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Stichting Bright Future for Children realiseert in Abéné (Senegal) voorzieningen, die een voorwaarde
vormen voor de ontwikkeling/educatie van kinderen. Hiermee willen we hun kansen 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. Ook 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,
Het coronavirus leek in Nederland op zijn retour, maar het aantal besmettingen neemt lokaal weer toe.
De gevolgen zijn op velerlei terreinen ingrijpend. Dat geldt ook voor goede doelen. Uit een onderzoek
van Goede Doelen Nederland blijkt dat 80% van de leden aangeeft dat hun inkomsten (uit collecten,
giften van bedrijven en particuliere donaties) naar verwachting 10 tot 30% in 2020 zullen teruglopen.
Vooral kleinere organisaties verwachten het meest ten opzichte van hun begroting te zullen verliezen.
Daarom hopen wij dat onze projecten u blijven aanspreken en op uw financiële steun mogen blijven
rekenen om ze onveranderd te realiseren. Verder in deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe u dat kunt doen.
In Senegal is de situatie alleen in Dakar nog verontrustend. Hier wonen zeer veel mensen dicht op elkaar.
In de andere regio’s lijkt het virus onder controle te zijn. Er wordt steekproefgewijs getest. Op 7 juli was
de stand: 8.198 besmettingen, waarvan 5.514 inmiddels zijn hersteld en 150 zijn overleden. Maar de
(economische) gevolgen zijn echter vele malen groter. Omdat de internationale handel nagenoeg is
stilgevallen is basisvoedsel zoals rijst, meel en olie schaars geworden. De overheid heeft in alle dorpen
onder de meest behoeftige gezinnen voedsel uitgedeeld. Ook particulieren doneerden voor Abéné geld
om rijst te kopen en via de lagere school uit te delen. De werkloosheid is weer sterk toegenomen en de
scholen waren maanden dicht, met enorme leerachterstanden tot gevolg. Mogelijkheden voor online
leren, zoals hier in Nederland, zijn nagenoeg niet voorhanden en onbetaalbaar. Wat dit betekende voor
de 4 studenten, die via Bright Future for Children worden gesponsord kunt u verder lezen.
Ook kunt u lezen hoe onze projecten, SAAMA DEDA (bouw klaslokalen) en SOBEYA (tuiniersproject
van 100 vrouwen) zich ontwikkelen en ziet u een vooraankondiging van het Afrikafeest dat we dit jaar
(onder voorbehoud) op 28 november willen organiseren.
Ik dank allen, die ons werk in de afgelopen tijd met een donatie ondersteunden, zeer hartelijk.
John van Heel, voorzitter

Fase 2 Saama Deda: Fundering klaar

Waarover kunt u in deze nieuwsbrief lezen?
- Saama DEDA fase 2: fundering klaar
- Doelstelling SAAMA DEDA verruimd
- Vrouwenvereniging SOBEYA tevreden over tuinopbrengsten
- Vrouwenvereniging SOBEYA besluit een boorput te maken
- 3 van 4 studenten moesten studie onderbreken wegens COVID 19
- Overige activiteiten DECASA
- Promotiefilm op YouTube
- Donateurs van 02 april t/m 16 juli 2020
- Zelf ook een sponsoractie opzetten?
- Info voor als u een gift wilt doen
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SAAMA DEDA fase 2: fundering klaar

De 2e fase van het project SAAMA DEDA, dat de bouw van klaslokalen voor de 2e lagere school van
Abéné omvat, is eind april van start gegaan met een fundering voor 3 klaslokalen. De werkzaamheden
werden medio juni afgerond. Voorafgaand aan de start kwam de dorpschef chef met de dorpsnotabelen
naar de schoollocatie om een besluit te nemen over de plaats waar de nieuwe klaslokalen zouden komen.
Dit is een formele activiteit omdat het de dorpsraad is die formeel het besluit had genomen tot de bouw
van een 2e lagere school. Onze partner DECASA voert dus in wezen dit dorps-besluit uit en wij
faciliteren hen hierbij in financieel opzicht.
Hierna ziet u een impressie van de werkzaamheden.

