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Stichting Bright Future for Children realiseert in Abéné (Senegal) voorzieningen, die een voorwaarde vormen voor de
ontwikkeling 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 en
verscheepten we in december 2019 een container met gedoneerd schoolmeubilair. 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 een project ingebed moet
zijn in de lokale structuur. We beschouwen onze partner als de projecteigenaar en onszelf als facilitator.

Beste vrienden, sympathisanten en donateurs,
Afrikasponsorfeest
We vinden het heel jammer dat we dit jaar geen Afrikasponsorfeest kunnen organiseren. Omdat het
aantal besmettingen weer toeneemt blijven de coronaregels voor feesten onverminderd van kracht. Er
zouden maximaal 50 mensen op 1,5 meter afstand van elkaar aan het feest kunnen deelnemen. Dat leek
ons ondoenlijk en weinig feestelijk. We hopen het feest in 2021 (misschien in het voorjaar) te organiseren,
met voorafgaand workshops en een Afrikaanse maaltijd. We hadden er zin in en jullie waarschijnlijk ook.
Tuinbouw project
Het tuiniersproject van vrouwenvereniging SOBEYA ontwikkelt zich voortreffelijk. Als het project eind
december 2020 wordt beëindigd, gaan de vrouwen zelfstandig verder met het in de praktijk brengen van
de opgedane kennis. Nog nooit waren hun tuinopbrengsten zo groot. Naast de vreugde hierover is er
echter ook droefheid over het te vroege overlijden van de voorzitster van de vrouwenvereniging. We
hopen dat de vrouwen het verlies kunnen opvangen en in haar geest met het project doorgaan.
Basisschool project
Door de aanhoudende en overvloedige zware regenval in het regenseizoen dit jaar kon men met het
project SAAMA DEDA weinig vorderingen maken met de bouw van de voor dit jaar geplande 3
klaslokalen. Daarom hebben we de doorlooptijd van het project tot 31 december 2020 verlengd. De
kinderen, die nu nog in hutten van palmbladeren les krijgen, zullen daardoor jammer genoeg nog wat
langer moeten wachten op hun klaslokaal. De tijdige afronding van het project is ook afhankelijk van de
financiering. Daarom is deze nieuwsbrief speciaal gericht op aanvullende fondsenwerving. Voor een
volledig dekkende financiering hebben we nog € 3.900 nodig.
Het tekort op de begroting van 2020 is nog 23% van de totale begroting van € 16.840. Maar de laatste
loodjes wegen het zwaarst (zeker in deze tijd). Daarom doen we een beroep op iedereen, die de bouw
van de school een warm hart toedraagt om ons met een donatie te ondersteunen. Als u dit in het
verleden al heeft overwogen is dit misschien nu (met het Sinterklaas- en Kerstfeest in het vooruitzicht)
een goed moment. Als bijvoorbeeld 78 personen € 50 zouden doneren is de financiering voor 2020 rond.
U leest in deze nieuwsbrief hoe u ons kunt ondersteunen. De kinderen in Abéné zullen u zeer dankbaar
zijn voor een symbolische Sint- of Kerstdonatie voor “hun” nieuw klaslokaal.
John en Tim van Heel, Guido Annaert, Hans Gertsen en Peter van Tuel, bestuur Bright Future for Children

Fase 2 Saama Deda: Bakstenen maken

Waarover kunt u in deze nieuwsbrief lezen?
- Een Sinterklaas of Kerstdonatie?
- Hoe kunt u met belastingvoordeel een gift doen?
- Zelf ook een sponsoractie opzetten?
- Projectrealisatie Saama Deda door zware regenval verlengd tot 31-12-20.
- Vrouwenvereniging Sobeya blij en bedroefd
- Bericht van één van de gesponsorde studenten
- Donateurs vanaf 17 juli t/m 20 september 2020.
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Een Sinterklaas of Kerstdonatie? Doe je mee?

Over enige tijd vieren we weer het feest van Sinterklaas en
Kerst. Dan verrassen we onze kinderen en elkaar weer met
cadeautjes. Een mooie traditie. Hoe fijn zou het zijn als u
symbolisch ook een cadeautje zou willen geven aan 1 extra
kind in de vorm van een gift als bijdrage voor de bouw van
zijn of haar klaslokaal. Als 78 personen € 50 zouden doneren kunnen
we de drie geplande klaslokalen voor eind december 2020 afbouwen.
Dan hoeven de kinderen niet meer in een hut van palmbladeren les te
krijgen en kunnen ze zich beter concentreren tijdens de lessen.
Hoe mooi zou het zijn als we de kinderen van de lagere school kunnen
vertellen dat dit mogelijk was door een eindejaar cadeautje van heel veel
mensen. U kunt uw donatie doen op rekening NL 89 RABO 0330 5177 08
van Stichting Bright Future for Children met als omschrijving ‘Sinterklaas
of Kerstdonatie fase 2 Saama Deda’.

