
 

Nieuwsbrief augustus tot en met november 2016 

Hallo donateurs, ‘vrienden’ van onze Stichting’, 

Wat hebben we mooie activiteiten kunnen organiseren !  Leerzame, sportieve en sociale activiteiten, 

met jullie hulp !  Dit alles is alleen mogelijk door de mooie giften van jullie allen, en door de diverse 

bedrijfjes op Curacao die ons telkens weer bijstaan met eten, vervoer, etc.  Zonder deze donaties en 

hulp zouden we de activiteiten voor de kinderen niet kunnen realiseren. MASHA DANKI 

De reacties en het enthousiasme van de kinderen zouden we zo graag live in beeld willen brengen. 

We proberen dus zo goed mogelijk  foto’s te maken waarmee we  de blijheid van de kinderen kunnen 

laten zien. Blijheid bij een heerlijke activiteit, genieten van lekker eten, en even samen een spelletje 

doen, aandacht voor het kind alleen…… Deze blikken zeggen meer dan al onze woorden………                   

              

 

Wat hebben we de afgelopen maanden georganiseerd en gedaan ?   

Sportieve activiteit: 11 november, Zero Gravity 

Zero Gravity is een groot indoor trampoline park met ook klimwanden. De meeste van ‘onze’ 

kinderen zijn hier nog nooit geweest.  Voor de kinderen is dit een waar ‘paradijs’.  Omdat we 

bewegen zo belangrijk vinden, is het ons gelukt om deze activiteit tegen een gereduceerd tarief voor 

elkaar te krijgen.  De kids waren door het dolle heen! 

           



                 

Aan het eind van de dag waren we wederom welkom om met zijn allen aan te schuiven bij Eetcafe De 

Buurvrouw. 

 

Educatieve activiteit: 4 november:  2e dag Workshop Farm to Table bij 

landhuis Cas Cora 

Voor de oudste 15 kinderen was op 4 november de 2e dag van de workshop Farm to Table gepland. 

Nu op de 2e dag konden heel goed de verschillen tussen juli en november bekeken worden.  Het 

waterbassin stond nu helemaal vol. Immers de laatste maanden heeft het enorm veel geregend op 

Curacao, dus direct maar ook indirect via het oppompen is er water genoeg. Echter de laatste 

maanden ook weinig wind, dus het oppompen met de windmolen geeft problemen. Op deze manier 

werd met de kinderen de gevolgen van het klimaat doorgenomen. Daarna ingrediënten plukken op 

de akkers en samen koken. Heel veel kennis opgedaan en we hopen dat de interesse bij de kinderen 

gewekt is. Een receptenboekje nog mee naar huis, en hopelijk wordt er thuis vaker gekookt…….. 

            

 

Weerbaarheidstraining Rots & Water:  oktober en november 

Heel trots zijn we, dat het na heel veel inspanning is gelukt om voor de oudste 16 kinderen van 7 tot 

13 jaar de Weerbaarheidstraining Rots & Water te kunnen organiseren. Door vele donaties en een 

speciale bijdrage van NuCapital is het ons gelukt.  



4 Weken lang kregen de kinderen de training aangeboden. De 

training werd gegeven door 2 pedagogen van Skuchami, een 

instelling voor geestelijke gezondheidszorg.  Rots en Water is 

een psycho-fysieke training waarin de kinderen hun eigen 

grenzen herkennen en aangeven, maar ook de grenzen van 

anderen respecteren. Kinderen leren zichzelf beter kennen en 

hun eigen keuzes te maken.  De kinderen hebben 4 weken 

lang goed meegedaan én volgehouden en op 17 november 

kregen alle deelnemers dan ook een mooi certificaat. In 

februari organiseren we nog een herhaal-middag en als het 

aan ons ligt…. komen de andere kids die 7 jaar worden t.z.t. 

ook aan de beurt. 

                             

                            

Netwerken: 

Zowel in Nederland als op Curacao proberen we als bestuursleden tussen de activiteiten door 

contacten te leggen, informatie binnen te halen, donaties te werven en dit alles om nieuwe 

activiteiten voor de kids te kunnen organiseren.  Ook zijn er soms donateurs die hun bijdrage 

specifiek voor een bepaalde activiteit of artikel (bijv. schoenen) willen geven. Dat regelen we dan 

ook. Heel mooi nieuws is ook dat we de organisatie van De Curacao 2016 Santa Run zover hebben 

gekregen dat er dit jaar wordt hardgelopen voor de Opvang in Soto en nog 2 andere creches in de 

buurt. Alle voedselpakketten gaan dit jaar naar de gezinnen van onze kids. 

 



       

           

 

Planning activiteiten 2017:  

27 januari:  Informatieve middag over de Lionfish (giftige vis die slecht is voor de zee) 

3 februari:  Atletiekmiddag bij SDK - sportstadion, begeleidt door een sportleraar 

11 februari:  Herhalingsmiddag Weerbaarheidstraining 

Mei:   Muzikale middag m.m.v. een muziekschool 

Op dit moment zijn we al weer druk bezig met het afstemmen van de overige activiteiten voor 2017.  

 

 

Wilt U meer info, mail ons of kijk op de website www.vriendenfuturobriante.nl 

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. 

 

Help ons helpen! 

 

Lieve groet,  

Stichting Vrienden van Un Futuro Briante, 

Mieke, Nienke en Nanny                                 

   

http://www.vriendenfuturobriante.nl/

