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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,
In september hopen we de bouw van de 2 klaslokalen van de nieuwe lagere school in Abéné te kunnen
afronden. Dan kunnen de kinderen deze in gebruik nemen bij het nieuwe schooljaar dat na het
regenseizoen in oktober start. Ik verheug me er al op dat dit zal gebeuren en wil iedereen die het project
ondersteunde daarvoor hartelijk danken. Zonder jullie steun was het niet mogelijk.
In dezelfde maand zal de 2e fase van het project van start gaan. Het gaat dan weer om de bouw van twee
klaslokalen en de verscheping van gedoneerd schoolmeubilair. Dat laatste was eigenlijk al voor oktober
2019 gepland, maar uitgesteld omdat de donateur het meubilair nog tot eind december 2019 nodig heeft.
Ik hoop velen van u te mogen ontmoeten op ons 2e Afrikafeest ten bate van de lagere school in Abéné.
Dit zal plaats vinden op 9 november 2019. Ik kijk er naar uit! Vorig jaar was het een fantastisch feest met
indrukwekkende en aanstekelijke optredens. Noteer de datum alvast in uw agenda. Zodra we het
programma rond hebben zullen we u hierover informeren.
In vorige nieuwsbrief deed ik een oproep, die ik met het oog op de verscheping van schoolmeubilair,
nog een keer herhaal. Als jullie scholen kennen die didactische materialen zouden willen doneren, zouden we
hierover graag worden geïnformeerd. 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 meubilair
zouden kunnen verschepen.
Hartelijk dank (Abaraca Bacé) voor uw belangstelling en daadwerkelijke ondersteuning.
John van Heel, voorzitter
-
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Het dak ligt op de 2 klaslokalen
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Fase 1 project SAAMA DEDA bijna klaar
De bouw van de 2 klaslokalen verloopt zoals gepland. In oktober starten de lessen. De bedoeling is
dat de klaslokalen dan in gebruik kunnen worden genomen.
Op de foto’s hieronder is te zien dat de metalen dakconstructie klaar is en dat de metalen deuren en
ramen klaar liggen om gemonteerd te worden. Dat is het werk van de metselaars, die inmiddels ook
bezig zijn met het afsmeren van de muren binnen en buiten en van de vloer. Daar waar het schoolbord komt zal de vloer verhoogd worden zodat de leerkracht een goed overzicht heeft over de klas.
Bij de deuren komt een hellend vlak om gehandicapte kinderen met een rolstoel een gemakkelijke
toegang te geven.
Na het afsmeren zal het heel snel gaan. Dan hoeft alleen de elektra afgewerkt te worden en kan alles
worden geschilderd. Kort samengevat hoeft alleen nog het volgende te gebeuren:
- Deuren en ramen plaatsen;
- Muren en vloer afsmeren;
- Hellend valk maken aan de voorkant voor gehandicapte kinderen;
- Elektra afwerken;
- Schilderen.

Het dak wordt op de constructie gemonteerd

Dak binnenzijde

De laatste hand en klaar!

De metalen ramen en deuren zijn klaar. Nu nog monteren.

In financieel opzicht hebben we klaslokalen voor minder kosten kunnen realiseren. Mogelijk moet er
voor het afsmeren nog wat extra cement worden aangeschaft.
We hadden de kosten van de 2 klaslokalen begroot op € 12.800. Omdat we hier en daar hebben
kunnen bezuinigen en we ook gebruik konden maken van de bakstenen, die eerder door vereniging
Bolo diem Kanam werden geschonken, hebben we minder geld uitgegeven. In totaal hebben we tot
nu ongeveer € 11.250 uitgegeven. Zonder rekening te houden met de nog aan te schaffen extra
cement is dat € 1.450 minder dan we voor aanvang dachten.
Bolo diem Kanam waarmee we deze fase van het project uitvoerden, bekostigde € 5.246 (46,7%) en
stichting Bright Future for Children € 6.004 (53,3%) van de kosten. In onze volgende nieuwsbrief
zullen we u over het definitieve resultaat informeren .
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Start fase 2 SAAMA DEDA
Tegelijk met de oplevering van de 2 klaslokalen (eind september) zal de 2e fase van het project
worden opgestart. Ook deze fase duurt 1 jaar. In die periode willen we een fundering voor 3 klassen
maken. Op deze fundering worden weer 2 klassen gebouwd (de 3e klas op deze fundering wordt dan in de 3e fase
gebouwd). De kosten hiervan bedragen € 12.015.