Hoe kunt u met belastingvoordeel een gift doen?

U kunt als particulier op twee manieren een gift doen met belastingvoordeel:
1. Een periodieke gift
Als u jaarlijks, gedurende 5 jaar een vast bedrag wilt doneren, maken we hiervoor een schriftelijke
overeenkomst op voor uw administratie. Dit bedrag kunt u onder ‘giften’ volledig aftrekken in uw
belastingaangifte. Als u dit overweegt verzoeken we u om ons dit per mail te laten weten. We
mailen dan het formulier van de belastingdienst waarop de overeenkomst wordt vastgelegd.
2. Een eenmalige gift
U maakt het door uw gift over naar rekening NL 89 RABO 0330 5177 08 van Stichting Bright Future for
Children. Er hoeft verder niets vastgelegd te worden. Als u een eenmalige gift wilt doen verzoeken we
om bij het overmaken van uw gift ook uw e-mailadres te vermelden.
Ook bij een gewone gift mag u het bedrag van de gift aftrekken, maar 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.
Eén van de mogelijkheden voor een gewone donatie is het symbolisch kopen van “Stenen voor Abéné”
ten bate van de bouw van de klaslokalen voor de lagere school. Als u dit overweegt kunt u gebruik
maken van de flyer, die als bijlage aan deze nieuwsbrief is toegevoegd.
U kunt ook één of meer T-shirts met het logo van Stichting Bright Future for
Children kopen voor € 15,-per stuk. Bij een Sinterklaas- of Kerstdonatie vanaf
€ 100 ontvangt u als dank een gratis T-shirt.
Als u een T-shirt wilt bestellen of als u een Sinterklaas- of Kerstdonatie vanaf € 100 wilt
doen verzoeken we u om uw adres en de maat van de T-shirt(s) (M, L of extra large) als
omschrijving op uw overboeking te vermelden.
Giften van bedrijven
Bedrijven kunnen giften 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.

Zelf ook een sponsoractie opzetten?
Als u zelf ook een sponsoractie wilt opzetten willen we u daar graag bij ondersteunen (voorlichting,
fotomateriaal, promotiefilm). Stuur ons een mailtje info@brightfutureforchildren.nl. We nemen dan
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,
Sinterklaas of Kerstmis een donatie te doen aan Stichting Bright Future for Children.
U kunt een rommelmarkt, veiling of een andere activiteit organiseren om geld in te zamelen.
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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.
U kunt onder de noemer ‘Stenen voor Abéné’ ten bate van de school ‘stenen verkopen’. U kunt
hiervoor gebruik maken van de flyer, die als bijlage is toegevoegd. Indien u meerdere exemplaren
wilt ontvangen zullen we deze op verzoek naar u opsturen.

SAAMA DEDA fase 2: projectrealisatie door zwaar regenseizoen verlengd tot 31 januari 2020.
De fundering voor de 3 klaslokalen is eind april van start gegaan en in juni afgerond. Daarna zou een
start worden gemaakt met het optrekken van de muren. Maar het vroege en zware regenseizoen
verhinderde dat er cementen bakstenen konden worden gemaakt omdat de vrachtwagen met zand niet
op het terrein kon komen. Alle wegen waren ondergelopen. Op zich was de regenval welkom. Zeker
nadat er vorig jaar maar weinig regen was gevallen, maar zo overvloedig is lang niet voorgekomen. Het
lijkt alsof ook het tekort van vorig jaar werd aangevuld. Af en toe was er een korte droge periode, waarin
het waterpeil zakte en de vrachtwagen weer op het terrein kon komen. Eind augustus kon eindelijk een
aanvang worden gemaakt met het maken van de bakstenen en het ijzervlechtwerk voor de betonpalen,
die het metselwerk verankeren. Hieronder ziet u hiervan een beeldverslag.

De cementen bakstenen moeten een tijd drogen. Water maakt ze sterker. Bij teveel water vallen ze uiteen. Lastig werken.

