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Stichting Bright Future for Children realiseert in Abéné (Senegal) basisvoorzieningen, 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). Zo ontwikkelen we in de wijk Medina een 2e lagere school omdat de 1e lagere school
overvol is. Naast de bouw van klaslokalen verschepen we ook een container met gedoneerd
schoolmeubilair om de school uit te rusten. We ondersteunen ook een tuiniersproject van
vrouwenvereniging SOBEYA om de kwaliteit van de voeding en leven te verbeteren. We realiseren onze projecten in
samenwerking met onze lokale partner DECASA 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,
3 december 2019 is het wereldwijd GIVINGTUESDAY! Sinds 2012 is GivingTuesday uitgegroeid tot
een wereldwijde dag van goed doen, vrijgevigheid en solidariteit. GivingTuesday is de dag om iets
voor een ander te doen. Samen met heel veel anderen, wereldwijd.
Stichting Bright Future for Children heeft zich bij deze beweging aangesloten. Ter gelegenheid van
deze dag roepen we u allen op om ons te helpen met het verschepen van een container met
schoolmeubilair voor scholen in Abéné, het dorp waar we onze projecten uitvoeren. Verder in deze
nieuwsbrief kunt u meer lezen over GivingTuesday en de wijze waarop u ons met de verscheping van
de container kunt helpen.
We blikken terug op het geslaagde Afrikafeest dat we op 9 november 2019 organiseerden. Het was fijn
om met zovelen van u de eerste fase van het project SAAMA DEDA (bouw lagere school) feestelijk af
te sluiten en de start van de tweede fase in te luiden. Naast het project SAAMA DEDA informeren we
u ook over het tuiniersproject van de vrouwenvereniging SOBEYA in Abéné, dat we op verzoek van
onze projectpartner DECASA ondersteunen.
Ik dank allen, die ons werk in de afgelopen tijd met een donatie ondersteunden, hartelijk en hoop dat
velen van u dit ook ter gelegenheid van GivingTuesday willen doen.
John van Heel, voorzitter
-

Waarover kunt u in deze nieuwsbrief lezen?
Terugblik Afrikafeest 9 november 2019.
Definitief eindresultaat fase 1 project SAAMA DEDA
Wat gaan we in 2020 doen?
Financiering tuiniersproject SOBEYA rond.
Promotiefilm op YouTube
GIVINGTHUESDAY!
Help ons een container te verschepen.
Donateurs oktober t/m 22 november 2019
Stenen voor Abéné
Zelf ook een sponsoractie opzetten?
Info voor als u een gift wilt doen

De 2 klassen zijn klaar, maar nu al overvol!
Daardoor zijn er voor 2 klassen tijdelijk toch nog 2 hutten van palmbladeren nodig.
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Beeldverslag Afrikafeest 9 november 2019.

Met Lamine Diatta en Ibrahim Diassy
was de zaal om 18.00 uur ingericht.
De Haagse Djembévrienden met Hans
Gertsen kondigden de opening van het
feest aan

\

De groep van Victor Sams gaf ons een swingend begin van
de avond.
Lubato betekent ontmoetingsplaats.
Onder die noemer ging het feest
verder met een jamsessie waaraan
Dembo Cissé, Patrick Tromp en
vele anderen een stimulerende
bijdrage leverden.

Afrod’ziac met Lamine Sambou en Rifi (Congo) sloten het feest af met een fantastisch optreden.

