
 

Nieuwsbrief september – oktober  2015 

 

2 September was het zover, het tekenen van de oprichtingsakte van onze Stichting, een bijzonder 

moment. Met dank voor alle advies én sponsoring door Francois van Schaik van Notariskantoor Van 

Schaik uit Bemmel.      

        

Maar ook Sandra van Sandra Stoffels Vormgeving is voor ons gratis aan de slag gegaan, en jawel een 

fantastisch mooi ontworpen logo ! Met dank aan Sandra voor haar creativiteit en de sponsoring van 

onze huisstijl (zie hierboven aan deze pagina).  

En wat natuurlijk niet kon uitblijven; een hele kleurrijke face-bookpagina aangemaakt door ons 

bestuurslid Nienke Kleiberg.  En jawel ook de website is sinds afgelopen week gereed. Een paar 

dingen moeten nog ‘geschaaft’ worden maar Nienke, fantastisch gedaan! 

ANBI: Gisteren hebben wij officieel van de belastingdienst vernomen dat onze stichting een ANBI-

erkenning heeft gekregen. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan 

alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Door een ANBI-

instelling te zijn  is een schenking aan onze stichting als gift soms aftrekbaar voor de 

inkomstenbelasting, afhankelijk van uw drempel. Voor u met een bedrijf betekent dit, dat als uw 

bedrijf vennootschapsbelasting betaalt, uw bedrijf de giften aan een goed doel kan aftrekken van de 

belasting. Voor meer informatie hierover neem contact met ons op. 

Kinderpsycholoog; Marie-Anne Moron, een Curacaose kinderpsycholoog helpt ons met de opstart, 

goedkeuringen voor de consulten. Zij wil de intakes doen maar daarna zoeken we een psycholoog die 

naar Soto kan komen. Lastig! Maar 26 november staat een afspraak met de SVB-directeur (Sociale 

Verzekerings Bank) himself! 

Op vrijdagmiddag 6 november jl. is Marie-Anne Moron naar Soto gekomen en is er gestart met de 

eerste testen c.q. consulten voor 3 kinderen. De keuze voor deze 3 kinderen zijn door de fundashon 

in samenwerking met Marie-Anne gemaakt. Een hele mooie start en we hopen op 26 november met 

de directeur van de SVB tot een mooie oplossing in 2016 te komen.  

 



Activiteitenmiddagen: en dan hebben we 2  fantastische middagen voor de kids mogen organiseren 

met medewerking van veel bedrijven en instellingen. 24 September zijn we naar de kinderboerderij 

en de speeltuin geweest, leuke uitleg van tanchi Ursula over boerderijdieren. En daarna heerlijk eten 

bij Landhuis Daniel. 25 september zijn we met de grote kinderen naar landhuis Savonet geweest 

waar de kinderen uitleg kregen over de plantage en een rondleiding in het museum. En daarna was 

het Gator rijden over de Boca Table vlakte, iets dat de kids niet snel zullen vergeten. Hierna  lekker 

gegeten bij De Buurvrouw.  Sponsoren en autoverhuurbedrijven, wederom dank je wel! 

Een aantal kinderen van de fundashon hebben met hun basisschool zwemles in Lagun, uiteraard 

hebben we ze daar gestimuleerd en aangemoedigd.  

                     

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

 

In december staan er weer mooie nieuwe activiteiten op de agenda. 

Daarnaast is het bestuur van de Stichting Vrienden van Un Futuro Briante in overleg met de 

Fundashon welke materialen er op dit moment nodig zijn. 

In december zullen wij dit als cadeau namens de donateurs, dus namens u allen, aanbieden.  

De laatste maanden heeft u  ons mooie donaties doen toekomen, heel heel hartelijk dank daarvoor. 

Wij zullen u telkens via de nieuwsbrieven op de hoogte houden van onze activiteiten en daar waar 

behoefte aan is, en wij een deel van de donaties hiervoor gebruiken, houden we u hiervan uiteraard 

op de hoogte. 

Lieve groet,  

 

 

Stichting Vrienden van Un Futuro Briante, 

Mieke, Nienke en Nanny 

 


