
 

Nieuwsbrief november, december 2015 en januari 2016 

Er zijn weer 3 actieve, mooie en motiverende maanden verstreken. Diverse zaken zijn opgepakt en 

uitgevoerd….. en de kinderen hebben genoten van de activiteitenmiddagen. 

Traject kinderpsycholoog; Marie-Anne Moron, een Curacaose kinderpsycholoog heeft ons 

vanaf september met de opstart en goedkeuringen voor de consulten geholpen.  Zij heeft aange-

boden de intakes en testen bij de kinderen te doen, zodat dat ons tijd gaf naar een psycholoog uit te 

kijken die naar Soto kon komen, en in 2016 het traject voort te zetten. 26 November hadden we een 

afspraak met de heer Philip Martis, SVB-directeur (Sociale Verzekerings Bank)  en zijn beleidsteam. 

Marie-Anne, Sharlenny (hoofdleidster) en Nanny hebben dit gesprek gevoerd. SVB onderstreept de 

noodzaak van hulp voor de kinderen. Zij zijn echter niet in de gelegenheid om een psycholoog te  

‘dwingen’ naar Banda Bou te gaan. Veel psychologen houden hun werkterrein toch in de stad. Wel 

heeft de directeur SVB direct  contact gezocht met Stichting PSI/Skuchami, dit is een ambulante 

geestelijke gezondheidszorg  op Banda Bou. Met hen heeft op 13 januari een positief gesprek plaats 

gevonden. Verheugd kunnen wij dan ook melden dat het gelukt is !!!!! Skuchami gaat de 4 

aangewezen  kinderen behandelen.  Sharlenny zal vanuit de Fundashon de contactpersoon tussen 

kind/ouder en de SP-verpleegkundige van Skuchami zijn. Sharlenny zal een pro-actieve rol aannemen 

t.a.v. de ouders.  Het voorwerk en de evaluatie daarvan  (uitgevoerde testen van de kinderen) dat 

door Marie Anne Moron in de afgelopen maanden is uitgevoerd, wordt aan Skuchami overgedragen 

zodat gelijk een voortzetting kan plaatsvinden. Indien nodig is Marie Anne Moron altijd bereid om 

even mee te kijken of wat verder nodig is. Marie Anne,  super bedankt voor al je inzet ! 

 

Activiteitenmiddagen: Wederom is het ons gelukt om 2  fantastische middagen voor de kids te 

organiseren, uiteraard met medewerking van veel bedrijven en instellingen. Teatro Luna Blou heette 

onze jongste kinderen op 3 december hartelijk welkom voor 2 leuke workshops; muziek én dans. De 

eerste workshop werd door een dans-docente gegeven en het kostte even moeite maar aan het eind 

deden óók de kleine jongens mee. Hierna ging een muziekleraar in op de instrumenten, en gezamen-

lijk werd er een mooi muziekstuk op het eind gespeeld.  



Aan het eind van de dag mochten we voor de 2e keer aanschuiven met de kinderen bij Restaurant 

Klein Santa Martha. Wat fijn dat er zoveel bedrijven zijn die ook maatschappelijk betrokken zijn. 

Op 4 december waren we met de oudste kinderen welkom bij Curacao Hato Caves onder de 

bezielende leiding van Monica Vrolijk. Bij aankomst stonden er al direct heerlijke pizza’s klaar. Daarna 

volgde een interessante maar ook spannende rondleiding door de grotten van Hato. Hierna een 

educatieve speurtocht door het buitenterrein van Hato waar de kinderen informatie over de 

begroeiing van Curacao kregen. En als klap op de vuurpijl werden de oudste kinderen ook nog eens 

verrast met een cadeaubon van de Bruna. Hierna mochten we heerlijk aanschuiven bij Restaurant 

Pirate Bay.  

Sandy Ricardo van Oostwest auto-rental en Desiree van Just4Rental hebben ons wederom 2 dagen 

rondgereden, elke 3 á 4 maanden mogen we op hen rekenen. Sponsoren en autoverhuurbedrijven, 

wederom dank je wel! 

Kortom, stralende kinderen, educatieve middagen en hele mooie belevenissen. 

