
 

Nieuwsbrief juli – december 2019 

Wat was 2019 een fijn jaar met mooie, zinvolle en educatieve activiteiten. Doordat ons bestuurslid Nanny 

het hele jaar op Curacao was, hebben we meer activiteiten kunnen doen dan in de andere jaren. Maar dit 

alles is niet alleen mogelijk door het organiseren, maar met name ook door mooie giften van jullie allen. We 

proberen altijd activiteiten te zoeken die low-budget zijn of waar we korting krijgen maar zonder jullie 

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

 

Wat hebben we de afgelopen maanden gedaan?   

Najaar: maandelijkse fotocursus 

Vanaf augustus jl. hebben wij voor 4 oudste kinderen een fotocursus aangeboden. Paul Schmidt, hobby-

fotograaf, heeft aangegeven graag de kinderen fotoles te willen geven en daar zijn we uiteraard graag op 

ingegaan. Elke fotoles had een eigen thema en we kunnen zeggen dat nu na 4 lessen de kinderen 

ontzettend gegroeid zijn en er grote liefhebberij in hebben. Paul begeleidt de kids fantastisch en elke les 

leren ze nieuwe dingen. Misschien biedt dit voor sommige kids kansen voor de toekomst. Bij sommige 

lessen worden de andere kinderen ook betrokken, immers je hebt ook modellen en helpers nodig. Kortom 

een zeer leerzame activiteit die vanaf Maart ook in 2020 weer doorgaat.  

               

 

 



   

11 augustus: Nieuwe schoenen voor het nieuwe schooljaar 

11 Augustus hebben alle kinderen nieuwe schoenen gekregen voor het nieuwe schooljaar. En met zoveel 

kinderen gaan shoppen is een hele klus, maar het is gelukt ! Dit alles werd mogelijk gemaakt door een 

donatie die we hebben gekregen van het entreegeld van de (her)opening van de sportschool Urban Gym. 

En de andere helft is weer bijeengebracht door onze lieve vrienden en donateurs. Masha Danki allemaal. 

                                        

 

13 augustus: Sportieve, educatieve dag bij Defensie Parera 

Op excursie bij Marinekazerne Suffisant, hoe stoer is dat ! De kinderen werden eerst door de Marine-bus 

opgehaald in Soto en bij aankomst officieel welkom geheten. En als je dan op een Marine-basis bent, dan 

moet je ook gekleed gaan als militair en er ook zo uitzien. De kinderen kregen allemaal een militair shirt en 

werden geschminkt in camouflage kleuren. Er was een rondleiding, een film over het werk van Defensie 

Caribisch Gebied maar het meest spannende was toch wel de demonstratie van de militaire uitrusting. 

Alles was heel overzichtelijk uitgestald. Kleding, kookgerei, overnachtingsspullen maar ook een pistool en 

een mitrailleur. De jongens konden hun ogen er niet van af houden. En we mochten ook allemaal even een 

militair vest aandoen. Maar natuurlijk moet je je ook gedragen als een militair; de thema's van deze ochtend 

waren dan ook discipline, respect, betrouwbaar, verbondenheid en teamgeest/teambuilding. Het laatste 

onderdeel dat voor de kinderen georganiseerd was, was een sportieve teambuilding. Een parcours moest 

door de kinderen worden afgelegd... en de verliezer 'mocht' push-ups doen. Omdat lang niet alle kinderen 

een koprol in het parcours konden maken hebben de sport-instructeurs nog een extra lesje koprollen 

gegeven. Super al deze aandacht ! Het was een top-dag.  

        

 

11 oktober: Sportdag voor ‘onze’ kids van Soto en 7 andere Opvangen van BandaBou 

TEAMWORK MAKES THE DREAMWORK.... na veel overleggen en organiseren is het gelukt......In de 

tussenvakantie hebben wij als stichting Vrienden Van Un Futuro Briante in samenwerking met sportschool 

Urban Venue een sportdag voor de kinderen van Opvangen in BandaBou georganiseerd. Niet alleen de 

opvang in Soto maar ook andere opvangen van BandaBou zijn uitgenodigd.  



De sportdag vond plaats bij Urban Venue in Willemstad. Het was een hele organisatie om 150  kids naar 

Willemstad te krijgen. Bussen, eten, drinken, muziek alles is geregeld en het was geweldig. Zelfs Minister 

Hensley Koeiman kwam even kijken naar zoveel kinderen die vanuit BandaBou sportief bezig waren. 

       

        

 

12 november:  Educatieles door de Ambulance-dienst over brandwonden. 

Voor de 2e keer heeft de ambulancedienst voor de kinderen van de Opvang een interessante middag 

verzorgd. Deze keer was brandwonden, brandwondenverzorging in combinatie met vuurwerk (31 

december) het onderwerp. Wederom een super interessante middag !      

 

 



Schooluniformen 

Wij van "Stichting Vrienden van Un Futuro Briante" helpen de Opvang in Soto, maar soms indien nodig, 

ook andere ouders en kinderen die het nodig hebben. In de maand augustus hebben wij voor diverse 

gezinnen (vertrouwelijk) schooluniformen gekocht. Donateurs en vrienden, dank je wel !  

 

 

Het was een jaar met heel veel activiteiten. De kids hebben genoten, een aantal ouders hebben we kunnen 

helpen, kinderen zijn met goede schoenen en uniformen naar school gegaan en hebben we dus met zijn 

allen, ook u als donateurs en vrienden van onze stichting, gezorgd voor een mooi sociaal jaar. Op naar 

2020 ! We hopen dan weer op uw (financiële) steun te mogen rekenen.  

 

Wilt U meer informatie, mail ons of kijk op de website www.vriendenfuturobriante.nl  

Wij zijn erg blij met uw steun. Giften kunnen overgemaakt worden op IBAN:   

NL19 RABO 0306 0985 39    o.v.v.   St Vrienden van Un Futuro Briante   

Uw bijdrage komt voor 100% ten goede aan de kinderen. 

                                 

Lieve groet,  

Stichting Vrienden van Un Futuro Briante,      

 

Mieke, Nienke en Nanny                                    