Links: Dorpschef (rechts) met dorpsnotabelen.
Midden: Seny Souané overlegt met dorpsraad over locatie.
Rechts: Seny Souané (wit) en Bourama Diedhiou (projectmanager - donkerblauw) met enkele aanwezigen.
Zoals te zien is op de foto’s begon het dragen van
mondkapjes in die tijd.

Volle bakstenen maken

Sleuven graven

Daarna wordt het vlechtwerk op de hoeken en om de zoveel meter in het beton gestort. Daaromheen komt later een bekisting
om betonnen palen te maken. Deze verankeren de muren. Voor de fundering zelf worden volle bakstenen gebruikt.
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Als de fundering 3 bakstenen hoog is gemetseld wordt het vlechtwerk dat uitsteekt bekist en in beton gestort.

Op de gemetselde fundering komt over de hele omtrek opnieuw vlechtwerk met daarom heen een bekisting.

Deze wordt volgestort met beton. Als deze is verwijderd is de fundering klaar.
Op de achtergrond (rechts) zijn de noodlokalen van palmbladeren te zien. De 3 klaslokalen zijn voor deze klassen bestemd.

Donatie ETWA verruimd doelstelling fase 2 SAAMA DEDA

Door een aantal grote donaties die we tijdens de afgelopen maanden mochten ontvangen van de
Hofsteestichting,Stichting Jong, Vincentiusvereniging Schijndel, en particulieren) waren we in staat om
de fundering te laten maken en alvast een flink bedrag opzij te zetten voor de bouw. Omdat ETWA
(Europese Thirth World Association) een volledig klaslokaal heeft bekostigd en we inschatten dat we het
nog resterende bedrag voor oktober kunnen verwerven, hebben we besloten om de doelstelling van de
2e fase van het project SAAMA DEDA te verruimen tot 3 in plaats van 2 klaslokalen.
Voor de bouw is tot nu toe € 10.075 overgemaakt. Daarnaast is er nog een bedrag beschikbaar
van € 2.240. De totale kosten bedragen € 16.840. Dat betekent dat er nog € 4.524 nodig is voor
een volledig dekkende financiering.
Het zou fantastisch zijn als u ons daarbij met een donatie zou willen helpen.

U kunt uw donatie overmaken op ons rekeningnummer onder vermelding van
uw e-mailadres of voor uw donatie gebruik maken van de flyer “Stenen voor
Abéné”, die als bijlage aan deze nieuwsbrief is toegevoegd.
Nieuwsbrief Stichting Bright Future for Children, nr. 8, juli 2020

blz. 3 van 7

Planning en kosten volgende fasen SAAMA DEDA

Doordat de doelstelling van de 2e fase is uitgebreid is ook de planning van de volgende fasen als volgt
bijgesteld:
Planning (*)
Fase 3
Mei - oktober 2021
Fase 4
Mei - oktober 2022

Activiteiten
 Fundering 3 klassen
 Bouw 2 klaslokalen op fundering
 Bouw laatste klaslokaal op fundering in 3e fase gelegd
 Bouw lerarenkamer op afzonderlijke fundering
Totale kosten

Kosten
Per fase
€ 2.643
€ 9.464
€ 12.107
€ 4.732
€ 5.613
€ 10.345
€ 22.452

(*) 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.

Vrouwenvereniging SOBEYA tevreden over tuinopbrengsten

Op 19 mei vond een tussenevaluatie plaats van het tuiniersproject van de vrouwenvereniging SOBEYA.
Aan het overleg, onder leiding van Seny Souané, voorzitter van Decasa, namen de vier technische
coaches en de helft van de betrokken vrouwen deel. Ze bespraken de successen, de voorgekomen
problemen en de perspectieven. Hierna volgt een samenvatting van het verslag van de bijeenkomst.
Touma Diatta, de voorzitter van de vrouwengroep feliciteerde en bedankte de technische coaches. Ze
wees er op dat ze met hen goed samenwerken. De vrouwen nemen de adviezen van hen altijd aan. Ze
zei ook dat de vrouwen nog nooit zulke tuinopbrengsten hebben gehad. Ondanks het droogvallen van
de waterputten en de insectenplaag bij de witte kool de vrouwen zeer tevreden met de opbrengsten
die ze hebben gehad.
Eder Tendeng bedankt, namens de coaches de vrouwen voor hun openhartige samenwerking en het
wederzijds begrip bij het werk. Hij presenteerde de volgende oogst (tot begin mei):
Groente

