
 

Nieuwsbrief februari, maart en april 2016 

Er zijn weer 3 positieve maanden verstreken.  Heel  veel contacten gelegd, netwerken,  aanvragen 

voor donaties ingediend bij instellingen die helaas niet altijd worden toegekend, overleg met de 

Naschoolse opvang in Soto, en mooie activiteiten kunnen organiseren met steeds groter wordende 

smiles van de kinderen…… maar eerst…..Masha Danki aan u allemaal ! 

 

Masha Danki: Wat zijn wij verrast door de interesse en mooie 

donaties van  u allen. Dit maakt het voor ons mogelijk om de doelen te 

bereiken. Een donatie van een bedrijf om voor de oudste kinderen een 

educatieve workshop te gaan organiseren, een donateur die een collecte 

heeft gehouden en dit volledig aan onze stichting afstaat, een vriendin 

die kookt voor een buurtbewoner en daarvoor van de gemeente geld 

krijgt en dit dus aan onze stichting schenkt, en daarnaast weer vele 

giften van u allen. Wij zijn ontzettend blij met al uw donaties. Dank u 

wel. We hopen dat u onze stichting blijft steunen. 

 

 

Weerbaarheidstraining (psychologische ondersteuning) 

Een aantal kinderen krijgt  inmiddels individueel psychologische hulp en ondersteuning van 

Skuchami. Hier hebben we in 2015 hard voor gewerkt en door de leidster van de opvang wordt dit nu 

ook gecoördineerd.       

Maar eigenlijk vinden we dat alle oudste kinderen een zetje in de rug, ofwel een bepaalde vorm van 

ondersteuning nodig hebben.  We zijn hiermee aan de slag gegaan en willen proberen in het najaar 

van 2016 de 16 oudste kinderen de training Rots & Water aan te bieden. Dit is een sociale 

weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes die willen leren om op een 

goede manier voor zichzelf op te komen in de omgang met anderen. De 

training bestaat uit 4 middagen en  in de training is er veel aandacht voor: a) 

het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen, b) het 

fysiek, mentaal en verbaal weerbaar worden en c) sociale en communi-

catieve vaardigheden. Het  bedrijf NuCuraçao Windparken B.V is bereid 

deze training voor onze kinderen te betalen.  Wordt vervolgd. 



Activiteiten in Maart: Wederom is het ons gelukt om 3  fantastische activiteiten voor de kids te 

organiseren, uiteraard met medewerking van veel particulieren en bedrijven.  

18 maart Creatieve middag:   

Op 18 maart was er voor alle kinderen een creatieve 

middag. Anneke van Sluis van Driftwood & More 

verzorgde volledig kosteloos deze middag . Voor de 

jongste en oudste kinderen waren er verschillende 

opdrachten en voor de oudste jongens was het een 

gezamenlijke opdracht om zo ook het samenwerken 

te versterken. Anneke, dank je wel! 

 

 

24 maart Ochtend op beach Grote Knip met zwemmen, spelletjes en friet 

eten! 

Goed georganiseerd, een deel van het strand door ons afgezet en de geleende zwemkurkjes van de 

badmeesters van Lagun, zorgden ervoor dat  alle kinderen genoten van deze ochtend.  

 

                    



29 maart - Educatieve excursie naar het Sea-aquarium.   

29 Maart werden wij welkom geheten bij het Sea-aquarium.  In overleg met hen was het ons gelukt 

dat de kinderen een VIP-arrangement kregen, d.w.z. een educatief programma met interactie. En 

jawel hoor…. Naast natuurlijk de dolfijnenshow was er ‘aaien met haaien’, eten geven aan de haaien, 

flamingo’s aanraken, en een prive-rondleider die de kinderen van de 1e tot de laatste minuut 

geïnteresseerd hield. Alles over de dieren werd verteld, een film over hoe een dolfijn wordt geboren 

en de zorg erna, maar ook hoe er met het koraal en de zee omgegaan moeten worden. De kinderen 

genoten! Na afloop van de dag mochten wij met alle kinderen genieten van een heerlijk buffet bij 

Restaurant Trio Penotti. Het vervoer met de bus is deze dag mogelijk gemaakt door Monica Vrolijk 

van Hato Caves, en de entreekaarten deels door PWC, Sponsoren, wederom dank je wel! 

                         

 

 

Doelen en speerpunten 2016/2017:                         

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 de  workshop Farm to table.  Het bedrijf Nering 

Bögel uit Weert (dat zich o.a. bezig houdt met zuivering en 

water(her)gebruik) is bereid om voor de oudste 15 kinderen 



deze 2-daagse workshop te betalen.  Tijdens deze 

workshops zullen de kinderen kennismaken met 

planten kweken, oogst, waterbeheer, (gezonde) 

voeding en koken.  Nering Bögel alvast heel veel dank.  

In onze nieuwsbrief van juli volgt meer informatie.  Zie ook onze website onder kopje ‘Nieuws’. 

 

Planning activiteiten 2016 

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

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

Najaar:  Weerbaarheidstraining Rots & Water, voor oudste kids 

Nov.  Educatieve workshop ‘Farm to table’ (2e dag), voor oudste kids 

Nov.  Activiteit voor alle kinderen 

 

En ook wij als Bestuur genieten van de blije kinderen………. 

                                  

 

Kijk ook op onze website waar ons bestuurslid Nienke onder de rubriek Nieuws weer mooie 

nieuwe foto’s heeft geplaats van de activiteiten en extra informatie over de workshop ‘Farm to 

table’. 

 

Lieve groet,  

Stichting Vrienden van Un Futuro Briante, 

Mieke, Nienke en Nanny                                    


