
 

Nieuwsbrief mei, juni, juli 2016 

Hallo beste ‘vrienden van onze Stichting’, 

Al in gedachten aan het bedenken wat ik ga schrijven, bekruipt mij bij de herinnering aan de 

afgelopen 3 maanden opnieuw dat blijde en dankbare gevoel over de vele mooie dingen die we 

konden doen voor de kinderen én hun reacties.  Allereerst wil ik dat proberen in een paar foto’s te 

laten zien. Zowel de jongste als de oudere kinderen genieten! 

                          

                               

 

Dit alles is alleen mogelijk door de mooie giften van u allen, en door de diverse bedrijfjes die ons 

telkens weer bijstaan.  Zonder deze donaties en hulp zouden we de activiteiten voor de kinderen niet 

kunnen realiseren. Uw donaties maakt het mogelijk de kinderen in contact te brengen met nieuwe 

dingen, het eiland te verkennen door middel van uitstapjes,  leren samen te werken en rekening te 

houden met elkaar d.mv. sport en spel, en nog veel meer…… én even uit hun dagelijkse omgeving 

weg te zijn.  Alle donateurs:  wederom bedankt! 



Wat hebben we de afgelopen maanden georganiseerd en gedaan ?   

Besteding cadeaubonnen:   

Op 4 december waren we op bezoek bij de Hato-grotten, hier hebben de kinderen allemaal 

cadeaubonnen gekregen en van deze cadeaubonnen is veel knutsel- en school/schrijfmateriaal 

gekocht. 

 

 

Afzwemmen 23 juni: 

Op 23 juni was in de baai van Lagun het afzwemmen voor diploma A van alle scholen op BandaBou. 

Van ‘onze’ kinderen waren Nathaniël en Charivienne hierbij. Uiteraard zijn wij gaan aanmoedigen, en 

allebei…. Geslaagd ! 

           

 

 



5 juli:  Bezoek Maritiem museum en haventour:   

Met alle kinderen hebben we een rondleiding gekregen door het Maritiem Museum. Ook was er een 

speciale tentoonstelling "Defence in the Caribbean",  uitgebeeld d.m.v. veel interactie. Dit had met 

name de interesse van de kinderen. En de boottocht door de haven was natuurlijk helemaal 

spannend, en leerzaam! De kinderen genoten!  Na afloop zijn we door Bahia Bar en Restaurant 

verwend met een heerlijke maaltijd.  

               

 

7 juli:  Workshop Farm to Table bij landhuis Cas Cora 

Voor de oudste 15 kinderen hebben we een 2-daagse workshop georganiseerd (2e dag is 4 nov.) om 

ze kennis bij te brengen over planten, rol van water daarbij, compost, oogsten, voeding en koken. 

Wat een fantastische dag was dit. Het enthousiasme van de kinderen was abnormaal, zelfs de stoere 

jongens hebben van de 1e tot de laatste minuut meegedaan.  

      

 

Planning 2e helft 2016 activiteiten:  

Oktober/november: Weerbaarheidstraining Rots & Water, voor oudste kids 

4 November:  Educatieve workshop ‘Farm to table’ (2e dag), voor oudste kids 

11 November:  Sportieve activiteit voor alle kids; Zero Gravity en eten bij De Buurvrouw. 



Op dit moment zijn we al weer druk bezig met het afstemmen van de activiteiten in oktober en 
november. De oudste 16 kinderen krijgen vanaf 19 oktober 4 weken lang de weerbaarheidstraining 
Rots & Water, dit vergt enige voorbereiding, maar we zijn ontzettend trots dat zo’n mooie zinvolle 
training aan de kinderen aangeboden kan worden. Ook hiervoor hebben wij mooie donaties 
ontvangen om dit mogelijk te maken. 

We hopen dat we u met bovenstaande informatie en foto’s weer een mooi beeld hebben gegeven 

van onze activiteiten en de noodzaak daarvan. Ik wil afsluiten met onderstaande foto, die de essentie 

van de noodzaak een beetje weergeeft: we zien hier een blije Shadison op de foto, doordat de foto 

van bovenaf wordt gemaakt, is zichtbaar dat hij in zijn knie-broekzak toch snel een paar aardappels 

van de oogst van het land heeft gestopt, om er zeker van te zijn dat hij morgen óók iets te eten heeft. 

Déze actie, dít overleven, zit al van jongs af aan er bij de kinderen in. Maar het blijft een mooie foto !                                  

 

 

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/

