
 

Nieuwsbrief januari – augustus 2021 

Covid zorgde ook het afgelopen half jaar ervoor dat er nog niet veel activiteiten konden plaatsvinden. 

Maar telkens als de maatregelen iets versoepeld werden hebben we snel een activiteit ingepland. Het 

afgelopen half jaar hebben wij ook verzoeken om materiële zaken kunnen oppakken, hieronder gaan 

we daar uitgebreider op in. Ook zijn er het afgelopen jaar weer een aantal nieuwe donateurs bij 

gekomen. In deze nieuwsbrief wil ik de nieuwe donateurs dan ook hartelijk welkom heten. Fijn dat 

jullie ons willen steunen. En uiteraard een masha danki voor onze trouwe ‘donateurs/vriendengroep’.  

Masha Danki ! 

 

Wat hebben we de afgelopen maanden 

gedaan?   

16 februari / 2 maart: presentatie Slachtofferhulp Curacao 

16 Februari was de eerste activiteit van 2021! Helaas moest dit vanwege Covid verschoven worden 

naar 2 maart. Maart toen kon Stichting Slachtofferhulp Curacao dan ook de presentatie over PESTEN 

geven aan de kinderen van de Opvang in Soto. Er werd een film over pesten gedraaid, en een 

interactief spel over pesten met de nadruk op de nadelen van pesten. 

Zeer zinvol en blij dat we deze activiteit samen met Stichting Slachtofferhulp konden organiseren. 

          

 

Maart: medische behandeling 

Eén jongen van de opvang in Soto, Norviendell, moest een medisch traject in Nederland ondergaan. 

De Sociale Verzekerings Bank (SVB) betaalt de behandeling, overnachtingen en ticket. Het daggeld is 

echter minimaal. Ook de spullen die nodig zijn voor het verblijf in Nederland komt voor eigen rekening, 

en laat dat nu voor dit gezin moeilijk zijn. Samen met alle donateurs hebben we veel spullen kunnen 

aanschaffen, soms ook tweede-hands maar dat is geen enkel probleem. In maart bij het eerste 

bezoek aan Nederland hebben we winterkleding, boeken, fruit en vitaminetabletten kunnen geven. 



Vanwege door Covid overvolle ziekenhuizen kon de zware behandeling en operatie niet doorgaan, en 

werden moeder en Norviendell weer naar Curacao gestuurd. Maar in juni was het zover, de 

behandeling en operatie kon plaatsvinden. Norviendell heeft nog een lange weg te gaan maar met 

jullie giften hebben we hun 12 weken durende verblijf kunnen verzachten. Moeder en Norviendell 

willen iedereen hiervoor hartelijk danken. 

        

 

Maart – augustus: voorzien in materiële zaken 

Naast activiteiten organiseren, (school)materialen voor kinderen, voedselpakketten/levensmiddelen (ja 

nog steeds), ondersteunen we ook moeders die een praktische workshop volgen of een studie 

oppakken om zo meer inkomen te genereren en meer kans te maken op de arbeidsmarkt. Drie 

moeders worden af en toe door ons geholpen. Ook kwamen er het afgelopen half jaar moeders naar 

ons toe met vragen voor spullen. Zo hebben we een matras (tweedehands) kunnen regelen, heeft één 

kind een bril door ons betaald gekregen, en hebben we voor een tienermoeder een babybedje en 

babykleertjes kunnen regelen. Helaas herhaalt in dit gezin de geschiedenis zich weer.  

Mei: informatie vaccinatie verstrekken 

In de maand mei is er veel contact opgenomen met moeders; ge-appt, gemaild en gesproken over het 

wel/niet vaccineren. De informatie die vanuit de overheid verstrekt wordt is vaak te onduidelijk voor 

veel mensen. We proberen e.e.a. te verduidelijken. Vanuit de overheid kwam er een mobiele prikpost 

naar Soto en zijn een aantal personen tóch langs geweest. Klein maar mooi resultaat ! 

31 mei: zwemmen bij Landhuis Klein Santa martha  

Na een moeilijk jaar met geen school, lockdown en weinig mogelijkheid tot thuisonderwijs is 

een beetje fun en plezier maken heel belangrijk. Lol maken was het doel en dat was zeer 

goed gelukt. De opvang uit Soto is wezen zwemmen bij Klein Santa Martha. En lekker eten 

hoort er dan bij. In het najaar weer meer educatie ! 

       

 



2 Juni: zwemmen bij Rancho Sombrero 

En ook voor de opvang Tamarijn Uni uit Barber hebben we een leuke middag georganiseerd. Na een 

jaar weer leuk met elkaar kunnen dollen ! Genieten van je vriendjes en van het zwembad Bij Rancho 

Westpunt.  

Doordat we al jarenlang veel activiteiten voor de opvang in Soto organiseren, komen er steeds meer 

andere opvangen die ook een verzoek bij ons indienen. We hebben daarom besloten om de komende 

periode vaker andere opvangen ook een activiteit te gunnen.  

        

 

Juni: uitdelen van leesboeken 

Het netwerk van onze stichting is inmiddels groot. Hierdoor kregen wij van Bruna Curacao door 

bemiddeling van donateur Joukje een mooie set boeken om kinderen op BandaBou mee blij te maken. 

Boeken waarmee taal-onderwijs ondersteund kan worden. We hebben gericht deze boeken 

uitgedeeld. De boeken maken onderdeel uit van "Kinderzwerfboek", onderdeel van Kinderhulp.  

 

14 Juli Bezoek Grotten van Hato 

In juli 2020 zijn 2 opvangen uit Soto naar de Grotten van Hato geweest. Dit jaar was de opvang 

Tamarijn Uni aan de beurt. We proberen op deze manier zoveel mogelijk opvangen een activiteit aan 

te bieden. De dag begon als eerste met een rondleiding door de Grotten, met gidsen die de kinderen 

kennis bijbrachten over het ontstaan van Curacao en de grotten. Hierna een wandeling en daarna 

grote bordspelen. Zeer geslaagde ochtend. 

      



Planning activiteiten 2e helft 2021 

4 oktober: Educatieve middag over plantenkennis onder leiding van bioloog Cindy 

Emans – Opvang Tamarijn Uni uit Barber. 

5 oktober: Educatieve middag over plantenkennis onder leiding van bioloog Cindy 

Emans – Opvang De Open Poort uit Soto. 

Najaar: Vervolg plantenkennis op locatie. Programma moet nog besproken 

worden. 

                                 

Lieve groet,  

Stichting Vrienden van Un Futuro Briante,      

Mieke, Nienke en Nanny                                 

    


