
 

Nieuwsbrief april tot en met juli 2017 

 

Misschien weet u nog dat wij in de vorige nieuwsbrief schreven dat onze activiteiten 

haar vruchten begint af te werpen. En ja, dat is ook de afgelopen maanden weer 

meer dan duidelijk geworden. We hebben de afgelopen paar jaar aandacht besteed 

aan muzikale activiteiten. Zo zijn we bij theater Luna Blou geweest waar de kinderen 

kennismaakte met diverse muziekinstrumenten. Ook hebben we m.b.v. donaties 

muziekinstrumenten kunnen aanschaffen. 6 Mei jl. heeft Muziekschool Do-Re-Music 

2 muziekworkshops verzorgd. De kinderen hebben dus kennis gemaakt met veel 

instrumenten en zij hebben ons daarna gevraagd of het mogelijk is dat ze gitaar- of 

cuaterles kunnen krijgen.  Zo positief dat de meiden inmiddels zelf door het aanbod 

dat ze gehad hebben, een keuze voor een instrument hebben kunnen maken. 

En het is gelukt! Vanaf de maand juni hebben we een muziekleraar kunnen 

aannemen die wekelijks op de donderdagmiddag aan  6 kinderen cuaterles komt 

geven. De cuater kennen wij in Nederland als de jukalille. Afgelopen week hebben 

wij nog een donatie gehad waarmee de lessen tot het eind van het jaar 

gegarandeerd zijn.  De meiden zijn dolgelukkig. Ook 2 leidsters doen mee dus ook 

geregeld door de weeks wordt er extra aandacht aan het muziek-huiswerk besteed. 

 

    

 



 

Wat hebben we de afgelopen maanden verder gedaan ?   

MUZIEKMIDDAG: Op 6 mei heeft  Elsemieke Dellaert 

van muziekschool Do Re Music 2 muziekworkshops 

georganiseerd. Voor de jongste en oudste kinderen 

apart. Hierna mochten we wederom aanschuiven voor 

een heerlijke maaltijd bij Landhuis Klein Santha Martha. 

 

 

BOOTTOCHT: Op 20 mei werd het een echte spannende middag. I.s.m. Duikschool 

Divers Republic hebben we voor de kinderen een boottocht  langs de kust van 

BandaBou geregeld, op deze manier zagen de kinderen hun omgeving  ook eens 

vanaf de waterkant. En werd ook duidelijk het beroep van ‘kapitein op een boot’ 

zichtbaar. Dat leek een aantal jongens wel een mooi beroep voor de toekomst. En 

als je dan zelf echt mag sturen! Alle kinderen kwamen onder  veilige omstandig-

heden aan de beurt om te sturen. Een topmiddag! 

 

           

 

13 juli Rondleiding Hato Airport: Na veel contacten over en weer, is het gelukt om 

een interessante, educatieve rondleiding op Hato Airport te krijgen. Als echte 

reizigers werden de kinderen ontvangen en ook net als echte reizigers zijn we 

gestart bij de kofferband, daarna de douane door, onze schoenen uit en het 

detectiepoortje door. Maar als extra werd aan de kinderen overal uitgelegd hoe 

alles werkte. De kinderen mochten achter de monitoren kijken wat er in zowel de 

handbagage als de echte bagage zat. 



                    

 

Hierna volgde de rondleiding bij Hato 

Brandweer. Spannend en heel leerzaam. Alles 

van de brandweer werd getoond en uitgelegd. 

Op het eind ging de brandweerwagen speciaal 

voor onze kids met de waterkannonnen 

spuiten. Dus geen nieuw vliegtuig dat voor het 

eerst landt op Curacao, geen piloot die met 

pensioen gaat, nee speciaal voor onze kids! 

 

               

 

 

 

 

 



Schenking schilderij ter verkoop: 

Irene van Nuland is een schilderes uit Brabant die gestudeerd heeft aan de 

Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten te Arendonk. Irene waardeert het 

werk van onze stichting en heeft daarom een schilderij aan ons geschonken. De 

opbrengst van dit schilderij is voor onze stichting. Het schilderij met de titel 'OP PAD' 

kan vanaf heden gekocht worden. De opbrengst van dit schilderij komt ten goede 

aan onze stichting en dus voor de activiteiten van de kinderen. Vrij bieden is 

toegestaan vanaf € 325,=. Het schilderij is 1.00 x 1.20 mtr. Het is te bezichtigen bij 

onze secretaris Mieke. Reacties graag via onze facebook-site of naar het bestuur. 

 

 

 

Dank voor uw donaties: 

Ook de afgelopen perioden hebben we weer mooie donaties mogen ontvangen. 

Hartelijk dank aan iedereen die ons weer heeft gesteund. Uw steun verandert het 

leven van deze kinderen. Vaak denken we dat het een druppel op de gloeiende plaat 

is. Het tegendeel is waar. We kunnen de kinderen activiteiten aanbieden waardoor 

hun ervaringswereld wordt uitgebreid en ze gaan beseffen dat ze keuzes hebben.   

Wij zijn erg blij met uw steun. Giften kunnen overgemaakt worden op IBAN:  

NL19 RABO 0306 0985 39    o.v.v.   St Vrienden van Un Futuro Briante  

Uw bijdrage komt voor 100% ten goede aan onze kinderen. 

 



 

 

 

Lieve groet,  

Stichting Vrienden van Un Futuro Briante, 

Mieke, Nienke en Nanny                                 

   