Opbrengst in kg

Navet (rettich)
Witte kool
Tomaat
Ui
Peterselie
Totaal

1.094 kg
2.030 kg
1.431 kg
Nog niet geoogst
Nog niet geoogst

Marktwaarde
in fcfa
218.800
812.000
715.000

Marktwaarde
in € (€ 1=fcfa 650)
336
1.249
1.100

1.745.500

2.685

Mamadou Bassene benadrukte het belang van het gebruik van organische meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Hij maakte de vrouwen duidelijk dat het in hun belang is om geen chemische
producten te gebruiken omwille van de menselijke gezondheid, de verontreiniging van de grond en de
verlaging van de grondwaterspiegel. Faou Diao, één van de vrouwen, zei daarop dat biologische
producten een trage werking hebben op de groei van de planten. Om haar te overtuigen vergeleek
Mamadou de groenteteelt met mestkippen, die na 45 dagen eetbaar zijn en de lokale kippen waarbij het
langer duurt om te volgroeien. Hij vroeg welke van de 2 kippen het beste vlees oplevert. De vrouwen
antwoordden dat dit de lokale kip is. Daarop lichte Mamadou toe dat het bij planten hetzelfde: bij de
ene kip werd de groei geforceerd en de andere kip groeide op een natuurlijke wijze. Hij maakte
duidelijk dat het in eerste instantie moeilijk is om gedrag te veranderen, maar dat ze het zich na
verloop van tijd wel eigen zullen maken.
Mamadou erkende dat er bij de witte kool fouten zijn gemaakt. Daardoor waren er veel aantastingen
door insecten. De coaches zullen hier bij de volgende oogst op letten om dit te voorkomen.
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Seny Souané vroeg de vrouwen om de groepssolidariteit te verhogen en om een perfecte
samenwerking na te streven enerzijds tussen de leden van Sobya enerzijds en tussen Sobeya en de
coaches anderzijds omdat dit de sleutel tot succes vormt.
De vrouwen hebben besloten om in Albadar, niet ver van Abéné, een bankrekening te openen. Ze
hebben ook de maandelijkse persoonlijk bijdrage van de vrouwen vastgesteld op fcfa 500. De eerste
bijdrage treed in werking op 5 juni 2020. Er zijn drie vrouwen als rekeninghouder aangesteld.

Vrouwenvereniging SOBEYA besluit boorput te maken

Op 8 juli vond op het terrein een 2e (kleine) bijeenkomst plaats met de aanwezige vrouwen en de 4
technische coaches. De vrouwen zijn daadwerkelijk begonnen met hun maandelijkse bijdrage. Ze hebben
de intentie uitgesproken om samen te blijven werken nadat Decasa en Stichting Bright Future for
Children zich hebben teruggetrokken.
Na de 1e tussenevaluatie hebben de
vrouwen uien, peterselie, navet
(rettich) aubergine en pepers (madame
Jeanette) geoogst.
Met name de oogst van aubergines en
pepers was uitstekend.

In verband met het het regenseizoen zijn
de vrouwen nagegaan welke vrouwen
tijdens het regenseizoen niet kunnen
tuinieren omdat ze op de rijstvelden
moeten werken. Van de aanwezige
vrouwen was er slechts 1 vrouw die
aangaf dat ze niet in staat is om tegelijk te
tuinieren en op de rijstvelden te werken.
Als er zich meer vrouwen in deze situatie
bevinden, kunnen de vrijgekomen
percelen tijdelijk door andere vrouwen
worden bewerkt.
De vereniging heeft vanuit het sectorale
COVID-19 ondersteuningsprogramma
van de Senegalese overheid een subsidie
ontvangen ten bedrage van fcfa 300.000 of 465 euro. Van dit bedrag zal fcfa 250.000 of € 385 worden
gebruikt om een boorput te laten maken (zie kader).
Stand van zaken bekostiging waterpomp op zonnepanelen.
De boorput is nodig om later (als er geld is) een waterpomp op zonnepanelen te kunnen installeren. Met
de waterpomp kan per uur 7.000 liter water worden opgepompt. Hiermee worden de drie bassins, die
zich op het terrein bevinden, gevuld. Dan hoeven de vrouwen niet meer zo ver te lopen om water te
gieten en is er ook in het droge seizoen voldoende water.
In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep om aan de financiering van de waterpomp bij te dragen.
Dat leverde één donatie van € 272 op. Daarnaast is ook nog fcfa 50.000 (of € 77) over van de ontvangen
subsidie (zie hiervoor), waardoor er op dit moment € 349 beschikbaar is. De aanschaf en installatie van
de waterpomp op zonnepanelen kost € 1.576.

