
 

Nieuwsbrief juli – december 2020 

Bon ana nobo – gelukkig nieuwjaar ! 

Namens het Bestuur van onze stichting “Vrienden van Un Futuro Briante” wensen wij al onze vrienden, 

donateurs en sponsoren een mooi en gezond 2021, met weer meer echte sociale contacten.  

Begin juli heeft u van ons i.p.v. een nieuwsbrief een uitgebreide mail gehad die met name ging over de 

voedselpakkettenhulp op BandaBou. Hulp aan alle gezinnen van de kinderen van de Opvang maar ook 

nog 50 andere gezinnen die we hielpen. In deze nieuwsbrief willen we wat uitgebreider op het afgelopen 

jaar ingaan. 

Hoe is 2020 gestart en wat hebben we de afgelopen 

maanden gedaan?   

In januari 2020 hadden we een mooi programma voor het 1e kwartaal van 2020 in elkaar gezet. Dit begon 

met een excursie naar Green Phenix op 7 februari. 

Excursie Green Phenix 7 februari 2020:  

Green Phenix is een sociale onderneming/stichting die plastic afval omzet in nieuwe bruikbare producten. 

De kinderen leerden hoe Green Phenix PET (nr 1), HDPE (nr 2) en PP (nr 5) plastic kan recyclen. Een zeer 

geslaagde excursie om kinderen het belang van afval scheiden bij te brengen. De kinderen hebben samen 

met de leidsters afgesproken de 3 soorten plastic ook in Soto te scheiden. Na afloop mochten we heerlijk 

aanschuiven bij restaurant De Buurvrouw in Grote Berg. 

     

 

Vervolg fotocursus 14 maart:  

De fotocursus door hobby-fotograaf Paul is in het najaar van 2019 gestart en ging in maart als 

vervolgcursus verder. Niet meer met compactcamera’s maar met echte tweedehands DSLR camera's 

(Spiegelreflex-camera). Dus dit was ECHT fotograferen ! De kinderen die interesse toonden tijdens de 

najaarscursus mochten nu verder met het onderwerp macrofotografie, en sommige kids zijn hier enorm in 

gegroeid. Super dat ze kennis kunnen maken met activiteiten waar ze thuis en in hun omgeving niet mee in 

aanraking komen. 



      

 

EN TOEN KWAM CORONA…….. 

Vanwege de lock-down op Curacao moest iedereen en dus ook alle kinderen thuis blijven. 3 en 17 april 

waren 2 activiteiten gepland. "Slachtofferhulp Curacao" met een interessante presentatie voor de kinderen 

en hun familieleden. En op 17 april stond een excursie naar de Zoo gepland. Helaas konden deze 

activiteiten niet doorgaan. 

Voedselhulp op BandaBou: 

Op Curacao leven veel mensen al onder de armoedegrens. Door de uitbraak van het coronavirus nam (en 

nog steeds) de armoede hard toe op Curacao. Curacao is afhankelijk van het toerisme en dat lag/en ligt nu 

volledig plat. Omdat alles stil lag (en ligt) was er geen werk meer, geen inkomen en dus geen eten. We 

hebben het hier over (eenouder)gezinnen op BandaBou, ook over families in de omgeving van de kinderen 

van de Opvang. We hebben direct de handen ineen geslagen en contact gezocht met een andere 

bevriende stichting. Onze stichting en stichting De Open Poort van Andre Vis, beiden actief op BandaBou, 

hebben tijdens deze corona-periode intensief samengewerkt op het gebied van de communicatie, de 

coördinatie én de uitvoering van de voedselpakketten. Wij zijn hard aan de slag gegaan met ons netwerk 

om donaties binnen te halen en Andre deed de boodschappen en bracht het rond. Op een gegeven 

moment hadden we 85 gezinnen waar we wekelijks voedselpakketten brachten. Na 2 maanden konden 

gezinnen zich opgeven bij het Min. van SOAW/Voedselbank voor een standaard klein pakket. Echter de 

gezinnen op BandaBou zijn geen doorsnee-gezinnen, veel gezinnen bestaan uit 8 personen en meer, 

oplopend tot zelfs 16 personen per gezin. Doordat wij al jarenlang intensief betrokken zijn bij de gezinnen 

op BandaBou, kennen wij de nood, de special needs en weten waar ze behoefte aan hebben. Wij hebben 

deze gezinnen met extra hulp, extra voedsel maar ook andere zaken geholpen.  

We hebben van alles uit de kast gehaald; veiling van schilderijen, kennissen die fooienpotjes ter 

beschikking stelden, aanschrijven van fondsen en óók geld binnenhalen, en zelfs meegewerkt aan de tv-

uitzending van Jandino Asporaat. In totaal hebben we gezamenlijk zorg gedragen voor 25 voedsel-rondes 

waarin 1600 personen / 302 gezinnen van voedsel zijn voorzien. 

Zonder uw donaties konden wij deze pakketten niet bij de gezinnen krijgen, nogmaals masha masha dank ! 

