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Stichting Bright Future for Children 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,
De bouw van de 2 klaslokalen voor de nieuwe lagere school in Abéné vordert gestaag. Zie het
beeldverslag verder in de nieuwsbrief. Op dit moment zijn de metselaars bezig met het afsmeren van de
muren. Daarna wordt alles geschilderd en wordt de electra afgewerkt. We gaan er van uit dat de
klaslokalen klaar zullen zijn voor de start van het nieuwe schooljaar. In Senegal is dat rond de 15e
oktober. In december 2020 verschepen we nog een container met gedoneerd schoolmeubilair om de
klassen in te richten.
In de 2e fase van het project willen we 2 klaslokalen bouwen op een fundering voor 3 klassen. Om de
kosten te spreiden bouwen we 3e klaslokaal pas in de 3e fase. Omdat de school over weinig didactische
materialen beschikt gaan we deze voor een beperkt bedrag aanschaffen.
Naast de bouw van een nieuwe lagere school en het verstrekken van studiebeurzen hebben we op
verzoek van onze lokale partnerorganisatie DECASA besloten om een nieuw project te adopteren. Het
gaat om een tuiniersproject van de vrouwenvereniging Sobeya in Abéné. 30 vrouwen zullen
gedurende 1 jaar geschoold en begeleid worden om met hun tuinbouwopbrengsten te verhogen.
Verder in de nieuwsbrief leest u daar meer over.
En last but not least zijn we blij om u het programma te presenteren van ons 2e Afrikafeest. Dit vindt
plaats op 9 november 2019. Ik hoop velen van u te mogen ontmoeten! We kijken er naar uit! Neem
vrienden en kennissen mee. Het belooft weer een fantastisch feest te worden met aanstekelijke optredens.
Hartelijk dank (Abaraca Bacé) voor uw belangstelling en daadwerkelijke ondersteuning.
John van Heel, voorzitter

-

Waarover kunt u in deze nieuwsbrief lezen?
Fase 1 project SAAMA DEDA half oktober klaar
Wat doen we in de 2e fase?
Ondersteuning tuiniersproject SOBEYA
Afrikafeest 9 november 2019. Zorg dat je erbij bent!
Sponsoren augustus/september 2019
Zelf ook een sponsoractie opzetten?
Info voor als u een gift wilt doen
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Vooraanzicht 2 klaslokalen. De laatste loodjes
Nieuwsbrief Stichting Bright Future for Children, nr. 5, Oktober 2019

blz. 1 van 5

Fase 1 project SAAMA DEDA half oktober klaar
Het nieuwe schooljaar in Senegal start half oktober. Dan is het regenseizoen bijna voorbij en kunnen
de wegen weer normaal bewandeld worden. Voor die tijd willen we de 2 klaslokalen klaar hebben.
Nadat de deuren en ramen waren geïnstalleerd zijn de metselaars verder gegaan met het afsmeren
van de muren en de vloer. Voor de 2 klassen komt ook nog een hellend vlak om toegang te bieden
aan rolstoelgebruikers. Omdat het transport van het schoolmeubilair pas in december plaats vindt
worden in beide klassen voorlopig cementen schoolborden gemaakt. Als de container is aangekomen
in Abéné installeren we schoolborden, die we van een school in Heerlen hebben gekregen.
Op de foto’s hieronder kunnen jullie de vorderingen van de metselaars enigszins volgen. Bij het
verschijnen van deze nieuwsbrief zijn ze klaar met hun werk en is de schilder begonnen. Daarna
hoeft alleen nog de elektra afgewerkt te worden. Dan zijn de klassen klaar om de kinderen te
ontvangen! We hopen dat ze het in de klassen naar hun zin hebben. Dat ze er zich veiliger voelen en
er zich beter kunnen concentreren.

Afsmeren binnenmuren

Ramen en deuren geplaatst

Resultaat buitenkant

Ramen en deuren plaatsen

Buitenkant verder afsmeren

1 cementen schoolbord per klas, in afwachting van “echte” schoolborden

Financieel resultaat
In vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de totale (verwachte) kosten van de 2 klaslokalen. Hierin zijn wat veranderingen gekomen omdat we o.a. extra cement moesten aanschaffen
voor het afsmeren van de klaslokalen. De begroting voor de 2 klaslokalen bedroeg € 12.800.
De werkelijke en de nog te verwachten kosten bedragen (voor zover we dit nu kunnen overzien)
€ 11.723. Dat betekent dat we op de uitgaven € 1.077 hebben kunnen bezuinigen! Dit is vooral te
danken aan het goede projectbeheer door dhr. Bourama Diedhiou, onze projectcoördinator in Abéné.
Omdat er nog enkele rekeningen moeten worden betaald kunnen we u pas in onze volgende
nieuwsbrief over het definitieve resultaat informeren.
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Wat doen we in de 2e fase van het project SAAMA DEDA
Als half oktober de eerste fase is afgerond starten we de 2e fase van het project Saama Deda. Het
projectplan hiervan kunt u downloaden op onze website www.brightfutureforchildren.nl.
In de 2e fase worden 2 klaslokalen gebouwd op een fundering voor 3 klaslokalen (om de kosten te
spreiden bouwen we het 3e klaslokaal in de 3e fase). Ook wordt gedoneerd schoolmeubilair verscheept voor de school. Dit was eerder voorzien in de 1e fase maar is nu uitgesteld tot december 2019.
Tot slot willen we de school ook voor een beperkt bedrag voorzien van didactische materialen.
De begroting is als volgt:
Activiteiten afbouw 2 klaslokalen
Fundering voor 3 klassen
Aanschaf didactische materialen
Bouw 2 klassen
Verscheping container met schoolmeubilair
- Verscheping naar Dakar
- Transport container van Dakar naar Abéné
- Douanekosten
Onvoorzien
Totaal