Met dit beeldverslag hopen we een goede indruk te geven van ons 2e Afrikafeest. Het was een geslaagde avond
waarop we veel nieuwe belangstellenden mochten verwelkomen. In de openingstoespaak liet John (voorzitter)
beelden zien van hoe het begon als privé-initatief van de familie van Heel en zich daarna tot stichting Bright
Furure for Children ontwikkelde. Er waren beelden van de 2 klassen die we in 2019 bouwden. Ook stelde John
DECASA, onze projectpartner in Abéné, voor en presenteerde onze plannen voor 2020. Hij riep de aanwezigen
op om te helpen met het laden van de container met schoolmeubilair of om “stenen voor Abéné te kopen”.
Na deze presentatie dankte Youssoupha Diabang iedereen die Stichting Bright Future for Children ondersteunt
en een warm hart toedraagt. Hij deed dit namens zijn broer (Amadou Diabang, de dorpschef van Abéné), alle
inwoners en kinderen van Abéné en namens alle Abenezen, die in Nederland / Europa verblijven.
De opbrengst van het feest was € 720,-. Minder dan vorig jaar omdat we meer onkosten hadden.
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Definitief eindresultaat fase 1 project SAAMA DEDA

Op de foto’s hierboven zien jullie de laatste werkzaamheden. De laatste afsmeerlaag, het
schilderwerk en de electra, voorzien van een aarding.

En dan toont Bourama
trots het eindresultaat.

Voorkant

Achterkant

Binnenkant

Nu al overvol: 80 kinderen in de 1e en 2e klas.

Daarom moest de oudervereniging toch weer voor 2 klassen tijdelijke hutten van palmbladeren maken!
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De school is nu door de nieuwbouw veel aantrekkelijker geworden. Diverse ouders, die voorheen hun kinderen
naar de eerste lagere school (Alonda Diabang) lieten gaan, brengen nu hun kinderen naar de nieuwe lagere
school. Uiteraard gaan de kinderen van de wijk Medina, maar ook kinderen van het nabijgelegen Diannah naar
Abéné2 zoals de school nu nog word genoemd.
De grote aantrekkingskracht heeft voor een grote instroom van eerste en tweedeklassers gezorgd. In het begin
van het schooljaar (medio oktober) zaten we meer dan 80 kinderen in de eerste en tweede klas. Omdat dit voor
1 klas een te groot aantal kinderen is, heeft het lerarencollege besloten om deze klassen op te splitsen. Om dat
mogelijk te maken moest de oudervereniging toch weer twee tijdelijke hutten van palmbladeren maken.

Financieel eindresultaat fase 1 Saama Deda
We hadden voor aanvang de kosten geraamd op € 12.800,De werkelijke kosten waren: € 11.881,In vergelijking met de geraamde kosten is € 919,- minder uitgegeven. Dit is vooral te danken aan het goede
projectbeheer van de bouwcoördinator Bourama Diedhiou, die door Decasa was aangesteld. We zijn zeer
tevreden over de wijze waarop hij zijn rol vervulde en alles zo coördineerde dat de twee klassen voor het begin
van het schooljaar klaar waren.
We informeerden eerder dat we deze 2 klassen in samenwerking met de Zwitserse vereniging Bolo diem
kanam zouden bouwen. Bolo diem Kanam bekostigde 44% van de kosten (€ 5.246) en stichting Bright Future for
Children nam 55,8% van de kosten (€ 6.635,7) voor haar rekening.

Wat gaan we in 2020 doen?
1. SAAMA DEDA fase 2 (geraamde kosten: € 12.015,-)
In de 2e fase van het project SAAMA DEDA (2020) willen we (onder coördinatie van Bourama Diedhiou):
- minimaal 2 klaslokalen bouwen (3 als we voldoende fondsen en donaties kunnen werven)
- voor € 1.000 aan didactische materialen aanschaffen;
- gedoneerd schoolmeubilair verschepen om de school verder in te richten.
Bij het opmaken van deze nieuwsbrief zijn door de volgende organisaties de volgende bedrag toegezegd:
- Stichting Pelgrimshoeve: € 1.500,- Hofsteestichting:
€ 2.700,Er lopen nog een aantal fondsaanvragen, die in december behandeld worden. We hopen eind van dit jaar de
financiering rond te hebben. Als dat niet het geval is zullen aanvullende fondsen worden geworven.
2. TUINIERSPROJECT SOBEYA (geraamde kosten: € 5.800,-)
In 2020 ondersteunen we op verzoek van onze projectpartner ook de
vrouwenverenging SOBEYA. Doel is een groep van 30 vrouwen te helpen om
de opbrengst van hun tuinbouwactiviteiten te verhogen om de
voedselvoorziening op het platteland te verbeteren en inkomen genererende
activiteiten op te zetten. De vrouwen krijgen zaden en materialen en worden
door gekwalificeerde tuinders (afgestudeerden van de opleiding landbouw en
veeteelt van de beroepsopleiding in Abéné), intensief getraind en begeleid bij
het zich eigen maken van moderne tuinbouwtechnieken.
Stichting Overal en Stichting Voeten in de Aarde financieren het project met € 2.900,- resp. € 2.500,- waardoor
er sprake is van een nagenoeg dekkende financiering. Daardoor kan het project in januari 2020 formeel van
start gaan. In november / december vinden voorbereidende vergaderingen plaats voor de bij het project
betrokken vrouwen en begeleiders. Seny Souané vervult vanuit DECASA de rol van projectcoördinator. Er
worden geen aanvullende fondsen geworven. In plaats daarvan hebben we de begroting in overleg met onze
partner DECASA naar beneden bijgesteld tot € 5.400.