Er is dus nog € 1.226 nodig om deze voorziening te realiseren. Wie kan ons helpen?
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Drie van vier studenten moesten studie onderbreken

Zoals we u in onze eerdere nieuwsbrieven informeerden worden 4 studenten via Bright Future for
Children gesponsord bij hun vervolgopleiding. Door het Coronavirus hebben 3 studenten studievertraging opgelopen. Net zoals bij ons besloot de Senegalese overheid om de scholen te sluiten.
Inmiddels zijn de examenklassen van de lagere scholen en van het voorgezet onderwijs weer geopend en
bereiden de leerlingen en studenten zich voor op het staatsexamen in juli / augustus.
Eén van de vier gesponsorde studenten kon zijn opleiding (Master Internationaal Management) wel
vervolgen omdat het opleidingsinstituut de lessen online continueerde. Hij loopt dus geen achterstand
op. Een andere student, die de HBO- opleiding verpleegkunde volgt had slechts een onderbreking van
enkele weken. Omdat er dringend behoefte was aan verplegend personeel werden de praktijklessen
daarop afgestemd.
De andere 2 studenten (Mode&Design en Boekhouding) hebben inmiddels hun opleiding al voor 3
maanden moeten onderbreken. De opleidingen hebben besloten om de opgelopen achterstand zoveel
mogelijk in de vakantieperiode (augustus - september - oktober) in te halen, zodanig dat ze meteen
daarna met het tweede leerjaar kunnen starten.
We hopen voor hen dat dit ook daadwerkelijk zo zal plaats vinden, want dan is er op jaarbasis geen
achterstand opgelopen. Anders wordt het als ze de achterstand nog niet in de vakantieperiode kunnen
inlopen omdat de maatregelen nog van kracht zijn.

Overige activiteiten DECASA

Onze locale partner DECASA maakt elk jaar een jaarplan. Hierin worden de de doelstellingen en
beoogde resultaten vastgelegd. Naast de realisatie en projectmanagement van het schoolproject SAAMA
DEDA en het tuiniersproject SOBEYA heeft DECASA in januari een ondernemersdag georganiseerd
waarin ideeën werden uitgewisseld voor de ontwikkeling van de regionale economie. Er namen
ongeveer 100 ondernemers en functionarissen aan de werkconferentie deel.
Een ander speerpunt is om een rendabele oplossing te
vinden voor het (plastic)afval. Er bestaat in Abéné en in de
omliggende dorpen geen structuur voor het ophalen of
recyclen van afval. Daardoor zie je in Abéné en andere
dorpen van Senegal overal bergen vol plastic. Mensen
weten er geen raad mee. Ze verbranden het of het laten het
achter op de stranden of aan waterlopen totdat vloed en
regen het ‘opruimen’. Of het wordt opgeslagen in de open
lucht of in tuinen begraven. Deze afvalbergen ontsieren de
omgeving, vormen een bedreiging voor de gezondheid en
verminderen de toeristische aantrekkelijkheid van het dorp.
Om verdere milieuvervuiling tegen te gaan en het dorp aantrekkelijker te maken heeft DECASA het
initiatief genomen om in het dorp een afvalbeheerproject en een daarop toegesneden
bewustmakingsprogramma te ontwikkelen en hiervoor de vereiste financiële middelen te werven.

Promotiefilm op YouTube

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.
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Donateurs van 02 april t/m 16 juli 2020

Tussen 02 april en 16 juli ontvingen we voor het project SAAMA DEDA een donaties van:
Vincentius vereniging Schijndel
Hofsteestichting
Stichting Jong
Europese Thirth World Association
ATM B.V.
H. Gersten
M. Zeeuwen
C. van Poppel
L. Cornelissen
M. K. Veenman
Omwille van de privacy worden gedoneerde bedragen niet (meer) vermeld.

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.
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