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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,
Kort na het verschijnen van onze vorige nieuwsbrief, waarin we jullie uitnodigden voor ons 3e Afrikafeest,
hebben we een annuleringsbericht verzonden omdat we door het stijgend aantal besmettingen verwachtten
dat de maatregelen weer flink aangescherpt zouden worden. Aanvankelijk zaten we hiermee flink in onze
maag, maar gezien de laatste ontwikkelingen, zijn we opgelucht dat we dit besluit toch vrij snel hebben
genomen. Hartelijk dank voor de bemoedigende woorden die we van jullie daarna mochten ontvangen. We
hopen nu, als alles meezit, ergens in het voorjaar het feest met jullie te kunnen vieren.
Sinterklaas of Kerstcadeau
Op 30 november 2021, in het zicht van het Sinterklaas- en Kerstfeest roepen we u, vanuit onze solidariteit met
de kinderen van de lagere school in Abéné, op om hen een symbolisch Sinterklaas- of Kerstcadeau te geven.
Dit kunt u doen door een donatie te doen voor de bouw van de laatste drie klaslokalen. Internationaal zijn de
prijzen van grondstoffen (zoals ijzer en cement) zo sterk gestegen, dat de kosten voor deze 3 klaslokalen
hoger zullen uitvallen. Het zou mooi zijn als we met uw donaties de verwachte meerkosten zouden kunnen
opvangen zodat we in toch juli 2022 aan de kinderen de laatste drie klaslokalen kunnen schenken.
We verheugen ons ook op de daadwerkelijke start van het plastic recycling project. Begin december wordt de
voorbereidende fase afgerond met de aanschaf van de materialen die nodig zijn voor de plastic inzameling,
die begin januari 2022 van start gaat. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u hierover het laatste nieuws lezen.
We wensen jullie een voorspoedig, 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

Het bestuur van Stichting Bright Future for Children wenst
u een plezierige kerst en een positief en gezond 2022!
Waarover kan je in deze nieuwsbrief lezen?
- Stuur ook jij de Sint of de Kerstman naar Abéné?
- Planning meerjarenproject Saama Deda bijgesteld
- 3e fase project Saama Deda (bouw 3 klaslokalen): fundering een klein stapje verder
- Plastic inzameling en verwerking start in januari 2022
- Donateurs vanaf 13 oktober t/m 20 november 2021
- Hoe kunt u met belastingvoordeel een gift doen?
- Zelf ook een sponsoractie opzetten?

Weer een klein stapje verder
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Stuur ook jij de Sint of de Kerstman naar Abéné?

Binnenkort zijn Sinterklaas en de Kerstman weer in het land. Dan geven
we aan onze kinderen en aan elkaar cadeautjes. Een mooie traditie.
Net als vorige jaren nodigen we jullie uit om de Sint of de
Kerstman ook naar Abéné te sturen om 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 laatste drie klaslokalen.
De kosten van de bouw zullen door de stijging van de prijs
van grondstoffen zoals cement en ijzer) hoger uitvallen dan
de eerder geraamde kosten. Daarom hopen we met uw gift
de meerkosten op te kunnen vangen en de bouw in juli 2022
af te ronden. Dan beschikken alle kinderen over een veilig
en gezond klaslokaal in plaats van een onveilige, onrustige
hut van palmbladeren.
U kunt uw donatie overmaken oen op rekeningnummer NL 89 RABO 0330 5177 08 van Stichting Bright Future for
Children met als omschrijving “Sint/Kerstcadeau”.

Planning meerjarenproject SAAMA DEDA bijgesteld
Het meerjarenproject SAAMA DEDA betreft de bouw van klaslokalen voor de 2e lagere school in de wijk
Medina in Abéné. Deze school wordt aangeduid met “Abéné2”. Het project wordt in vier fasen gerealiseerd.
De meerjarenplanning is als volgt bijgesteld:
Nadat we in 2019 (1e fase) twee klaslokalen bouwden voor de snel groeiende lagere school hebben we in
maart 2021 de 2e fase afgerond met de bouw van drie klaslokalen.
De 3e fase waarin we de laatste 3 klaslokalen bouwen is van start gegaan in juni 2021 en zal in juli 2022
worden afgerond. In de 4e fase die in november 2022 van start gaat en tot juli 2023 doorloopt ronden we
het meerjarenproject af met de bouw van een multifunctioneel gebouw. Hierin worden diverse algemene en
leerlinggebonden voorzieningen gehuisvest.
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3e fase project Saama Deda: Fundering weer een klein stapje verder.

