
 

Nieuwsbrief januari - mei 2022 

 

Hoe is 2022 gestart en wat hebben we de afgelopen maanden gedaan?   

Zoals in de nieuwbrief van de 2e helft 2021 verteld, zijn de activiteiten in 2022 gericht op duurzame, groene 

kennis. En hiermee is 2022 al heel mooi gestart. 

Ander goed nieuws is dat ons bestuurslid Nienke haar chemo-kuren goed heeft doorstaan. Het traject is 

nog niet afgerond maar we hebben goede hoop. We denken aan je Nienke ! 

 

Activiteiten januari 2022:  

In januari hebben we met de manager van het Christoffel National Park plannen gemaakt om maar liefs 3 

groepen kinderen educatieve activiteiten te kunnen aanbieden. Kennis van je eiland, 

ontstaansgeschiedenis en natuureducatie.  

    

 

25 maart Jeepsafari met natuur-educatie Christoffelpark:   

De kinderen van de Opvang in Soto waren de eerste groep die de jeep-safari gingen beleven. De kids 

hebben genoten: fun, educatie, gezelligheid en een spannende tocht. Super !  Tijdens de safari-jeep-tour 

stopt parkranger Cyrill diverse malen om onderweg uitleg te geven over de natuur. Ontstaan van het 

Christoffelpark, welke planten er groeien, en natuurlijk diverse 'quiz-vragen' om te kijken wat de kids zelf al 

weten. Tussendoor fantastische mooie vergezichten naar delen van het eiland die de kinderen uiteraard 

herkenden. Zicht op Kinepa, St. martha, Wacao. 

            



Cyrill, de parkranger van Carmabi, heeft van de excursie voor de kids een happening gemaakt, niet alleen 

door zijn enorme natuurkennis maar ook het betrekken van de kids bij de tocht. 

     

Na afloop was er voor de kinderen pastechi en drinken bij Christoffelfoodterrace; het gezellige terrasje bij 

landhuis Savonet. We hebben begin van dit jaar mooie donaties gekregen van jullie allemaal, dus op deze 

manier konden we de kids met een volle buik naar huis laten gaan.  

 

26 maart Jeep-Safari kinderen Stichting De Open Poort 

En ook voor de kinderen die verbonden zijn met stichting De Open Poort hebben wij de educatieve safari-

activiteit op de Christoffelberg georganiseerd. Zaterdagmorgen 26 maart was het zover, 14 kinderen uit 

Soto, Klein St. Martha en Rust & Pad met begeleider Andre Vis namen plaats in de Jeep. Wat een pret, en 

wat een lachende gezichten. Genieten ! Deze tocht ging weer door een ander deel van het Christoffelpark, 

Seru Garcia en Seru Bientu. 

          

Natuurlijk was Park-ranger Cyrill Kooistra er weer bij om de kinderen mooie verhalen over het ontstaan van 

Curacao te vertellen en de bijzondere natuur van de "Christoffel" te laten zien. 

Met de jeepsafari hebben de kids niet alleen Seru Gracia en Seru Bientu bezocht maar als extra zijn we 

ook nog naar Boca Grandi aan de Noord-zijde van het park geweest. Een 

strand voor onze groep alleen. 

Een heerlijke activiteit; leerzaam, gezellig, lachende kids, kortom het was 

een top-excursie ! of zoals één van de jongens de volgende dag tegen 

Andre zei: "tio, het was gaaf hé". 

Donateurs, masha danki, ook namens de kids.    

 

 

 

 

 



Ook voor de kids van de zaterdagexcursie hadden we een lekkere maaltijd geregeld. Heerlijke 

pannekoeken gemaakt door Alexa van Christoffelfoodterrace. Pannekoek naturel, kaas of zelfs pampuna 

arepa. Mooie afsluiting van een leuke maar ook educatieve activiteit ! 

En bij het weggaan ook nog een verrassing van Alexa van Christoffelfoodterrace, ze had voor allemaal een 

zakje popcorn voor thuis ! 

