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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 verscheepten we in december 2019 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,
Er is veel gebeurd sinds onze vorige nieuwsbrief (dec. 2019). We leven op dit moment in een vreemde
wereld. Het corona virus heeft het leven hier nagenoeg lam gelegd. Ook in Senegal zijn besmettingen
vastgesteld. Nog niet veel, maar toch. De overheid heeft de avondklok ingesteld en alle festiviteiten en
evenementen verboden. In Nederland kunnen we rekenen op een goed georganiseerde gezondheidszorg
(ofschoon we wel tekorten hebben). Maar wat als als het virus zich sterk verspreid in landen waar men
weinig of geen middelen heeft!?
In de afgelopen maanden, toen er nog weinig berichten waren over het coronavirus, zijn we met onze
locale partner bezig geweest met het transport en de verdeling van het schoolmeubilair, dat op 16 dec.
2019 was verscheept. De scholen, die meubilair kregen, waren zeer enthousiast en dankbaar. Het
meubilair levert een aanzienlijke verbetering op voor de leer- en werkomstandigheden in de scholen.
Het is indrukwekkend om te zien hoe het tuiniersproject SOBEYA zich ontwikkelt. Vier maanden
geleden was er nog een stuk grond, dat lange tijd onbewerkt was. Nu is alles groen van de groenten die
er aan het groeien zijn. De eerste groenten zijn verkocht aan marktvrouwen. Er zijn ook zorgen. Omdat
er in het regenseizoen weinig water viel, dreigen de waterputten droog te vallen. Dat zou een ramp zijn!
Daarom wil onze locale partner een voorziening aanleggen om dieper uit de grond water op te pompen.
De bouw van de klaslokalen voor de lagere school in de wijk Medina is gepland van mei t/m sept, als we
financiering rond hebben. De klassen kunnen dan volgende schooljaar in gebruik genomen worden
Ik dank allen, die ons werk in de afgelopen tijd met een donatie ondersteunden, zeer hartelijk.
John van Heel, voorzitter
Waarover kunt u in deze nieuwsbrief lezen?

2 groepen krigen nog les in hutten van palmbladeren.

- Schoolmeubilair verbetert leeromstandigheden
- Vrouwenvereniging SOBEYA enthousiast
- Aanvullend fonds gezocht voor watervoorziening
- Project SAAMA DEDA (klaslokalen) start mei ‘20
- Versterking partnerorganisatie
- Promotiefilm op YouTube
- Donateurs vanaf 23 nov. 2019 tot 01 april 2020
- Zelf ook een sponsoractie opzetten?
- Info voor als u een gift wilt doen
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Gedoneerd schoolmeubilair verbetert leer- en werkomstandigheden. Scholen enthousiast.

Nadat we in oktober / november het
schoolmeubelair hadden verzameld,
hebben we op 16 december 2019 met
zijn achten de container geladen.
We danken zeer hartelijk Jiel
Versteeg en zijn broer, Ben Vos en
Nina en Roel Annaert voor de
fantastische hulp bij het laden.
De container kwam in Dakar aan op 4 januari 2020 . Door bureaucratische rompslomp en de kerstvakantie verloren we
nogal wat tijd om alles administratief rond te krijgen. Daardoor moesten havenboete betalen.

De container kwam begin februari aan in Abéné. De leden van onze partnerorganisatie Decasa losten de container terwijl
ze zich telkens weer over de grote hoeveelheid meubels (en het gewicht) verbaasden.

Vrij snel daarna werd het 1e deel (tafels en stoelen) van het meubilair verdeeld. Afgevaardigden van de scholen kwamen
kijken wat er was en bepaalden op basis daarvan hun behoeften. Vervolgens verdeelden ze onder begeleiding van Seny
Souané (voorzitter Decasa) de beschikbare leerlingensets en tafels. Geen probleem!
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Enkele weken later werden de schoolschriften, bureau’s, bureaustoelen en kasten verdeeld en met een tractor naar de drie
schoollocaties gebracht.

Het grootste deel ging naar de lagere school (école II), die
we met het project SAAMA DEDA ondersteunen. In de
school ontbrak het nagenoeg aan alles. Rechts op de foto
de nieuwe directeur.

Kleinere stoeltjes gingen naar de twee peuterspeelzalen (jardin
d’enfants) in Abéné. Eén van de twee bevindt zich op het
terrein waar de 2e lagere school wordt ontwikkeld. Kinderen
stromen zo makkelijk door.

