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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,
We zijn blij dat we jullie na twee jaar op 13 november weer kunnen uitnodigen voor een Afrikafeest. De
coronamaatregelen zijn zodanig versoepeld dat dit weer mogelijk is. Omdat we ervoor moeten zorgen dat
iedereen om 24.00 uur de zaal heeft verlaten, hebben we het programma wat aangepast. Verderop in de
nieuwsbrief en in de toegevoegde flyer kunnen jullie meer over het feest lezen. We hopen jullie weer te kunnen
verwelkomen om samen met ons de voorspoedige ontwikkeling van onze projecten te vieren.
3e fase Saama Deda: fundering bijna klaar. Werkzaamheden stilgelegd door prijzen van cement en metaal.
In de vorige nieuwsbrief hebben we foto’s laten zien van het maken van de bakstenen voor de fundering van de
laatste drie klaslokalen. Omdat het ook dit jaar zeer overvloedig regende moesten moesten de werkzaamheden
voor de fundering vaak onderbroken worden tot het water weer was weggezakt. Door aanvoerproblemen van
cement en metaal ten gevolge van de coronamaatregelen verdubbelde de prijs hiervan. Om te voorkomen dat de
kosten uit de pas zouden lopen t.o.v. de begroting nam onze locale partner het verantwoordelijke besluit om de
werkzaamheden stil te leggen tot de prijzen zich weer op het oude niveau herstellen. Verder in de nieuwsbrief
zijn foto’s opgenomen van wat er tot nu toe is gerealiseerd. We hopen dat we in januari de muren van de
klaslokalen kunnen optrekken.
Plastic recycling project wacht op ondertekening overeenkomsten met gemeente en jongerenverenigingen.
De inzameling van het plastic afval is uitgesteld tot januari 2022 omdat de gemeente eerst een overeenkomst wil
opstellen over de maandelijkse of driemaandelijkse vergoeding voor de twee jongerenverenigingen, die zich
ertoe hebben verbonden om het plastic in te zamelen. In het uitgebreide en bijgestelde actieplan kunt u lezen
welke activiteiten er voor de komende maanden zijn gepland.
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 Stichting Bright Future for Children
Waarover kunt u in deze nieuwsbrief lezen?
- Na 2 jaar weer een Afrikafeest!
- Fase 3 project Saama Deda: Regenval en prijsstijgingen zorgen voor vertraging
- Fase 4: afronding project met multifunctioneel gebouw
- Presentatie plastic recycling project aan school voor voortgezet onderwijs
- Actieplan recycling project bijgesteld
- Dakar Classic
- Studenten geslaagd
- Donateurs vanaf 23 juni to 11 oktober 2021
- Hoe kunt u met belastingvoordeel een gift doen?
- Zelf ook een sponsoractie opzetten?
Wateroverlast zorgt voor vertraging
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Opmerkingen over de nieuwsbrief zijn welkom op info@brightfutureforchildren.nl
Indien u verdere toezendingen niet meer op prijs stelt kunt u opzeggen door ons een mailtje te sturen.
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Na 2 jaar weer een Afrikafeest!
In 2020 was het niet mogelijk, maar nu kan het weer. Weliswaar nog beperkt tot 24.00 uur, maar dat drukt onze
vreugde niet om u, mede namens AJAM waarmee we samen het Afrikafeest vieren, van harte uit te nodigen voor
ons 3e Afrikafeest. We hopen op jullie aanwezigheid om met ons te vieren wat we sinds het feest van 2019 hebben
gerealiseerd en met welke projecten we bezig zijn.
Vanaf 20.00 uur gaan de deuren open en bent u welkom in de zaal van
de Rudolf Steiner School, Minckelersstraat 27 in Breda. De avond wordt
“ingeluid” korte optredens van de Haagse Djembevrienden en Djembe
Eindhoven. Daarna zullen John en Guido, de voorzitter en secretaris
van de Stichting u bijpraten over onze gerealiseerde en lopende
projecten. We zijn enthousiast over de samenwerking met onze lokale
partner DECASA. Zij verzekeren de realisatie van de projecten
waarvoor we samenwerken.
Youssouph Diabang is de voorzitter van AJAM, de vereniging van naar Europa uitgeweken Abenezen en tevens de
broer van Amadou Diabang die de chef van het dorp Abéné is. Hij zal vertellen met welk doel AJAM is opgericht en
wat de betekenis is van onze projecten voor Abéné. En daarna is het feest: Senegalese disco met DJ Souaibou Sambo.

