Nieuwsbrief februari tot juli 2019
Wat een geweldig mooi halfjaar hebben we achter de rug, fantastische activiteiten, veel
nieuwe netwerk-contacten en blijvende reacties en donaties van onze trouwe
‘vriendengroep’. Masha Danki aan u allemaal !

Wat hebben we de afgelopen maanden
gedaan?
25 februari: strand en Discover Lagun
25 Februari was de eerste activiteit van 2019 ! De kids wilden graag zwemmen want Tio Jan
was erbij ! Dollen, onder water, met zijn allen hangen aan tio Jan, vissen vangen, het was
super. Niet altijd hoeft een activiteit educatief te zijn. Lekker fun op zijn tijd hoort er ook bij.
Maar educatief werd het wel….. na afloop van 1,5 uur zwemmen konden zeker 5 kids op de
rug drijven…. En na afloop, heerlijk eten bij Discover Lagun.

23 maart Sporten met Urban Venue
Het was een top-middag ! de kinderen werden wederom gestimuleerd hoe goed sporten is,
hoe fijn het is om SAMEN te sporten, en wil je iets bereiken dan moet je oefenen en
discipline hebben. We proberen de kinderen elke keer op leuke speelse manieren mooie
normen en waarden bij te brengen. En als special guest kwam ook Minister Hensley
Koeiman de kinderen nog extra motiveren. En meedoen natuurlijk !

13 april EHBO-workshop met Ambulance-dienst
De Opvang in Soto had in de maand april het thema EHBO en alles wat daarbij komt kijken.
En daarom hebben wij contact gezocht met de ambulancedienst in Curacao. En jawel hoor,
het lukte. De mooiste ambulance kwam naar Soto. Het ambulance-team startte eerst met
uitleg over de ambulancedienst, hoe bel je, waar komt de ambulance vandaan, hoeveel
mensen werken er op de ambulance, en zo konden de kinderen ook nog heel veel vragen
stellen. En als verrassing, met zijn allen in de ambulance !

12 Mei: educatieve, creatieve middag Sea Turtle Conservation
Op 23 mei werd in Sambil het #artforawareness kunstwerk van Sea Turtle Conservation
Curacao en Green Phenix gepresenteerd. En om dat haalbaar te maken is vooraf aan de
kinderen van de Opvang gevraagd mee te helpen. Een mooie win-win situatie want de kids
kregen een educatieve les over hoe slecht plastic is, en dat vooral voor de schildpadden
soms de dood kan betekenen. Aan het eind van de middag heeft Sea Turtle Conservation
Curacao de videoclip 'kan je zien' en de trailer van hun nieuwe documentaire laten zien.
Deze beelden van schildpadden in plastic netten en nog veel meer, raakten de kids. En toen
kwamen de vragen los….. De kids hebben zich de hele middag ingezet om kettingen te
maken voor de bottle cap / flessendoppen gordijnen, die deel uit gaan maken van het
kunstwerk.
Als dank voor alle kinderen een sleutelhanger van Limpi, gemaakt van het plastic afval
verzameld op Curacao.

21 mei: Feest, verjaardag Minister Hensley Koeiman
Minister Hensley Koeiman wilde graag dit jaar zijn verjaardag met de kinderen van de
Opvang in Soto vieren. Heel bijzonder ! En dus hadden de kinderen een fantastisch welkom
voor de Minister georganiseerd. De brassband ontving de Minister met heel veel
enthousiasme en de Minister speelde zelf ook nog even mee. Natuurlijk was er taart en de
minister kennende, altijd een sociaal verhaal met normen en waarden erin.

24 mei Opening expositie #artforawareness project
Opening van het #artforawareness project in Sambil. Het project heeft tot doel meer
bewustzijn te creëren over het probleem van plasticvervuiling. De kinderen van de Opvang in
Soto hebben ook meegewerkt aan dit kunstwerk (flessendop-gordijnen) en dus zijn we
uitgenodigd. Blij dat we deel mogen uitmaken van dit project.

24 mei Open Dag Ambulancedienst en Brandweer
Tegelijk met de opening van #artforawareness was ook de brandweer en de
ambulancedienst aanwezig voor hun Open Dag. Ook hier een mooie presentatie gekregen.

25 mei Urban Venue Grand Opening door Minister Hensley Koeiman en Roelly
Winklaar. Grandiose (her)opening van de sportschool Urban Sport en Lifestyle én Urban
Charity. Dé jongens die door clinics en events sport naar o.a. BandaBou willen brengen.
Trots op mooie samenwerking tussen onze stichting Vrienden Van Un Futuro Briante met
deze club. Tijdens de grandiose (her)opening van de sportschool Urban Gym konden
bezoekers vrijwillig een donatie geven voor onze stichting Vrienden Van Un Futuro Briante
En jawel, er is een mooi bedrag opgehaald. Passend bij de vibe van Urban Gym zal deze
donatie gebruikt worden voor de aankoop van (zwarte) sport-/schoolschoenen voor de
kinderen voor het nieuwe schooljaar.

8 juni - Educatieve middag bij Coral Estate, Karakter en Coral Divers
Superdag, de activiteit aangeboden door Coral Estate Center in Willibrordus. Een boottocht,
educatie over koraal, onderwater-wereld en mangrovebossen. En natuurlijk heerlijke hapjes
en drinken. Eerst werden de kids in 2 groepen verdeeld, de ene groep op de boot en de
andere groep educatie. Maar voor de boot gaat.... eerst zwemvesten aan !

Planning activiteiten 2e helft 2019
13 augustus:

Sportieve, educatieve dag bij Defensie Parera

30 augustus:

Educatieve excursie naar Boca Ascension turtles i.s.m. Sea Turtle
Conservation

Najaar:

EHBO-workshop door Ambulancedienst Curacao, onderwerp
brandwonden

Najaar:

Start fotografie-lessen voor de oudste kids, i.s.m. Paul Schmidt wordt
er een mooi les-programma opgesteld om zo de oudste kids een jaar
lang fotografie-lessen te kunnen geven.

Lieve groet,
Stichting Vrienden van Un Futuro Briante,

Mieke, Nienke en Nanny