De school voor voortgezet onderwijs (CM) kreeg
leerlingensets, schoolborden en enkele kasten.

De technische school (CFP) kreeg ook leerlingensets, en enkele
schoolborden en kasten.
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De scholen zijn zeer blij met het schoolmeubilair
dat ze hebben ontvangen en voelen zich in
solidariteit verbonden met de donateurs.
(toelichting: Het meeste meubilair werd door Curio ROC
West-Brabant gedoneerd (leerlingensets, bureaus, tafels,
bureaustoelen, kasten, stellingen). Een klein deel werd door
Vrije school Eindhoven (stoeltjes, schriften) en woningbouwvereniging Heerlen (schoolborden) gedoneerd.

Ze zijn blij met de geboden ondersteuning voor
het onderwijs dat ze vaak in moeilijke omstandigheden bieden. Het gedoneerde meubelair
levert een aanzienlijke verbetering op voor de
leer- en werkomstandigheden van de leerlingen
en docenten. De directeuren van de betrokken
scholen hechtten eraan om de donateurs zeer
hartelijk te bedanken. Ze hebben daarvoor een
dankbrief opgesteld. Van de brief van de
directeur van de lagere school is hiernaast een
foto opgenomen en van alle brieven de vertaling.
Brief van de lagere school Abéné2
Als directeur van de 2e lagere school van Abéné ervaar ik
een immense vreugde om in naam van de leerkrachten, het
schoolbestuur (CGE) en de oudervereniging (APE) te
getuigen van onze grote tevredenheid en opluchting door
de ontvangst van diverse schoolmeubels, die u ter
beschikking heeft gesteld aan de vereniging Decasa van
Abéné, die voor de verdeling ervan over de scholen heeft
zorg gedragen. We danken bestuur van Curio ROC WestBrabant te Etten-Leur voor het schoolmeubilair dat ze aan
de stichting Bright Future for Children hebben gegeven om
het onderwijs in onze school te ondersteunen en de leeromstandigheden te verbeteren. In oktober 2019 bij het
begin van het nieuwe schooljaar hebben we 2 nieuwe klassen, die dank zij uw inspanningen waren gebouwd, in gebruik genomen. Door het omvang-rijke aantal schoolmeubels en schoolmiddelen, wordt nu ook het gebrek aan
smaterialen in onze jonge school aanzienlijk opgelost.
Hierna wordt het verkregen schoolmeubilair opgesomd.

Uw gebaar is fantastisch en prijzenswaardig. Wij zijn zeer
verheugd en tevreden dat we mogen genieten van de
vruchten van uw inspanningen, die u onvermoeibaar
levert om kwetsbare bevolkingsgroepen, die veel ontberen,
te helpen. We danken zeer hartelijk alle personen, die bij
deze rijke oogst betrokken waren. ABARAKA (dank je wel
in het Mandinka, de lokale taal). Dat God uw werk moge
belonen en u dagelijks moge ondersteunen om uw nobele
missie te bestendigen.
Opgemaakt 11-03-2020 door dhr. Abdou Coly, directeur
We danken ook de vele donateurs, die een
bijdrage leverden in de kosten van de verscheping
en het transport van het schoolmeubilair.

Brief van het CEM van Abéné (VO-school)
Met deze brief wil ik namens de oudervereniging, de leerkrachten en de niet te vergeten, de leerlingen, die de werkelijke
begunstigden zijn, het bestuur van stichting Bright Future for
Children deelgenoot maken van onze vreugde, onze dank en onze
erkentelijkheid. We danken ook hartelijk het bestuur van Curio
ROC West-Brabant van Etten-Leur. Dit naar aanleiding van
uw engagement en uw ondersteuning bij de uitrusting van onze
school met diverse schoolmeubels en didactische materialen. Uw
vrijgevigheid toont aan hoeveel belang u hecht aan de scholing
van onze kinderen. We zijn hier ons ten zeerste van bewust en
danken uw zeer hartelijk. Lang leven stichting Bright Future for
Children het bestuur van Curio ROC West-Brabant.
Opgemaakt op 05-03-2020 door dhr. Mamadou Sané, directeur
Brief van het CFP (technische school Abéné)
Het CFP van Abéné wil, ten gevolge van de ontvangst van een
aanzienlijke hoeveelheid schoolmiddelen, haar grote dankbaarheid overbrengen aan het bestuur van Curio ROC West-Brabant
te Etten-Leur, de belangrijkste donateur. In dezelfde geest willen
de directie en de leerkrachten Stichting Bright Future for
Children en vereniging Decasa hartelijk danken dat zij het
materiaal naar Abéné hebben gebracht.
Opgemaakt op 12-03-2020 door dhr. Gaspar Correa, directeur

Dank zij u was het voor ons mogelijk om dit te organiseren.
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Vrouwenvereniging SOBEYA enthousiast.