Fase 3 project Saama Deda: regenval en prijsstijgingen zorgen voor vertraging.
Nadat de bakstenen voor de fundering waren gemaakt werden 1 meter diepe sleuven gegraven. Daarin werd op een
ondergrond van grind een laag gewapend beton gestort. Vervolgens werd daarop werd met de bakstenen de
fundering opgemetseld. De sleuven vormen het grondpatroon van de drie klaslokalen. Bij het graven van de sleuven
en het opmetselen van de fundering was het regenseizoen begonnen. Het was een regenseizoen met veel heftige
regenval. Dit belemmerde de voortgang van de werkzaamheden. Vaak moest er gewacht worden tot het regenwater
was weggezakt. Ook kwam het voor dat het terrein onbereikbaar was voor vrachtwagens.

Om de twee meter worden palen gemaakt van gewapend beton. Deze dienen om later de muren te verankeren. Door de
overvloedige regenval begint alles groen te worden en groeien er in de ruimtes tussen sleuven planten.
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Het was de bedoeling om de fundering in de periode mei - september volledig te realiseren. Op de foto’s is echter
te zien dat de fundering nog niet helemaal klaar is. De reden hiervan is dat de projectmanager in overleg met de
aannemer en de voorzitter van DECASA had besloten om de werkzaamheden stil te leggen omdat de prijzen van
cement en ijzer heel erg waren gestegen door invoerbeperkende maatregelen ten gevolge van de Corona pandemie
en hij met de kosten niet uit teveel uit pas wilde lopen met de begroting. We zijn blij dat de projectmanager dit
verantwoordelijke besluit heeft genomen.
De fundering wordt afgemaakt zodra de prijzen weer tot normale hoogte zijn gedaald. Verwacht wordt dat dit eind
oktober zal zijn. Voor het afronden van de fundering zijn nog twee werkdagen nodig. Het betreft alleen het opvullen
van de fundering met beton om een ondergrond te maken voor de cementen afwerklaag, die later als de muren zijn
gemetseld, wordt gestort. De fundering is straks ongeveer 50 cm hoger dan het grondniveau. Dit is om te
voorkomen dat er regen zou binnenstromen tijdens het regenseizoen. Na de fundering gaan we begin 2022 verder
met de bouw van de klaslokalen. Tot nu toe is € 2.056,5 uitgegeven voor de fundering. De begrootte kosten bedragen
€ 2.623. De werkelijke kosten zullen door de prijsstijging mogelijk wat hoger uitvallen.
Financiering
De totale kosten van de drie klaslokalen zijn geraamd op € 17.300. Met alle ontvangen en toegezegde donaties is er
op dit moment nog een bedrag van ongeveer € 2.000 nodig om de kosten volledig te dekken.

Fase 4: Afronding project met multifunctioneel gebouw
We hebben besloten om het project Saama Deda in de 4e fase af te ronden met een multifunctioneel gebouw. Omdat
er naast de klaslokalen ook voor andere schoolfuncties huisvesting nodig worden in dit multifunctioneel gebouw
van 100 m2 (10 m x 10 m) de volgende schoolfuncties gehuisvest:
1. een directiekantoor (3 x 4 m);
2. een magazijn voor opslag van de administratie en de leermiddelen (3 x 4 m);
3. een lerarenkamer, die tevens wordt gebruikt als vergaderruimte en als
ruimte voor ICT lessen om de oudste leerlingen op het vervolgonderwijs
voor te bereiden (4 x 6 m);
4. een bibliotheek voor de uitleen van lees- en leerboeken en de inzage van
naslagwerken en documentaties en voor begeleiding van groepjes leerlingen
bij de uitvoering van groepsopdrachten (4 x 7 m);
5. een lokaal voor de begeleiding van individuele leerlingen en oudergesprekken (3 x 4 m).
De totale kosten bedragen volgens de kostenraming € 10.152.
Omdat de 3e fase wordt afgerond in juli 2022 hopen dat we ook de 4e fase voor
eind 2022 te kunnen realiseren. Dat is afhankelijk van de financiering, de
bouwplanning, de klimatologische omstandigheden (regenval) en de prijs van
de bouwmaterialen.

Presentatie plastic recycling project aan locale school voor Voortgezet Onderwijs
De projectmanager en de voorzitter van DECASA bezochten op 15
juli 2021 de plaatselijke VO-school (12 - 16 jaar) om de directie en de
leerkrachten maatschappijleer te informeren over het project en om
hen te verzoeken in hun lessen aandacht te geven aan milieubeheer.
De leerlingen kunnen zich immers
na een goede voorlichting als
ambassadeurs gedragen en hun
ouders en andere volwassenen
informeren over de schadelijke effecten van de huidige gebruiken van de
plasticverwijdering en hen de voordelen van plasticinzameling uitleggen opdat
ze hun plastic afval in de wijkcontainers deponeren.
De leerkrachten zegden enthousiast hun medewerking toe om aan de gedragsverandering een bijdrage te leveren. Ze zullen in de lessen aandacht geven aan
milieubescherming en diverse activiteiten (bijv. theater) organiseren om de
jongeren te sensibiliseren.
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De projectmanager Modou Diassy en zijn adjunct deden de toezegging om instructieve DVD’s te zoeken waarin de
milieuproblematiek wordt gevisualiseerd en waarin het belang en de voordelen zijn van plastic recycling worden
aangetoond zodat ze kunnen zien dat deze kunststoffen hergebruikt kunnen worden om er bijvoorbeeld
bouwmaterialen van te maken.
De directeur dankte Decasa voor de sociaaleconomische acties die ze in het dorp uitvoert en verzekerde dat de
leerkrachten zich voor de sensibilisering van de jongeren zullen inspannen om op deze wijze aan de
milieudoelstellingen bij te dragen.

