Nieuwsbrief december 2017 tot en met april 2018
Hallo donateurs, ‘vrienden van onze Stichting’,
Terugkijkend op de afgelopen maanden komt er een blij gevoel door me heen en
een lach op mijn gezicht. We zijn met ons allen nu al een aantal jaren bezig om de
activiteiten te organiseren. Wij als bestuur de organisatie en u allen ondersteunend
d.m.v. donaties. Samen zorgt dit ervoor dat we GROEI zien. Groei bij de kinderen in
kennis en ervaring. Kennis van de wereld om hen heen maar ook kennis in
vaardigheden.

Ook normen en waarden (Norma i Balor)
nemen toe. Als we uitgaan, verzorgen we
ons netjes en gedragen we ons netjes. Maar
zorgen we ook voor elkaar. Onderstaande
foto geeft een mooi beeld weer van
Shurnailys die uit zichzelf ziet dat haar
neefje te klein is voor de tafel en hem uit
zichzelf gaat helpen met drinken. Hoe mooi
is dat!

De muziekles en daarbij het noten lezen, die we de oudste kinderen vanaf juni 2017
een jaar lang aanbieden werpt ook echt zijn vruchten af. Op 20 mei a.s. geven de
kinderen in Sentro di Bario (buurthuis) Soto een concertje. Hoeveel vertrouwen
moet je dan hebben opgebouwd om dit te kunnen doen, en ik kan u zeggen het
klinkt fantastisch. Een super mooi resultaat.

Met de leidsters van de Opvang hebben we gebrainstormd en we hebben er samen
voor gekozen om het komende jaar vanaf september de kinderen een jaar lang
sportmogelijkheden aan te bieden. De meeste kinderen kennen sport alleen van
school. Wij gaan vanaf september proberen om elke maand een andere
sportworkshop te kunnen organiseren zodat de kinderen kennis maken met diverse
sporten.
Al deze activiteiten en leerprocessen kunnen we alleen SAMEN mogelijk maken. Alle
donateurs: wederom bedankt!

Muziekles:
Elke donderdagmiddag in 2 groepen geeft
meester Marcel cuaterles en theorie. De
afgelopen maand hebben wij een aantal
donaties ontvangen waarmee de lessen tot en
met juni 2018 gegarandeerd zijn.

Wat hebben we de afgelopen maanden verder gedaan ?
Beroepenoriëntatie; 12 januari (Sport)Masseuse
Anouk Fortis, masseuse, heeft op 12 januari de kinderen een leuke leerzame
presentatie gegeven over het vak (sport)masseur. Opleiding, materialen, en het zelf
ondergaan van een massage stonden op het programma.
Een aantal kinderen hebben ook een massage gekregen. Leerzaam en relax !

Educatieve activiteit; 23 maart, windmolenpark Tera Cora bezoeken.
Vrijdag 23 maart was het zover, we mochten de nieuwe windmolens van Tera Cora
bezoeken. Mevr. Julissa Tromp, ingenieur van NuCuracao Windparken, ontving ons
op deze bijzondere plek. De kinderen hebben heel veel geleerd over windmolens.
Dankzij dit 3e windpark wordt 20 á 30% van het stroomverbruik op Curaçao
geproduceerd door windenergie. En Curacao wil in de toekomst naar 50% ! En de
grootste verrassing was wel dat de kinderen ook naar binnen mochten..... hoe
bijzonder is dat! Een Top Excursie! NuCuracao Windparken B.V. bedankt !

Educatieve activiteit; 3 april, bezoek Curacao Beverage Bottling
Company BV,
Bij de in de volksmond genoemde Coca Cola fabriek, werden de kinderen
als echte gasten ontvangen en kregen we allemaal een 'visitors'-pas om.
Na eerst een film over de historie van Coca Cola te hebben gezien, kregen
we daarna een rondleiding door de fabriek. We mochten binnen geen
foto’s maken, wel van het laboratorium. Een hele leerzame rondleiding!

En wederom, net als andere jaren,
mochten we aanschuiven bij
Eetcafe De Buurvrouw in Grote Berg.
Genieten!

Planning 1e helft 2018
Voor de planning van komend half jaar hebben we al veel contacten
gelegd. De voorkeur gaat uit naar activiteiten die voor alle kinderen
toegankelijk en geschikt zijn, dat maakt het soms weleens moeilijk.
Datums moeten nog geprikt worden maar een bezoek aan het Childeren’s
Museum Curacao staat op het programma en ook een bezoek aan het
landhuis Jan Kok met zijn enorme historie en atelier van de recent
overleden kunstenares Nena Sanches staat op het programma.
Daarnaast zijn we bezig om vanaf september maandelijks een
sportworkshop te organiseren.

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