 

 

4-jarig bestaan Fundashon/naschoolse opvang:  Op 1 december 2015 bestond de 

Fundashon /naschoolse opvang 4  jaar.  Op 1 december 2011 richtte Rudsela Mota deze opvang op. 

En 4 jaar moet gevierd worden, en ook wij, Mieke en Nanny van de Stichting, waren uitgenodigd. Een 

goed moment om ook contacten aan te halen, andere organisaties waaronder Reda Sosial waren 

aanwezig en dat zorgt weer voor goede contacten  voor gezamenlijk participeren voor deze mooie 

Fundashon. 

 



In samenspraak met de leidsters hebben we voor een cadeau gekozen waar behoefte aan was;  

muziekinstrumenten en goed buitenspeel-materiaal. We hebben gekozen voor grotendeels houten 

materiaal en goede instrumenten van metaal die lang meegaan. 

      

 En of het speelgoed in de smaak viel ? zie deze foto van shadiantely! Ze liet de klossen niet meer 

los… onze doorzetter…en dat op een schuin talud.  Deze glimlach is mede tot stand 

gekomen door uw donatie, nogmaals enorm dank, masha danki !! 

 

 

 

Doelen en speerpunt 2016/2017 In 2015 was, naast de kwartaal-uitjes voor de kinderen, 

het opzetten van het psychologen-traject voor een aantal kinderen, een belangrijk doel. In korte tijd 

hebben we dat voor elkaar gekregen, mede door onze goede contacten met SVB en de inzet van 

psycholoog Marie Anne Moron. Uiteraard blijven we dit volgen en indien nodig is Marie Anne Moron 

bereid mee te denken.  



Het speerpunt voor 2016/2017 is het 3e doel van onze stichting;  “Ondersteunen van 

ontwikkelings- en ontplooiingsactiviteiten voor de kinderen”. In overleg met de leidsters van de 

Fundashon is gekozen voor een aantal thema’s die we in workshops gaan aanbieden. Deze 

workshops zullen grotendeels door onze stichting georganiseerd en betaald worden. Voorafgaand, 

tijdens en na de workshops zullen de leidsters aan dit thema aandacht geven binnen de Fundashon. 

Een aantal reeds gekozen thema’s zijn: food, kweken, koken, weerstandstrainingen, etc.  

Om dit in 2016 te realiseren zijn we druk aan het netwerken en organiseren. Ook zijn we voor 

donaties bij bedrijven aan het lobbyen. In de nieuwsbrief van april komen we hier uitgebreider op 

terug. 

 

Planning 1e helft 2016 

18 maart:  creatieve middag o.l.v. Anneke van Sluis van Driftwood & More 

24 maart:  sportieve dag/zwemmen met alle kids  

29 maart:  educatieve excursie Sea-aquarium, voor alle kids 

5 juli:  excursie Maritiem museum en boottocht, voor alle kids 

7 juli:  educatieve Workshop ‘Farm to table’ (1e dag), voor oudste kids 

 

ANBI: De belastingdienst heeft onze stichting aangemerkt als ANBI. Voor particulieren  is een 

schenking aan onze stichting als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, dat wil zeggen, voor 

zover de niet-aftrekbare voet van 1% van het verzamelinkomen wordt overschreden. Voor 

periodieke (minstens vijf jaar) giften, die schriftelijk  met onze stichting wordt vastgelegd, geldt geen 

drempel. Zulke giften zijn dus volledig aftrekbaar.  Alle informatie over fiscale aftrekbaarheid bij 

giften is terug te vinden op: Belastingdienst Goede Doelen. Giftenaftrek bedrijven: Een bedrijf dat 

vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Hier-

voor bestaan specifieke regels die verschillen van de giftenaftrek voor particulieren. 

 

In 2015 heeft u  ons mooie donaties doen toekomen,  heel  hartelijk dank daarvoor. Wij hopen in 

2016 weer een keer op u te mogen rekenen. Wij zullen u telkens via de nieuwsbrieven op de 

hoogte houden van onze activiteiten . 

Lieve groet,  

Stichting Vrienden van Un Futuro Briante, 

Mieke, Nienke en Nanny                                    