Verscheping schoolmeubilair
In dezelfde periode zullen we in maart 2020 het schoolmeubilair dat door het Vitalis college van ROC
West-Brabant wordt geschonken naar Dakar in Senegal verschepen (kosten: ongeveer € 3.000). Van
daar moet het dan met de vrachtwagen naar Abéné worden gebracht (kosten ongeveer € 1.500). We
hopen dat we voor de invoer van het meubilair ontheffing kunnen krijgen van de douanekosten
(ongeveer € 2.000).
Voor de verscheping zal iemand met goede contacten in de haven sponsors zoeken, maar voor de
transportkosten van Dakar naar Abéné is dat niet zeker. En de andere onzekere factor is of de douane
ons ontheffing gaat verlenen van invoerbelasting. In totaal is er voor de 2e fase bij het minst positieve
scenario € 18.515 nodig. Bij het meest positieve scenario (ontheffing douane en sponsoring van het
transport van de container) € 13.515.

Promotiefilm bijna klaar
In onze vorige nieuwsbrief informeerden we u over de promotiefilm, waarvoor Jona Kleine Schaars
tijdens zijn verblijf in Abéné de opnamen maakte.
De productie van de film is bijna klaar, waardoor deze binnenkort beschikbaar komt om de
voorlichtings- en fondsenwervende acties van de stichting te ondersteunen.
Als u een (lagere) school kent waar we het project zouden kunnen promoten zou dat ons werk heel
erg ondersteunen. Stuur een mailtje naar info@brightfutureforchildren.nl en we nemen meteen met u
contact op.

Project sponsor een student
In vorige nieuwsbrief meldden we dat het echtpaar Roobol had toegezegd om 4 studenten te
sponsoren. Drie van de vier studenten hebben zich inmiddels voor hun opleiding aangemeld
(verpleegkundige, boekhouder en Mode & Design). De vierde student moet dit nog doen. De
studenten hebben voor hun sponsors een bedankfilmpje gemaakt.

Vooraankondiging Afrikafeest 9 november 2019
Het Afrikafeest ten bate van de lagere
school in Abéné zal dit jaar op dezelfde
locatie plaats vinden op 9 november.
We zijn nog bezig met het contacteren van
de artiesten. Daardoor kunnen we nog
geen programma bekend maken. Maar net
als vorig jaar belooft het een fantastisch
feest te worden. Hét moment om elkaar te
ontmoeten en door uw aanwezigheid het
project SAAMA DEDA te ondersteunen.
Foto Afrikafeest 2018. Optreden AfroD’ziac

Zodra we het programma rond hebben zullen we u via een nieuwsbrief special verder informeren.
Noteer ondertussen de datum alvast in uw agenda.
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Sponsors mei t/m augustus 2019
In de voorbije maanden ontvingen we donaties van
•
•
•
•

WastePoint Afvalbeheer
Metchem B.V. Metalchemie Recycling International

Stichting Kenniscentrum Oncologie
Futurvision
• Diverse sponsors ter gelegenheid van de verjaardag van één van onze bestuursleden.
Het complete overzicht van de sponsors is terug te vinden op de website.

Zelf ook een sponsoractie opzetten?
Als u overweegt om ook 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 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.

Didactische materialen gezocht
De lagere school heeft een grote behoefte aan didactische materialen. Als u een lagere school kent, die
didactische materialen wil vervangen, zouden we hierover graag per mail over geïnformeerd willen worden. Het
gaat om de volgende materialen: wereldbollen; woordenboeken (Frans); weegschalen met gewichten,
liter maatbekers en kleiner; linialen en passers om op bord te tekenen; meetlatten en meetlinten;
barometers; kompassen; sportkleding; ballen (diverse); passers, linialen, geodriehoeken, etc.

Informatie voor als u een gift wilt doen
Giften van particulieren
Bij een periodieke gift legt u in een notariële of schriftelijke overeenkomst vast dat u jaarlijks
gedurende 5 jaar een gift doet aan Stichting Bright Future for Children. Als u dit overweegt
verzoeken we u om ons dit per mail te laten weten. We helpen u dan verder.
Een gewone gift is eenmalig. U hoeft hiervoor niets vast te leggen. Als u eenmalige gift wilt doen
verzoeken we om bij het overmaken van uw gift ook uw e-mail adres te vermelden.
Hoeveel kunt u aftrekken van aangifte inkomstenbelasting?
• Als u een periodieke gift doet mag u het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt geen drempel
en geen maximumbedrag voor periodieke giften.
• Als u een gewone gift doet mag u het bedrag van de gift aftrekken. 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.
Giften van bedrijven
Bedrijven kunnen giften aan Stichting Bright Future for Children 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.
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