In onze vorige nieuwsbrief informeerden we jullie dat de werkzaamheden voor de fundering van de laatste
drie klaslokalen tijdelijk waren stilgelegd omdat de prijzen van cement en ijzer zeer sterk waren toegenomen.
Voor ijzer was/is de prijs nagenoeg verdubbeld. Omdat er nog ijzeren staven voorhanden waren is het ijzeren
vlechtwerk voor de onderste bekisting waarop de klaslokalen komen verder afgemaakt. Zo zijn we weer een
klein stapje verder. Voordat de klaslokalen worden gebouwd wordt eerst de ruimte tussen de fundering
opgevuld met gewapend beton voor de ondervloer van het gebouw.
Omdat we de klaslokalen in juli willen opleveren zullen de bouwwerkzaamheden in januari weer worden
hervat. Ook als de prijzen dan nog niet zijn gedaald. Dit heeft tot gevolg dat de totale kosten hoger zullen
uitvallen dan we voor aanvang hadden ingeschat. Omdat een schooljaar in Senegal pas eind oktober van start
gaat hebben we voldoende tijd om eventuele uitloop op te kunnen vangen. Hopelijk herstelt de
grondstoffenprijs van cement en ijzer zich weer in de loop van 2022.

Plastic inzameling en verwerking in januari 2022 van start.

Modou Diassy (projectmanager) en Seny Souané
(voorzitter DECASA) zijn volop bezig met de
voorbereidingen van de plastic inzameling, die in
januari 2022 van start gaat.
Om het project te borgen is aan de burgemeester
van de gemeente Kafountine, waar Abéné deel van
uitmaakt, autorisatie gevraagd om het project uit
te voeren. Deze autorisatie is nodig omdat formeel
gezien het afvalbeheer een verantwoordelijkheid is
van de gemeente. De burgemeester heeft de
autorisatie verleend door de aanvraag ter goedkeuring te ondertekenen (zie afbeelding hiernaast).
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De 2e maatregel, die is genomen om het project te borgen, is de ondertekening op 10 november van een
samenwerkingsovereenkomst tussen de jongerengroep “Chelsea/Afsa” en DECASA. In deze overeenkomst is
vastgelegd dat DECASA de jongerengroep voorziet van materialen en middelen voor de plastic inzameling en
de productie van bouwmaterialen (plavuizen). De jongerengroep is verantwoordelijk voor een goed gebruik
van deze materialen en middelen en dient zich hier periodiek aan DECASA te verantwoorden. De middelen
en materialen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het project.
Omdat de overeenkomst betrekking heeft op de pilotfase van het project heeft deze een doorlooptijd van 1
jaar en kan tussentijds aangepast worden. Na 1 jaar vindt er een eindevaluatie plaats van de samenwerking en
nemen beide partijen een besluit over de verlenging van de samenwerking.
In onze vorige nieuwsbrief geven we aan dat de burgemeester zou nagaan of hij een budget kon vrijmaken
om de jongerengroep een vergoeding te geven. Tot op heden is daar nog geen besluit over genomen. De
bijdrage van de jongerengroep is hier echter niet afhankelijk van aangezien ze zich al eerder vrijwillig met het
project hadden verbonden. Mocht de burgemeester hen via DECASA een vergoeding geven, dan is dat voor
hen een extra stimulans, maar het vormt dus zeker geen voorwaarde.
Ondertussen werd ook de bewustmakingscampagne verder uitgerold. Zo werd het project aan de chef van
het dorp gepresenteerd en worden de wijkcoördinatoren over het project en hun stimulerende rol daarin
geïnformeerd.

Presentatie project aan dorpschef (L)

Bezoek aan wijk Bayasse

Bezoek aan wijk Bantang Wooro

In de komende werken worden de afvalbakken en de driewielmotorfiets voor het verzamelen en ophalen van
het plastic afval en de materialen voor het maken van de bouwmaterialen aangeschaft, zodanig dat alles begin
2022 voorhanden is voor de start van de inzameling.

Donateurs van 12 oktober t/m 20 november 2021

Tussen 12 oktober en 20 november 2021 ontvingen we donaties:
voor de 3e fase van de lagere school: van Rosa Annaert; R. Wenting en/of W. Stams; C. Kamp; M.
Veenman; C. van Poppel; De Nolte Stichting, Coreness B.V. en stichting Jong
voor de 4e fase van de lagere school: van Vincentiusvereniging Breda
voor de sponsoring van de schoolkosten van 4 studenten: van dhr. en mw. Roobol
Tevens werd een donatie toegezegd door:
Moose Fonds van Koootje Fundatiën t.b.v. het plastic project
Boeken Steunen Mensen van Vincentiusvereniging Venlo voor de 4e fase van de lagere school
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 ons ook een mailtje sturen (info@brightfutureforchildren.nl) om één of meer
T-shirts met het logo van Stichting Bright Future for Children te bestellen 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 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.
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