Promotiefilm klaar. Jona bedankt.
De promotiefilm, die Jona Kleine-Schaars in Abéné maakte, is op het Afrikafeest van 9 november vertoont. Het
is een zeer mooie en duidelijke film geworden, die onze voorlichtings- en fondsenwervende acties goed kan
ondersteunen. Als u een (lagere) school kent waar we het project zouden kunnen promoten kunt u een mailtje
sturen naar info@brightfutureforchildren.nl. We nemen meteen met u contact op. De promotiefilm staat
inmiddels op YouTube. Er is een lange versie (17 min.): https://www.youtube.com/watch?v=Y8UC75IgFF4 en
een korte versie (09 min.): https://www.youtube.com/watch?v=E4CSRulzNIc.
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3 december 2019 is het wereldwijd GIVINGTUESDAY! Sinds 2012 is GivingTuesday uitgegroeid tot een
wereldwijde dag van goed doen, vrijgevigheid en solidariteit. GivingTuesday is de dag om iets voor een ander
te doen. Samen met heel veel anderen, wereldwijd. GivingTuesday markeert het begin van het traditionele
geefseizoen. In Nederland begint dat met Sinterklaas, als de kinderen hun cadeaus in de schoen vinden. Het
seizoen om te geven aan mensen en maatschappelijke organisaties die hulp hard nodig hebben.
Sinds het begin in 2012 is GivingTuesday een internationale beweging geworden en sinds 2019 is de
#GivingTuesdayNL beweging ook in Nederland. Meer informatie over de Nederlandse beweging en haar
deelnemers is na te lezen op deze website.
GivingTuesday verbindt het potentieel van social media en de vrijgevigheid en solidariteit van mensen van
over de hele wereld. Het doel is om daarmee een echt verschil te maken in hun gemeenschappen: in buurt, wijk
of dorp, in bedrijf of vereniging, dichtbij of aan de andere kant van de wereld. GivingTuesday is een platform
voor mensen om geld en goederen, tijd en talenten te geven voor grote en kleine uitdagingen. GivingTuesday
brengt een veelheid van partners bij elkaar: goede doelen en maatschappelijke organisaties, buren en sporters,
kleine en grote bedrijven, individuen en families. Partners die elkaar aanmoedigen om goed te doen met kleine
en grote daden. Als een beweging verenigt GivingTuesday landen wereldwijd door het delen van de kracht om
voor elkaar op te komen en elkaar te versterken.