In december vond de startbijeenkomst van plaats van het tuiniersproject van vrouwenvereniging SOBEYA. Op de
linkerfoto: de voorzitter van de vrouwenvereniging (+/- 100 leden) en de projectmanager Seny Souané .
Enthousiaste vrouwen, die veel vragen stelden over de begeleiding, de verdeling van de opbrengsten en de continuïteit van
het project. In de loop van de tijd gaan ze zich tot een coöperatie ontwikkelen.

De grond was keihard omdat deze jarenlang niet was bewerkt. Te moeilijk om met een spade om te spitten. Een tractor
moest de grond open maken en omploegen.

De 3 onlangs gediplomeerde tuinders, die vrouwen moderne tuinierstechnieken bijbrengen, werden over hun rol
geïnstrueerd. Wederzijdse verwachtingen werden door de projectmanager op elkaar afgestemd.

De werkmaterialen en zaden werden over de vrouwen verdeeld. Elke vrouw tekende voor ontvangst.
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Eind december bracht onze voorzitter John met
zijn gezin een bezoek aan het project.

In die tijd waren ook de bedden ingedeeld. Ze werden met z’n
allen ingezaaid.

In januari werden de plantjes zichtbaar. Er is voor 1,5 ha veel water nodig.

Als de 4 basins waterdicht zijn gemaakt en er voldoende
water is worden ze met water gevuld. Dan hoeven de
vrouwen niet zo ver te lopen.
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De vrouwen brengen ook van thuis zelfgemaakte
compost en bemesting mee. Elke vrouw heeft 5 percelen
van 2 x 20 meter. Dus totaal 200 m2.
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En zo was de situatie medio maart 2020.
Bedden met witte kolen, pepers, tomaten en uien. De
eerste oogst van navet (rettich) werd gevierd. Van de
meeste groenten kunnen 3 tot 4 oogsten per jaar
worden gerealiseerd!
Om ziektes te voorkomen worden de groenten over
de bedden gewisseld. Nooit 2 x achter elkaar dezelfde
groente op hetzelfde bed. Ook worden de bedden
onderling gewisseld. Sommige groenten gaan
minder goed samen met andere.

Aanvullend fond gezocht. Droogvallende putten bedreigen het project!
Tot nu verloopt alles goed. Maar het project loopt wel gevaar als

er niet voldoende of geen water meer is. Omdat er in het regenseizoen van vorig jaar uitzonderlijk weinig water is gevallen
dreigen de putten droog te vallen. Als voor dit dreigend watertekort niet snel een oplossing wordt gevonden, dreigt het project
letterlijk te verdrogen. Dan zou alle moeite voor niets zijn geweest.
De projectmanager Seny Souané heeft ons daarom verzocht om
een aanvullende fonds te werven voor de financiering van een
eigen watervoorzieningsinstallatie. De kosten kunnen laag
worden gehouden omdat in een bestaande put wordt geboord.
De waterpomp (600 Watt) kan dieper uit te grond water naar
boven pompen (3.000 liter per etmaal) en de basins over het
terrein vullen. De waterpomp krijgt energie van drie zonnepanelen. De totale installatiekosten bedragen € 1.576.
We hopen dat we we voor deze voorziening snel het benodigde
bedrag kunnen vinden. Met deze oplossing wordt niet alleen
een mislukte oogst voor dit jaar voorkomen, maar is er de
watervoorziening voor altijd gegarandeerd omdat er naast
hemelwater ook grondwater kan opgepompt worden.
Wie kan ons hierbij helpen?
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Project SAAMA DEDA (klaslokalen) start mei ‘20

Omdat onze aandacht vooral uitging naar de verscheping en verdeling van het schoolmeubilair en naar
het project SOBEYA en omdat we de financiering nog niet helemaal rond hebben, is de bouw van de
twee klaslokalen voor de nieuwe lagere school (Abéné2) uitgesteld tot mei 2020. Dan hopen we over een
dekkende financiering te beschikken.
We willen tussen mei en oktober een fundering maken voor 3 klaslokalen en hierop ten minste twee
klassen bouwen. Er zijn op dit moment 8 lesgroepen in de school en 6 stenen klaslokalen. Daardoor
moeten één eerste klas en één tweede klas voorlopig nog les krijgen in hutten van palmbladeren. We
hopen dat we ook hen een goede leeromgeving kunnen bieden met ingang van volgend schooljaar.

