
 

Nieuwsbrief augustus tot en met november 2017 

 

Hallo donateurs, ‘vrienden  van onze Stichting’,  

Wat hebben we weer mooie leerzame activiteiten kunnen organiseren !  en dat 

alleen maar met jullie hulp !  MASHA DANKI  

De reacties en het enthousiasme van de kinderen zouden we zo graag live voor jullie 

in beeld willen brengen.  Immers deze blikken zeggen meer dan al onze 

woorden………  Daarom proberen we op onze facebookpagina van de Stichting 

geregeld filmpjes te plaatsen zodat u toch een stukje ‘live’ kan meemaken. 

Muziekles: 

Misschien weet u nog dat wij in de vorige nieuwsbrief schreven dat het gelukt is om 

een muziekleraar te kunnen aannemen die wekelijks op donderdagmiddag aan de 

oudste kinderen cuater-les geeft.  Ook krijgen de kinderen uiteraard les in 

muzieknoten lezen wat straks het bespelen van andere muziekinstrumenten ook 

mogelijk maakt. De afgelopen maand hebben wij een aantal donaties ontvangen 

waarmee de lessen tot en met maart 2018 gegarandeerd zijn.   

 

            

 



 

Wat hebben we de afgelopen maanden verder gedaan ?   

 

Educatieve activiteit; 22 september Kids for Coral Bandabou 

Educatieve middag over het koraal en de zee m.m.v. Kids voor Coral BandaBou.  

De stichting Kids for Coral is speciaal bedoeld voor minderbedeelde kinderen om 

hen de kans te geven te leren snorkelen en te leren over de onderwater-schatten en 

het belang van het behoud hiervan! Juist deze kinderen van Curaçao verdienen deze 

kans, even weg uit hun eigen omgeving en iets anders aan hun hoofd en omdat zij 

ook in de toekomst kunnen bijdragen aan een betere omgang met het koraalrif. 

Via een interessante presentatie heeft  Harold Welvaart van Kids for Corals de 

kinderen de waarde van het rif uitgelegd, maar ook ingegaan hoe we verstandig met 

het koraal kunnen omgaan. Heel zinvol ! 

                  

 

 

          



Educatieve, sportieve activiteit; 29 september Snorkelen met Kids for 

Corals  

Nadat op 22 september de theorielessen waren gegeven, moesten de kinderen ook 

de onderwaterwereld met eigen ogen aanschouwen. Kids for Corals wilde ook dit 

voor ons organiseren. Veel ouders zijn bang voor water en brengen die angst op hun 

kinderen over. Voor veel kinderen was deze snorkel cursus dan ook een echte eerste 

ervaring met de onderwaterwereld. De meeste kinderen zijn zich helemaal niet 

bewust van het geweldige onderwaterleven en ze zien voor het eerst dat onder de 

zeespiegel een heel andere wereld bestaat. Veel kinderen hebben wel zwemles 

genoten in Lagun maar het snorkelen maakt daar uiteraard geen onderdeel van uit. 

Door medewerkers van Kids for Coral BandaBou werden de kinderen begeleidt. Eén 

medewerker met max. 2 of 3 kinderen. 

 

           

 

 

 



27 oktober: Kennismaken met beroepen; 

(Sport-)Masseuse. 

Helaas…… Op weg naar onze activiteit is Anouk 

Fortis onderweg aangereden door een tegenligger 

die zich op de verkeerde weghelft begaf. Het gaat 

nu gelukkig weer redelijk goed met Anouk en vanaf 

deze plaats wensen wij Anouk veel sterkte.  12 

Januari opnieuw deze workshop! 

 

 

 

 

Planning 1e helft 2018 

 



 

Dank voor uw donaties: 

Ook de afgelopen perioden hebben we weer mooie donaties mogen 

ontvangen. Hartelijk dank aan iedereen die ons weer heeft gesteund. 

Deze steun verandert het leven van deze kinderen. Vaak denken we dat 

het een druppel op de gloeiende plaat is. Het tegendeel is waar. We 

kunnen de kinderen activiteiten aanbieden waardoor hun 

ervaringswereld wordt uitgebreid en ze gaan beseffen dat ze keuzes 

hebben.   

Wij zijn erg blij met jullie steun. Giften kunnen overgemaakt worden op 

IBAN: NL19 RABO 0306 0985 39     

o.v.v.   St Vrienden van Un Futuro Briante  

De bijdrage komt voor 100% ten goede aan onze kinderen. 

 

 

 

Lieve groet,  

Stichting Vrienden van Un Futuro Briante, 

Mieke, Nienke en Nanny                               

     