    

 

2 april: musical-bezoek met diverse gezinnen 

Van een aardige donateur heeft onze Stichting entree-kaartjes gekregen voor de musical Buchi Fil. 3 

Gezinnen op BandaBou hebben we met deze kaartjes blij kunnen maken. Masha Danki ! Superleuke avond 

bij Landhuis Groot Santa Martha waar basisschool Don Sarto haar musical opvoerde. Door deze donatie 

konden diverse kinderen waaronder Chloe, Curshel, Norviendel, Norshendel etc. naar deze leuke avond. 

Kids genoten én wij als volwassenen ook.   

     

 

9 april: 3e groep krijgt educatieve jeepsafari in Christoffelpark 

En 9 april was de 3e groep aan de beurt voor de natuur-educatie-activiteit. 

Cyrill Kooistra is een leuke enthousiaste ranger die al jarenlang het Christoffelpark onder zijn hoede heeft, 

de kids hebben veel geleerd. Bovendien werden er onderweg 2 hertjes gespot. Door Cyrill Kooistra werd 

veel verteld over de natuur; over dé Christoffel, de planten, de dieren, maar ook een stukje geschiedenis 

over Tula, met natuurlijk zicht op Landhuis Knip en Groot Santa Martha. 

 

       



De safari-tour omvatte niet alleen de Christoffelberg, maar ook Boca Grandi gingen we bezoeken. Dit 

strand is afgescheiden en alleen met een ranger te bezoeken. En natuurlijk ook hier een stukje uitleg over 

de natuur van het enorme park. Vanwege de stand van de maan was het water deze keer wel 2 meter 

lager dan bij de excursie 2 weken eerder. 

   

            

Behoeften aan andere zaken (30 april):  

VERBINDEN - vanwege ons grote netwerk worden er ons soms goede 2e-hands spullen aangeboden. 

I.s.m. Andre Vis van de Open Poort zijn deze (koel)kasten bij verschillende families gebracht. De families 

zijn zeer blij met deze mooie spullen. Masha danki iedereen ! 

Veel gezinnen hebben ondanks dat het met het toerisme beter gaat, nog steeds moeite om de eindjes aan 

elkaar te knopen. Dit betekent dat we nog steeds een aantal gezinnen ondersteunen met een bijdrage voor 

schoolvervoer, levensmiddelen of andere huishoudelijke artikelen.  

       

We helpen samen ook al een paar jaar een gezin waarvan de oudste zoon in Nederland geholpen is aan 

een tumor en de rug rechter is gezet. Ook dit gezin blijven we continu ondersteunen. Zo is de afgelopen 

maand een deel van de donaties gebruikt voor een speciale matras zodat deze jongen beter kan liggen en 

minder last heeft van de ‘pennen en platen’ in zijn lichaam. Aanschaf van zo’n matras wordt door de sociale 

verzekeringsbank minimaal vergoed en door het gezin is dit niet op te brengen. 

 

Komende maanden: 

ACTIVITEIT NAJAAR: voor een volgende 'groene' activiteit in het najaar hebben we de farm van Tola Eco 

Family Farm bezocht. Fantastisch gebied waar de familie ontzettend veel verschillende groenten en fruit 

laat groeien. Komkommers, paprika, pepers, courgettes, papaya en veel meer. In het najaar zijn we met 

diverse groepen welkom en gaan de kinderen na een rondleiding uiteraard zelf zaadjes poten. Alvast 

masha danki Tola Eco Family Farm.  



       

 

SCHOOLUNIFORMEN: van verschillende kanten horen we al dat diverse moeders nu al weer opzien 

tegen de aanschaf van de schooluniformen, sporttenue’s en dichte zwarte schoenen. Begin juli moet dit 

opgegeven worden en half augustus komen de rekeningen. 

We gaan ervan uit dat er wederom een groot beroep op ons gedaan wordt. De donaties die de komende 

maanden binnenkomen willen we dan ook hiervoor gebruiken.  

 

 

We zijn pas in de maand mei en we hebben nu al zoveel kunnen betekenen voor de kids en voor 

veel gezinnen. Nogmaals…. zonder uw financiële steun was dit niet mogelijk geweest ! Heel erg 

dank hiervoor.  

 

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 families. 

                                 

Lieve groet,  

Stichting Vrienden van Un Futuro Briante,      

Mieke, Nienke en Nanny        

                             

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