Help ons een container met schoolmeubilair te verschepen.
Afgelopen twee
maanden waren we
druk bezig met het
verzamelen van
schoolmeubilair. Dit
is geschonken door:
Wonen Limburg
(schoolborden), Vrije
school Eindhoven
(stoeltjes, schriften), Curio West-Brabant (leerlingensets). Met een
Met de hulp van Lamine Diatta
vrachtwagen brachten we alles naar de oude locatie van het Vitalis college ging alles 2 x zo snel.
in Breda (inmiddels Curio). Daar kregen we een ruimte toegewezen om het
meubilair op te slaan.
Van het Vitalis college kregen we
leerlingensets, (stelling)kasten, tafels,
bureaus + stoelen, ladenkasten, en
nog veel meer. Voldoende om een
container van 40 vt te vullen.
Dat vindt plaats op vrijdag 13
december van 09.00 – 13.00 uur

Voor het laden van de container
kunnen we uw hulp goed gebruiken.
Hoe sneller we laden, hoe minder het
kost. Als u ons wilt helpen kunt u
ons bellen om verder af te spreken:
John van Heel: 06-53623485
Guido Annaert: 06-47708867
U kunt ons ook ondersteunen met een donatie om het containertransport naar Dakar en van Dakar naar Abéné
te financieren. In totaal hebben we € 3.500 nodig. Ga naar https://www.geef.nl/nl/doel/stichting-bright-futurefor-children/acties. Klik op de foto voor meer info en doneer via de doneerknop. Hartelijk dank!
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Donateurs 1 oktober t/m 22 november 2019
We danken hartelijk de donateurs, die ons vanaf 1 oktober tot 22 november met een donatie ondersteunden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collectief Café de Plak in Nijmegen, 250 bakstenen(1)
Jacomina Zegers, 40 bakstenen
J.J.M. Bos, 25 bakstenen
R. van Bussel/Kolff, 25 bakstenen
Efaa, 25 bakstenen
A. de Vries, 25 bakstenen
C. Kamp, 250 bakstenen
Anita Stel, 10 bakstenen
John van Heel, 25 bakstenen
Hans Gertsen, 125 bakstenen
R. Wenting, 25 bakstenen
Rosa Annaert, 100 bakstenen
Bart Korsten, 100 bakstenen
Bas Lemmers, 25 bakstenen
Stichting Voeten in de Aarde, € 2.500
Stichting Overal, € 2.900
(1) 1 baksteen = € 1,-

Het complete overzicht van de donateurs is te vinden op de website.

Stenen voor Abéné
In voorgaande overzicht is het gedoneerde bedrag in de vorm van bekostigde bakstenen weergegeven. Dat
heeft te maken met de doneeractie ‘Stenen voor Abéné.
In 2019 hebben we al twee klassen gebouwd en in 2020 en 2021 willen we elk jaar nog eens minimaal twee
klassen bouwen. Voor 2 klaslokalen is ongeveer € 12.000 nodig. Om geen geld verloren te laten gaan wordt het
project ter plaatse gecoördineerd en gecontroleerd door een lokale bouwcoördinator. Ook bezoeken we min. 1 x
per jaar het project. We verantwoorden ons middels een jaarverslag op onze website.
U kunt aan de financiering van de nog te bouwen klaslokalen een bijdrage leveren door symbolisch bakstenen
te kopen. Als u dit overweegt kunt u onderstaand formulier invullen en aan ons retourneren.

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Voorletters en naam:

…………………………………………………………………………………………………….

E-mailadres:

…………………………………………………………………………………………………….

Ik koop:
O 5 bakstenen à € 1 per stuk
O 10 bakstenen à € 1 per stuk
O 15 bakstenen à € 1 per stuk
O 20 bakstenen à € 1 per stuk
O 25 bakstenen à € 1 per stuk
O
O

=
=
=
=
=

€5
€ 10
€ 15
€ 20
€ 25

Ik heb het gedoneerde bedrag overgemaakt op de IBAN NL89RABO 0330 5177 08 van Stichting Bright
Future for Children.
Ik verleen stichting Bright Future for Children toestemming om mijn donatie te vermelden op de website
van de stichting.

Scan het ingevulde formulier en mail het s.v.p. naar info@brightfutureforchildren.nl. Indien u niet over een
scanner beschikt kunt u ook het gekozen bedrag overmaken op ons rekeningnummer, onder vermelding van
uw naam en emailadres. Hartelijk dank.
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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 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 vennootschaps-belasting.
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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