Actieplan plastic recycling project bijgesteld
Om het project te borgen is het van belang om eerst de
overeenkomst met de gemeente over de vergoeding van de
jongerenverenigingen voor het inzamelen van het plasticafval,
te ondertekenen. De gemeente is nog aan het nadenken over
een model voor de overeenkomst, die later door de fiscale
dienst van de gemeente zal moeten worden goedgekeurd.
Naast de vergoeding van de jongeren die het afval inzamelen
heeft de burgemeester ook toegezegd om ook materieel te
ondersteunen met extra afvalbakken om het project goed te
laten verlopen. Het opstellen van de overeenkomst en de
vaststelling ervan door de fiscale dienst van de gemeente
vragen enige tijd. Verwacht wordt dat de overeenkomsten in
november 2021 kunnen ondertekend worden en dat de afvalinzameling daarna in december 2021 van start kan gaan.
De fabricage van de bouwmaterialen begint dan één maand later in januari 2022. De volledige planning is als volgt:
Maand

Activiteit

Oktober 2021
Oktober 2021
November 2021
November 2021
November 2021

Overleg en informatievoorziening chef van het dorp en afgevaardigden van de wijken
Aanschaf materialen
Bezoek aan lagere school om aan leerkrachten medewerking te vragen voor sensibilisering kinderen
2e Sensibiliseringscampagne met geluidswagen tot in de verste uithoeken van het dorp
Overleg met wijkraden om hen een verantwoordelijkheid te geven bij de afval-inzameling. De
wijkcoördinatoren spelen hierin een belangrijke rol.
Ondertekening overeenkomsten met de gemeente en de jongerenverenigingen ASFA en CHELSEA
Plaatsing van afvalbakken op strategische punten in het dorp (7 wijken)
Start inzameling en scheiding afval
Start productie bouwmaterialen
Evaluatie 1e fase project.

November 2021
November 2021
December 2021
Januari 2022
Mei 2022

Studenten geslaagd
Drie van de vier studenten, die door het echtpaar Roobol worden gesponsord hebben een bewijs gemaild dat ze
voor de examens zijn geslaagd. Van Moussa Sonko duurde de opleiding Internationaal Management twee jaar. Hij
heeft met succes het diploma behaald. Van de twee andere studenten, Ramatoulay Diatta (Mode) en Secou Diatta
(boekhouding) betreft het de eindcijfers voor het tweede studiejaar. Ze zijn inmiddels aan hun (laatste) 3e jaar
begonnen. De vierde student, die een jaar eerder was begonnen, heeft ook eindexamens gedaan voor de opleiding
tot staatsverpleegkundige. Omdat de examens door de corona maatregelen later plaats vonden is men nog bezig
met de het beoordelen van de examens. Zijn resultaten ontvangen we dus later.

Dakar Classic
Kees en Jacobien Kamp ondersteunen al jaren de projecten van Bright Future
for Children. Ze doen in 2022 met hun Citroën CX uit 1985 mee aan de Dakar
Classic. Tegelijk willen ze met deze rally het schoolproject van Bright Future
for Children ondersteunen. Hun doel is om € 20.000 aan sponsorgeld op te
halen. Hiervan willen ze € 5.000 euro doneren aan Stichting Bright Future for
Children. Ook willen ze elke euro die ze boven de € 20.000 aan sponsorgeld
ophalen ook aan de stichting doneren. Bezoek
https://cxafrica.weebly.com/sponsoring.htmlziet u wat de tegenprestatie is
voor uw (kleine) donatie op NL17 INGB 0631 2664 02 te name van C. L. Kamp.
Facebookpagina: CX Dakar Rally Team | Facebook
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Donateurs van 24 juni t/m12 oktober 2021

Tussen 24 juni en 12 oktober ontvingen we donaties voor de lagere school van M. Veenman, A.F.M. Castelijns,
Djembe Eindhoven, Life Style Vitae, W. Hengeveld, Hofsteestichting en Vincentius vereniging Schijndel.
Omwille van de privacy worden gedoneerde bedragen niet vermeld.

e dorp
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 € 10,-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 en hoopt u
op ons Afrikafeest van 13 november te mogen verwelkomen.
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