            



Behoeften aan andere zaken:  

Het rondbrengen van de voedselpakketten op BandaBou had nog steeds onze volledige aandacht maar er 

kwamen meer problemen. Veel gezinnen hadden al vanaf maart geen geld van hun werkgever of geen 

dagloon. 1 Juni gingen de scholen weer open en dan moesten de kinderen met de bus naar school. Hoe 

betaal je die bus als er geen geld is ? Naast het helpen contacten met sociale instanties hebben we dus 

ook een aantal moeders een bijdrage kunnen geven voor dit 'transport'.  

Daarnaast waren er een paar moeders die zelf initiatieven namen. Hapjes maken en verkopen, alles om 

maar wat inkomsten te krijgen. Zulke pro-actieve activiteiten hebben we ondersteund door bij te dragen in 

de aankoop van ingrediënten. 

Begin augustus hebben we met behulp van jullie donaties ook weer een aantal kinderen én moeders blij 

kunnen maken met uniformen voor het nieuwe schooljaar ! 

 

 

Speelgoed-actie: 

Een juf van een prive-school op Curacao nam in juni contact met ons op omdat de kinderen van deze 

school heel erg graag iets voor kinderen op BandaBou wilden doen. Ze hadden een speelgoed-actie 

georganiseerd en wilden dus graag speelgoed met de kinderen van BandaBou delen. Een mooi doel want 

de kinderen op BandaBou waren al maanden thuis en de verveling slaat dan toe. Naast onze opvang 

mochten wij ook nog 3 andere opvangen blij maken met speelgoed. Het uitdelen van dit speelgoed was 

natuurlijk een groot festijn met een muziekpresentatie als bedankje van de kinderen van ‘onze’ Opvang. 

We zijn als Stichting dankbaar dat we zo'n groot netwerk hebben waar vaak hele mooie acties uit 

voortkomen. 

     

 

Excursie Curacao Hato Cave 20 juli: 

De corona-maatregelen werden versoepeld op Curacao en jawel, we hebben snel een excursie geregeld 

naar de Grotten van Hato. Niet alleen de kinderen van de Opvang, maar we hebben ook de opvang uit 

Barber Princen & Princessen uitgenodigd, en ook de kinderen van De Open Poort waren erbij. Eerst 

opgehaald worden met de grote bus en daarna leuke afwisselende activiteiten bij de grotten van Hato. Dit 

was de 2e keer in 3 jaar tijd dat we met zoveel kinderen bij de Grotten mochten langskomen. Chapeau ! 



      

 

Excursie naar de Zoo 22 juli: 

Door corona was dit uitstapje van 17 april uitgesteld maar nu was het dan toch zover....... we hebben weer 

een grote bus gehuurd en hebben wederom een andere opvang ook uitgenodigd. Deze keer opvang 

Mannan Responsabel uit Barber. 

 

 

Schooltassen-actie: 

"SAMEN", wij voelen ons dankbaar dat wij in de loop van de jaren zo'n groot netwerk hebben opgebouwd 

waar heel veel mooie dingen uit voortkomen voor de kinderen. Na veel contacten en overleggen, hebben 

wij mee mogen doen met de schooltassen-actie van Fundashon Wow’i Kariño. Vanuit Nederland is er de 

actie “voor kinderen - door kinderen” opgestart om maar liefst 415 schooltassen over diverse opvangen van 

Curacao te verspreiden. Ook 'onze' opvang heeft tassen gekregen en ook is het gelukt de Opvangen De 

Open Poort, Princen & Prinsessen uit Barber, en Tamarijn Unie uit Barber van mooie schooltassen te 

voorzien. 

  



En wat hebben we verder nog meer gedaan? 

Goede tweedehandse kleding en speelgoed rondbrengen, huisbezoeken om behoeften te peilen en voor 

thuis-onderwijs af en toe wifi betaald. Een paar weken geleden hebben de gezinnen van de kids van de 

Opvang nog een heerlijke kerststol gekregen om met de kerstdagen iets lekker in huis te hebben. 

                       

 

Het was een bijzonder jaar, een jaar met minder activiteiten voor de kinderen maar wel een jaar waarin we 

met onze Stichting door ons netwerk, door onze transparantie en door hulp van zoveel 

‘VRIENDEN/DONATEURS’ heel veel hebben kunnen betekenen voor veel gezinnen. 

NOGMAALS……. ZONDER UW FINANCIËLE STEUN WAS DIT NIET MOGELIJK GEWEEST ! HEEL 

ERG DANK HIERVOOR ! 

2021: En ja hoor, we hebben al weer 3 activiteiten in de planning. We hopen dat die rond eind 

februari/maart kunnen doorgaan. Ook blijven we een aantal gezinnen maandelijks steunen met 

voedselpakketten/levensmiddelen. 

 

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

facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010033719846  

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 en hun gezin. 

                                 

Lieve groet,  

Stichting Vrienden van Un Futuro Briante,      

Mieke, Nienke en Nanny        

                             

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010033719846