Vooraanzicht 2 nieuwe klassen. In 2019 gebouwd.

2 groepen krijgen toch nog les in hutten van palmbladeren

De school is nu voor veel ouders aantrekkelijker geworden.. Hierdoor neemt het aantal leerlingen zeer
snel toe. We verwachten dat de school snel dubbelstromig zal worden. Elk schooljaar moeten er twee
klassen bijkomen. Omdat we ons voor 12 klassen hebben verbonden is de planning als volgt:
Planning (*)
Mei - oktober 2020
Mei - oktober 2021

Mei - oktober 2022

Activiteiten
 Bouw 2 klassen op fundering voor 3 klassen
 Bouw 1 klas op de fundering, die we in 2020
voor een 3e klas in 2020 reserveren.
 Fundering 3 klassen
 Bouw 1 klas op nieuwe fundering
 Bouw laatste 3 klassen
Totale kosten

Kosten
€ 12.014
€ 4.732
€ 2.643
€ 4.732
€ 9.465
€ 33.586

(*) Afhankelijk van ontvangen donaties en fondsen passen we de planning aan. Bij minder opbrengsten
per jaar spreiden we bouwplanning over een langere periode. Bij meer opbrengsten realiseren we eerder
de geplande bouwwerkzaamheden. Als we in een jaar onvoldoende middelen hebben nemen we een
langere periode om fondsen te werven en activiteiten te organiseren.
We hopen dat je ook dit jaar het project SAAMA DEDA wilt ondersteunen. In een afzonderlijke
bijlage bij deze nieuwsbrief is de flyer ‘Stenen voor Abéné’ toegevoegd. Daarin lees je hoe je door
symbolische bouwstenen te kopen het project kunt ondersteunen.

Nieuwsbrief Stichting Bright Future for Children, nr. 7, april 2020

blz. 8 van 10

Versterking partnerorganisatie

We vinden het van belang om ook de competenties van onze locale partner Decasa te versterken. Dat is
ook de wens van de voorzitter. Voor velen is de materie nieuw. De leerbehoefte is zeer groot.

Tijdens zijn verblijf van half januari tot half maart in Abéné heeft Guido Annaert, de secretaris van
stichting Bright Future for Children gedurende 4 ochtenden een interactieve training gegeven aan de
leden van DECASA. Het ging om ‘het ontwikkelen van een ondernemende mentaliteit’ (1 dagdeel),
‘Maken van een projectplan en de rol van projectmanager’(2 dagdelen) en ‘Teamwork en onderhandelen’ (1 dagdeel). Er werden ook met een aantal (communicatie-)modellen geoefend. Deze zullen
tijdens volgende verblijven verder worden ingeoefend tijdens vergaderingen en bijeenkomsten waarin
gebruik wordt gemaakt van werkelijke situaties, die zich in het verleden voordeden of zich in de nabije
toekomst zullen voordoen.

Promotiefilm over het project SAAMA DEDA

De promotiefilm, die Jona Kleine-Schaars in Abéné maakte, is een zeer mooie en duidelijke film, die
onze voorlichtings- en fondsenwervende acties goed ondersteunt.
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.

Donateurs 23 november 2019 tot 01 april 2020
Tussen 23 november 2019 en 01 aprilt 2020 ontvingen we voor het project SAAMA DEDA en de
verscheping van de container met gedoneerd schoolmeubilair een donaties van:
Vincentius vereniging Breda
Vincentius vereniging Roermond
Stichting Mundo Crastiono Meliori
Hotel Gaia (2x)
V. Molnar Molnar
M. Philippart
L. Bronzwaer
G. Kirchner

Vincentius vereniging Zoetermeer
Pelgrimshoeve
LSV: diverse acrties en Open dag
Rondo Afvalbeheer
Hans Gertsen
W. Rutgers
Guido Annaert

Ook werden donaties toegezegd door:
Hofsteestichting
Stichting Jong
Omwille van de privacy worden gedoneerde bedragen niet (meer) vermeld.
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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 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.

Bestuur Stichting Bright Future for Children
Het bestuur van Stichting Bright Future for Children bestaat uit:
- John van Heel, voorzitter
- Guido Annaert, secretaris
- Hans Gertsen, penningmeester
- Peter van Tuel, bestuurslid
- Tim van Heel, bestuurslid.
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