
Daarop is Scholten aan de
slag gegaan en zij heeft samen
met twee anderen de Stichting
Vrienden van Un Futuro Briante
opgericht. ,,Het werk van deze
Fundashon raakte me zo diep
dat ik direct wist dat ik hier
graag bij betrokken wilde zijn en
alleen of met anderen hulp en
ondersteuning wilde bieden”, al-
dus Scholten die al enige jaren
regelmatig op Curaçao komt. 

,,Via Curaçao Cares ben ik af-
gelopen maart betrokken ge-
weest bij CuraDoet en coördi-
neerde ik acht projecten op Bán-
dabou. Eén van de projecten was
Fundashon Projekto Un Futuro
Briante. Deze Fundashon be-
staat vanaf 1 december 2011. Het
bestaan van zo’n stichting was
een duidelijke noodzaak in de
buurt van Soto en omgeving”, al-
dus Scholten die aangeeft dat er
destijds behoefte was om een
project te beginnen om kinde-
ren uit minderbedeelde gezin-
nen op te vangen. 

Op haar vraag waar de stich-
ting behoefte aan had, was het
antwoord duidelijk: af en toe een
activiteitenmiddag en de hulp
van een kinderpsycholoog. Mo-
menteel heeft de stichting daar
geen geld voor, legt Scholten uit.
,,Door vrijwilligers is begonnen
met de verbouwing van een
nieuwe locatie voor de stichting.
Sinds mei 2012 krijgt de Fun-
dashon een maandelijkse dona-
tie van Stichting Signaal Sociaal
waarmee de vrijwilligers een ver-
goeding krijgen en de huur van
de nieuwe locatie betaald kan
worden. Meer geld voor extra’s
is er niet.”

Fundashon Projekto Un Fu-
turo Briante vangt van maandag
tot en met vrijdag zo’n dertig
kinderen tussen de drie en
twaalf jaar na schooltijd op. Te-
vens wordt op de opvang ge-
zorgd voor ten minste één war-
me maaltijd per dag. Scholten:
,,Om deze kinderen een steuntje
in de rug te geven biedt de Fun-
dashon deze opvangmogelijk-
heid zodat de kinderen bijge-

stuurd kunnen worden met alle
mogelijkheden die er zijn om
toch een goede basis te vormen
waar normen en waarden met
respect voor elkaar centraal
staat.”

De kinderen krijgen trainin-
gen in zelfredzaamheid door
middel van spelletjes, activitei-
ten, groepsactiviteiten, structuur
en regelmaat te bieden in een
huiselijke sfeer waar iedereen
met respect wordt behandeld,
vertelt Scholten. ,,De diverse ac-
tiviteiten moeten ervoor zorgen
dat de kinderen die trauma’s
hebben opgelopen zodanig ge-
motiveerd worden dat zij, on-
danks alles, kunnen doorzetten
om voor zichzelf een mooie toe-
komst te creëren.”

Geld voor een activiteitenmid-
dag en een kinderpsycholoog is
er niet en dus wilde Scholten
daar iets aan doen. In Nederland

heeft zij de Stichting ‘Vrienden
van Un Futuro Briante’ opge-
richt, waarmee zij samen met
Nienke Kleiberg en Mieke Boe-
ren het bestuur vormt. ,,Veel van
deze kinderen hebben op jonge
leeftijd al een traumatische voor-
geschiedenis. Een kinderpsy-
choloog kan de kinderen op
meerdere manieren helpen. We
hebben een psycholoog gevon-
den, Marie Anne Morón van
Psyworks, die bereid is mee te
denken en mee te werken, en
die samen met een leidster van
Un Futuro Briante dit oppakt.”

Tevens wordt 24 september
een activiteitenmiddag voor de
jongste kinderen georganiseerd,
ze gaat naar de dierentuin en
eten na afloop bij Landhuis Da-
niel in Tera Kòrá. Op 25 septem-
ber gaan de oudste kinderen Ga-
tor-rijden over de vlakte bij Boka
Tabla en ze krijgen rondleiding

in Museum Savonet. Na afloop
eten de kinderen bij restaurant
De Buurvrouw. 

De activiteitenmiddag moet
elk kwartaal gaan plaatsvinden
en dus roept de Stichting Vrien-
den van Un Futuro Briante de
hulp in van bedrijven. ,,Twee
autobedrijven stellen elk kwar-

taal een auto/busje ter beschik-
king en er zijn vijf restaurant
waar we elk half jaar mogen ko-
men eten met de kinderen. Ik
vind het heel bijzonder dat deze
bedrijven gratis hier aan mee
willen werken. Fantastisch dat
deze bereidwilligheid zo groot
aanwezig is.”
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AANMELDING LANDSEXAMEN 
 

Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE) van het Ministerie 

van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport maakt hierbij bekend dat 

degenen die in het jaar 2016 aan de 
 

VSBO-TKL, HAVO, VWO 

Landsexamens 
wensen deel te nemen, zich in de periode van 

 

4 t/m 31 augustus en 1 t/m 4 september 2015 van 13.30 uur t/m 16.30 uur 

van maandag t/m donderdag en op vrijdag t/m 16.00 uur  

 

persoonlijk dienen aan te melden bij: 

Het Expertisecentrum voor Toetsen en Examens (E.T.E.), 

Schouwburgweg # 24 – 26 (Office Complex APC-Plaza, 2de verdieping). 

Deelname aan het Landsexamen is slechts mogelijk indien de 

kandidaat/kandidate: 

- per 1 april 2016 de voorgeschreven leeftijd heeft bereikt: 

o voor het VSBO-TKL is dit 17 jaar of ouder 
o voor het HAVO is dit 18 jaar of ouder 

o voor het VWO is dit 19 jaar of ouder 

- niet voor hetzelfde schooltype op een school voor dag-/ 

avondonderwijs is ingeschreven. 

 

Bij aanmelding dient de kandidaat/kandidate de volgende stukken in te 

leveren: 

1. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of  

    identiteitskaart (sédula); 

2. Een originele kopie van reeds behaald(e) cijferlijst of  

    certificaat (indien van toepassing). 

 

 Voor nadere informatie over de aanmeldingsprocedure

aanmeldingsvoorwaarden en de examenregeling dienen geïnteresseerden

contact te leggen met het E.T.E. via het telefoonnummer 434 3765 op  

 werkdagen en werktijden:    

 - van ma. t/m do.: 7.30-12.00 uur en 13.30 - 17.00 uur  

 - op vr. 7.30-12.00 uur en 13.30 - 16.30 uur 

 

N.B. Na 4 september 2015 worden er geen aanmeldingen meer in 

behandeling genomen. 

 

Mevrouw Irene A. Dick 

 De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport 

MINISTERIE VAN 

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport 
Uitvoeringsorganisatie Onderwijs & Wetenschap (U.O.W.) 
Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (E.T.E.)

In juni werd al een uitje georganiseerd door de initiatiefneemster
van Stichting Vrienden van Un Futuro Briante. 

FOTO’S NANNY SCHOLTEN

Psycholoog en
uitje voor kinderen 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Toen aan Fundashon Projekto Un Futuro Briante werd gevraagd waar
behoefte aan was, kreeg Nanny Scholten een helder antwoord: af en toe leuke uitjes
voor de kinderen en hulp van een kinderpsycholoog.