Begroot in €
2.623
1.000
9.392
3.000
1.500
2.000
485
20.000

Omdat we via een bevriende fondsenwerver voor het containertransport sponsors kunnen vinden en
onze projectpartner zeer waarschijnlijk ontheffing kan verkrijgen bij de douane voor de invoer van
het schoolmeubilair, hoeven we zeer waarschijnlijk alleen de kosten te betalen voor het containertransport van Dakar naar Abéné. De kosten kunnen daarmee € 5.000 lager uitvallen waardoor we
voor de realisatie nog € 15.000 nodig hebben. De bouwkosten, die hierin inbegrepen zijn, bedragen,
als alles meezit, € 12.015.

Promotiefilm
We hopen de promotiefilm, die Jona Kleine Schaars in Abéné maakte, op ons Afrikafeest van 9
november te kunnen vertonen. De promotiefilm ondersteunt onze voorlichtings- en fondsenwervende acties. 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.

Ondersteuning project SOBEYA
Stichting Bright Future for Children heeft, naast de bouw van een nieuwe
lagere school en het verstrekken van studiebeurzen, een nieuw project
geadopteerd: in 2020 gaan we de vrouwenvereniging Sobeya helpen bij het
verbeteren van de tuinbouwopbrengsten in Abéné.
Het project is opgezet door onze lokale partnerorganisatie Decasa.
Doel is een groep van 30 vrouwen te helpen om de opbrengst van
hun tuin-bouwactiviteiten te verbeteren. De vrouwen hebben al de
beschikking over een terrein van 1,5 hectare waar ze allerlei soorten
groenten, fruit en kruiden verbouwen, deels voor eigen gebruik en
deels voor verkoop op de markt. Maar door gebrek aan kennis,
materiaal en goede zaden is de opbrengst van hun tuinbouwopbrengsten nog bescheiden.
Decasa heeft een project opgezet waarbij 30 vrouwen zaden en materialen krijgen en waarbij ze door
gekwalificeerde technici, afgestudeerde leerlingen van de opleiding landbouw en veeteelt van de
beroepsopleiding in Abéné, intensief getraind en begeleid worden. De vrouwen leren moderne
tuinbouwtechnieken.
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Doel is de zelfvoorziening aan voedsel op het platteland te verbeteren en het
bevorderen van activiteiten die inkomen genereren. Indirect komt het project ook
ten goede aan een groep van ongeveer 60 vrouwen die op de plaatselijke markt
staan. Zij gaan profiteren van een groter aanbod van kwalitatief goede groenten
en fruit tegen een lagere prijs omdat ze die niet meer van ver weg hoeven te
halen. Indirect profiteren ook de kinderen van het dorp, omdat ze gevarieerdere
en rijkere maaltijden krijgen en doordat hun moeders over meer inkomsten
kunnen beschikken zodat ze hun kinderen naar school kunnen sturen.
Onderstaande tabel bevat de totale investering:
Nr.
1.
2.
3.

Rubriek
Kosten in €
Werkmaterialen
1.000,83
Scholing en begeleiding 30 vrouwen
3.300,00
Zaaigoed en biologische bestrijdingsmiddelen
1.499,22
TOTAL
5.800,04

Omdat in Senegal er 2 à 3 oogsten mogelijk zijn kan na 1 jaar een bruto omzet worden gerealiseerd
van € 51.406. Het is de bedoeling om een deel van de opbrengst te gebruiken om het project op
middellange termijn uit te breiden tot zo’n 100 tuinierende vrouwen en meerdere nieuwe terreinen in
gebruik te nemen. Een uitgebreide beschrijving van het project is beschikbaar voor belangstellenden
op onze website www.brightfutureforchildren.nl.
We houden ons aanbevolen voor sponsors!

2e Afrikafeest Stichting Bright Future for Children
Op 9 november 2019 vindt ons 2e Afrikafeest plaats. We hopen om jullie in groten getale te
mogen verwelkomen op ons feest. Neem veel vrienden en kennissen mee! Tijdens het feest
vieren we de afronding van de 1e fase van het project Saama Deda. De opbrengst van het
feest is voor de sponsoring van de 2e fase van het project.
Het belooft weer een fantastisch feest te worden. Het feest wordt georganiseerd in de Rudolf
Steinerschool, Minckelersstaat 27 in Breda.
Hieronder kunnen jullie in het programma zien welke groepen er gaan optreden.
Victor Sams Ngoni

19.00

Deuren open.

20.00

Openingswoord voorzitter

20.20

Haagse Djembévrienden

20.45

Viktor Sams etc.

21.15

Pauze

21.45

Lubato

22.15

Pauze

22.45

Afrod’ziac

Lubato

Afrod’ziac

Einde: tussen 24.00 en 01.00
Entree: € 12,50
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Sponsors september 2019
In september ontvingen we een donaties van:
•

MHKA Coenen

En toezeggingen voor een donatie van:
•
•
•

Collectief Café de Plak in Nijmegen
Janneke Schreurs, Spider werkkleding: verlaging van kosten voor aanschaf bedrukte T-shirts.
Aaltje Aissatou Kok-de Zwaan: opbrengst verkoop boeken

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.

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-mailadres 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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