
 

Nieuwsbrief mei tot en met december 2018 

 

Hallo donateurs, ‘vrienden’ van onze Stichting’,  

Wat hebben we mooie activiteiten kunnen organiseren !  Leerzame, educatieve,  

sportieve en sociale activiteiten, met jullie hulp !  Dit alles is alleen mogelijk door de 

mooie giften van jullie allen, en door de diverse bedrijfjes op Curacao die ons 

telkens weer bijstaan met eten, materialen, etc.  Zonder deze donaties en hulp 

zouden we de activiteiten voor de kinderen niet kunnen realiseren. MASHA DANKI  

De reacties en het enthousiasme van de kinderen zouden we zo graag live in beeld 

willen brengen. We proberen dus zo goed mogelijk  foto’s te maken waarmee we  

de blijheid van de kinderen kunnen laten zien. Deze blikken zeggen meer dan al onze 

woorden………   

       

 

Wat hebben we de afgelopen maanden georganiseerd en 

gedaan ?    

Cultureel/educatieve activiteit: muzieklessen – juni 2017 / juli 2018 

28 Juni, was de laatste muziekles van het afgelopen jaar. Quater spelen en noten 

leren lezen is een vaardigheid waar de kinderen hun hele leven iets aan hebben,  

daarom hebben wij de oudste kids dit een jaar lang laten volgen. En de resultaten 



zijn erna. Tijdens feestjes of bijeenkomsten zullen zij dit kunnen inzetten.  Een heel 

mooi resultaat. 

          

 

Educatieve activiteit; EHBO voor kinderen - 7 september  

WORKSHOP EHBO VOOR KINDEREN: "Jong geleerd is oud gedaan". In de praktijk 

blijkt dat wat kinderen op jonge leeftijd leren over EHBO, ze op latere leeftijd nog 

steeds weten en kunnen toepassen. Les 1 ging over hygiëne, verband en pleiser 

aanleggen, hulpinstanties bellen en natuurlijk even kort het echte werk, het 

reanimeren van iemand. Nos muchanan a sinja e prome paso pa kuminsa reanima. 

Eigenlijk is dit voor puber van 15/16 jaar maar de grootste kinderen deden het 

super! Met vrijwilligster Barbara hebben we afgesproken in het voorjaar van 2019 

les 2 van de EHBO-workshop te geven.  

                   



 

Educatieve activiteit; bezoek Children’s Museum Curacao - 21 

september   

Op 21 september hebben de kinderen het Children Museum Curacao bezocht. Een 

echt DOE-museum. Creatieve bezigheden met heel veel techniek. Zowel de jongens 

als de meisjes hadden een top-middag. 

Hoe leuk is het als je als kind alles in de winkel kan pakken wat je wilt, het zelf kan 

afwegen en ook zelf afrekenen. En ja..... dan pak je gewoon zoals Norshendell de vis 

onder je arm mee naar de kassa. 

                       

Voor de oudere kids hadden we ook nog een speciale workshop slijm maken 

georganiseerd. 

       

   



 Sport activiteit; workshop Urban Workout – 16 november 

Het was best moeilijk om een fitness-bedrijf naar Bandabou te halen 

maar op vrijdagmiddag 16 november kwam Jos van Wordragen met zijn 

bedrijf Personal Training Curacao de kinderen van de opvang een Urban 

Workout geven. De Urban Workout is een actieve workout voor het hele 

lichaam die plaats vindt in de open-lucht. Op het strand van  St. Cruz vond 

de Circuit fitness training plaats. In tweetallen gingen de kinderen allerlei 

oefeningen doen, super enthousiast waren de kids. Tio Jos en tio Remy 

hadden ook hele leuke oefeningen klaargezet. Ook werden er spellen 

gedaan voor de teambuilding, kortom super geslaagd! Voor herhaling 

vatbaar ! 

    

En wederom, net als andere jaren, mochten we aanschuiven bij een 

aantal restaurants op Bandabou, deze keer was dat Cafe-restaurant 

Williwood in Willibrordus en Bahia Apartments en Diving in Lagun. 

          

   



Planning 1e helft 2019 

Voor de planning van komend half jaar hebben we al veel contacten 

gelegd. Zoals gezegd willen we de kinderen meer in contact brengen met 

sport. De sport-activiteit van het najaar 2018 zal zich dit voorjaar gaan 

herhalen. Het bedrijf Personal Training Curacao is bereid onze kinderen 

wederom een mooie workshop te geven. Ook met de EHBO-lessen gaan 

we door. In maart zal les 2 van de EHBO-kinder workshop plaatsvinden. 

 

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,  Nanny                                 

   


