omdat het de
missie is van het AMP om dergelijke initiatieven te faciliteren beloofde hij te onderzoeken hoe het AMP het project materieel zou
kunnen ondersteunen.
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Dhr. Sagna dankte ook de partners van DECASA (Bright Future for Children en de organisaties en privépersonen) die het
project met hun donaties mogelijk maken. Hij herinnerde ons er nog aan dat de AMP eerder een dergelijk project had willen
uitvoeren, maar dat er helaas toen nog niet een goed gestructureerde vereniging als DECASA was om het te realiseren.

Verdere uitrol van het project
Halverwege juli wordt het project verder uitgerold in het dorp met de plaatsing van grote afvalbakken op centrale
plaatsen in de 7 wijken van het dorp en kleinere afvalbakken bij winkels en druk bezochte plaatsen zoals de markt,
het dorpsplein en de scholen. Voorafgaand aan de plaatsing van de afvalbakken wordt in elke wijk een overleg
georganiseerd met de wijkraad om hen te betrekken bij de inzameling van het plastic afval en hen hierin een
verantwoordelijkheid te geven, De wijkcoördinatoren spelen hierin een belangrijke rol. Als de afvalbakken goed
worden gebruikt kan een start gemaakt worden met het ophalen en scheiden van het ingezamelde plastic. Daarover
hopen we in de volgende nieuwsbrief verslag te doen.

Publicatie donatie zaden in intern informatiebulletin van Hazera
Nadat onze partner een dankbrief voor de
donatie van de zaden had verzonden naar
Eveline Jacobs, onze contactpersoon bij
Hazera, ontvingen we een kopie van de
enthousiaste publicatie in het interne
informatiebulletin van Hazera over het
tuinbouwproject.
We zijn dankbaar voor de donatie van de
zaden en voor de attente samenwerking om
deze in Abéné te krijgen.

Dakar Classic
Kees en Jacobien Kamp, die de projecten van Bright Future for Children elk jaar met een donatie ondersteunen en
die ook regelmatig onze projecten in Abéné bezochten, willen in 2022 met hun oude Citroën CX meedoen aan de
Dakar Classic in Saoudi-Arabië. Daarvoor proberen ze sponsors te vinden. Tegelijkertijd willen ze met die
sponsoring ook een goed doel ondersteunen. Door hun band met de stichting en de naam “Dakar” classic viel hun
keuze op Stichting Bright Future for Children.
We wensen Kees en Jacobien heel veel succes met hun fantastische onderneming en danken hen voor hun
fantastische gebaar. Wat een avontuur gaan ze aan!

Donateurs van 1 april t/m 24 juni 2021
Tussen 01 april en 24 juni ontvingen we donaties van L. Emminck (voor het plastic project) en van M.
Veenman, G. Annaert en M.K. Vossen (voor de lagere school) :
Omwille van de privacy worden gedoneerde bedragen niet vermeld.
e dorp
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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. 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. U kunt ook eenmalig een gift overmaken 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.

T-shirt met logo
U kunt ook één of meer T-shirts met het logo van Stichting Bright Future for
Children kopen voor € 15,-per stuk. Als u een T-shirt wilt bestellen vragen we om uw
adres en de maat van de T-shirt(s) (M, L of extra large) 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. Stuur ons een mailtje
info@brightfutureforchildren.nl. We nemen dan snel met u contact op.
Hierna wat voorbeeldacties:
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.
een rommelmarkt, veiling of een andere activiteit organiseren om geld in te zamelen.
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.
onder de noemer ‘Stenen voor Abéné’ ten bate van de school ‘stenen verkopen’. U kunt hiervoor gebruik
maken van bijgevoegde flyer. Meerder exemplaren leveren we graag op verzoek aan.

Het bestuur van Stichting Bright Future for Children
dankt u voor uw belangstelling en steun!
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