De muren van cementen bakstenen worden om de drie meter voorzien van een betonnen palen. Deze verankeren de
muren. Het vlechtwerk voor de palen werd tegelijk met de bakstenen gemaakt en in afwachting van de bouw opgeslagen.

Vrouwenvereniging SOBEYA blij en bedroefd.

Blijheid
Het tuiniersproject van de vrouwenvereniging SOBEYA, dat we in het eerste jaar (2020), dank zij de
donaties van Stichting Overal en Stichting Voeten in de Aarde ondersteunden met een startsubsidie van
€ 5.400, ontwikkelt zich voorspoedig. De tabel hieronder bevat de opbrengst tot 31 augustus.
Groente
Navet (rettich)
Witte kool
Tomaat
Ui
peterselie
Aubergines
Gombo
Pepers
Komkommer

Opbrengst
1.094 kg
2.030 kg
1.431 kg
602 kg
2.000 kg
1.350 kg
75 kg
108 kg
115 kg

Opbrengt t/m augustus 2020

Waarde in fcfa
218.800
812.000
715.000
300.750
100.000
540.000
112.500
216.000
57.500
3.072.550

Marktwaarde in €
336
1.249
1.100
462,69
153,85
830,77
173,08
332,31
88,46
4.726,16

Nieuwsbrief Stichting Bright Future for Children, nr. 9, september 2020

blz. 3 van 4

In augustus was de oogst van aubergines. De opbrengst was zeer groot..

Door de zware regenval hebben de vrouwen besloten om tot eind oktober niet meer te zaaien.
Uiteraard worden wel de groenten geoogst van de planten die nu hun opbrengst geven.
Tot eind augustus (8 maanden) bedroeg de totale opbrengst € 4.726. Omdat er 2 maanden niet
wordt gezaaid schatten we in dat de totale opbrengst eind 2020 ongeveer € 7.000 zal bedragen.
Bedroefdheid
In de vorige nieuwsbrief (17 juli ‘20) vermeldden we dat Touma Diatta (zie de foto), de voorzitter van de
vrouwengroep, enthousiast was over het project omdat de vrouwen nog
nooit zulke opbrengst hebben gehad. Ze vertelde ook dat de vrouwen na
opheffing van de projectstatus (en de afronding van de begeleiding)
zelfstandig zullen verder gaan met de tuinbouw. Dit zal ze echter zelf niet
meer meemaken. Op 18 augustus ontvingen we van onze lokale partner het
trieste bericht dat Touma was overleden na een ziekenhuisopname van één
week. Een groot verlies voor de vrouwengroep en het project. Zij was een
actieve, hartelijke vrouw die zich steeds inzette voor de gemeenschap. We hebben als bestuur onze
condoleances overgebracht en de hoop uitgesproken dat het project zich in haar geest verder ontwikkelt.
Stand van zaken bekostiging waterpomp op zonnepanelen.
In de vorige nieuwsbrieven gaven we aan dat de installatie van een waterpomp noodzakelijk is voor de
continuïteit van de tuinbouw. De klimatologische omstandigheden zijn onzeker: dit jaar zware regenval en
vorig jaar nagenoeg niets. Daarom deden we een oproep om aan de financiering van een waterpomp bij te
dragen. De aanschaf- en installatiekosten hiervan bedragen € 1.576. Omdat de vrouwen van de overheid een
eenmalige subsidie ontvingen (€ 464) en we ook een donatie ontvingen (€ 272) is er nog € 840 nodig voor de
financiering. Wie wil ons helpen?

Bericht van één van de vier gesponsorde studenten
Zoals bericht in vorige nieuwsbrief moesten drie van de vier studenten hun opleiding tijdelijk
onderbreken wegens de schoolsluiting in Senegal t.g.v. het Coronavirus.
Eén van de vier gesponsorde studenten kon zijn opleiding (Master Internationaal Management) wel
vervolgen omdat het opleidingsinstituut de lessen online continueerde. Op 4 september ontvingen we
het bericht dat hij voor alle vakken was geslaagd en toegelaten is tot het 2e jaar. De andere studenten
zullen later hun 1e jaar afronden.

Donateurs van 17 juli t/m 20 september 2020

Tussen 17 juli en 20 september ontvingen we voor het project SAAMA DEDA een donaties van Vincentiusvereniging Valkenburg en H. Gertsen. Omwille van de privacy worden gedoneerde bedragen
niet vermeld.
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