
 

Nieuwsbrief december 2016 tot en met maart 2017 

Hallo donateurs, ‘vrienden’ van onze Stichting’, 

Wat was 2016 een fijn jaar met mooie, zinvolle en educatieve activiteiten. 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 

En op die manier gaan we ook van 2017 weer een fantastisch jaar maken. We zijn januari en 

februari al goed begonnen met 2 activiteiten waar de kids van genoten hebben.  

Ook gaan we langzaam zien dat onze activiteiten  ‘vruchten’ beginnen af te werpen. De workshop 

Farm to Table hebben we georganiseerd met als doel de oudste kids kennis te laten maken met 

landbouw, groenteteelt, en voeding. De kids hebben dat zo fantastisch gevonden dat er nu op de 

Opvang een klein tuintje is waar ze met veel enthousiasme hun eigen plantjes poten en verzorgen. 

Als deze trend ook nog naar het thuisfront gaat, dan bereiken we ook de gezinnen van de kinderen 

en zijn dit kleine maar effectieve positieve veranderingen. Super om dit te zien! 

         

 

Wat hebben we de afgelopen maanden georganiseerd en gedaan ?   

Zoals wij reeds in november meldden, hebben wij de organisatie van de Curacao 2016 Santa Run 

zover gekregen dat er op 23 december 2016 werd hardgelopen voor de Opvang in Soto en voor 

nog 2 andere créches in de buurt. Alle voedselpakketten zijn dus naar de gezinnen van ‘onze’ kids 

gegaan. Als extra van de gelopen opbrengst, was er ook nog een mooie laptop voor de Opvang. 

Om ook een tegen-daad te verrichten, hebben leidsters en ons bestuurslid Mieke Boeren met haar 

man Frans, de Santa Run organisatie geholpen met o.a. verkoop van deelname kaarten. Een mooie 

samenwerking ! 



       

                  

               

Educatieve activiteit: 27 januari Informatiemiddag Lionfish 

Op vrijdagmiddag 27 januari hebben we een heel 

leuk én leerzaam programma over de Lionfish 

georganiseerd; het gevaar van deze vis, waarom 

uitroeien, hoe ziet de vis eruit, we hebben de vis 

vastgehouden én de vis geproefd! Lisette Keus 

van Lionfish Caribbean heeft hieraan haar 

medewerking verleend.  Het vasthouden van een 

echte Lionfish was voor de meeste kinderen wel 

het hoogtepunt! 

 

 

                          



Sportieve activiteit: 3 februari  Atletiekmiddag 

Op 3 februari jl. hebben we voor een middag het SDK-stadion afgehuurd. Alle kids hebben op eigen niveau 

kennis kunnen maken met de diverse atletiekonderdelen en op het eind was er ook tijd voor samenspel.  Er 

waren 4 individuele onderdelen. Sportleraar Norvin Allee met zijn assistent Rudy heeft ons deze middag 

geholpen. In Soto zijn de kinderen alleen droge grond gewend, dus hier op kunstgras was heel bijzonder 

voor ze. 

              

                    

Weerbaarheidstraining Rots & Water:  herhaal middag 18 februari 

In het najaar van 2016 hebben de oudste 16 kinderen de Weerbaarheidstraining Rots & Water 4 

weken mogen volgen. 18 Februari hebben we nog een herhaal middag georganiseerd om te kijken 

wat er nog is blijven hangen van de oefeningen en om nog een keer extra de aandacht er op te 

vestigen. Deze Weerbaarheidstraining is zo goed bevallen dat we er dit jaar alles aan gaan doen 

om in het najaar 2017 een nieuw groepje kinderen van 7 jaar ook deze training te kunnen 

aanbieden.  

 



 

Planning activiteiten 1e helft 2017:  

 

5 Mei:  Muzikale middag m.m.v. muziekschool Do-Re-Music. Hierna heerlijk eten bij 
Landhuis Klein Santa Martha 

19 mei: Boottocht m.m.v. Divers Republic om je eigen woon-omgeving van BandaBou ook 
eens vanaf het water te zien. Daarna smikkelen bij eettent Daaibooi. 

Op dit moment zijn we al weer druk bezig met het afstemmen van de overige activiteiten voor 
de 2e helft van 2017.  

 

 

Netwerken en donaties zoeken: 

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 kinderen te kunnen organiseren.   

 

Wilt U meer informatie, 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/

