
 

Nieuwsbrief september - december 2021 

Het Bestuur van onze stichting “Vrienden van Un Futuro Briante” wenst u allen, vrienden, 

donateurs en sponsoren een mooi en gezond 2022, met weer meer echte sociale contacten. 

Bon ana nobo – gelukkig nieuwjaar ! 

 

Wat hebben we de afgelopen maanden 

gedaan?   

September: Maand van de schooluniformen 

De scholen begonnen in september weer en het is ons gelukt om alle moeders die een 

verzoek hebben ingediend, blij te kunnen maken met schooluniformen, sportsetjes en 

schoolmateriaal. De verzoeken voor schooluniformen waren dit jaar meer dan voorgaande 

jaren. Veel moeders zijn vanwege covid nog niet volledig aan het werk, en uitgaven voor 

schooluniformen en schoenen zijn dan gewoon niet mogelijk. We hebben veel donaties 

hiervoor ontvangen. Dank je wel. 

          

 

Oktober:  Workshop plantenkennis 

Begin oktober hebben we voor 2 Opvangen een workshop plantenkennis kunnen 

organiseren. Cindy Eman van Yu di Tera hebben we hier voor kunnen inhuren en het was 

een groot succes. Nog niet alle opvangen willen in deze ‘toch nog covid-periode’ activiteiten 

voor de kinderen, maar dié opvangen die wel graag voor de kinderen weer educatie op het 

programma wilden, hebben genoten. Het was een groot succes.  



De kinderen kregen eerst een rondleiding in de kas. Daarna werd er op een interactieve 

manier plantenkennis overgedragen in de vorm van een spel. Hoe groeit iets? In, op of 

boven de grond? Daarna mochten de kinderen zelf gaan planten; komkommers, pompoen, 

tomaatjes, etc. De kinderen leren tijdens de cursus alles wat ze moeten weten om de 

plantjes te verzorgen en later te verpotten. 

       

Op 5 oktober hebben de kinderen van Opvang Tamarijn Uni uit Barber aan de workshop 

meegedaan en op 6 oktober hebben de kinderen van Opvang De Open Poort deze 

fantastische middag meegemaakt. 

     

 

Eind oktober hebben we continu contact gehad met de opvangen én met diverse moeders 

om het thuis-planten te stimuleren, en daar kwamen mooie foto’s van terug. 

 



November: schoolmaterialen en schoenen 

In november kwamen er toch nog veel verzoeken binnen van moeders voor schoenen. 

Omdat ons donatiegeld het toeliet, hebben we hier in november nog aan kunnen voldoen. 

Zwarte schoenen zijn veelal verplicht op het basisonderwijs. Dank donateurs ! 

 

 

November: voorzien in materiële zaken 

Naast activiteiten organiseren, (school)materialen voor kinderen ondersteunen we een aantal 

gezinnen nog steeds met voedselpakketten/levensmiddelen. Dit neemt af, maar voor een 

aantal gezinnen is dit nog echt nodig. Ook kwamen er het afgelopen half jaar moeders naar 

ons toe met vragen voor spullen. Zo hebben we één gezin van meubilair kunnen voorzien 

zodat de kinderen hun huiswerk normaal aan een tafel kunnen maken. Via ons netwerk op 

het eiland kunnen we vaak aan goede 2e hands meubels komen. 

     

 

December: kerst-attenties 

2021 Was weer een Covid-jaar en om de kerstdagen toch een beetje feestelijk te maken 

hebben we 55 gezinnen, één of twee (afhankelijk van de grootte van het gezin), heerlijke 

kerststol(len) kunnen geven. We hebben diverse auto-rondes gemaakt om alle kinderen en 

gezinnen voor de kerstdagen de stollen te kunnen overhandigen. 

       



Activiteiten 1e helft 2022 

Van de kinderen en de leiding van diverse opvangen hebben we vernomen dat de kids graag 

weer naar buiten gaan. We willen het komende halfjaar dus inzetten op (natuur) educatie en 

sport. Diverse contacten voor activiteiten liggen er al, we gaan dit binnenkort uitwerken. 

 

Nienke: dan willen wij vanaf deze plaats ons bestuurslid Nienke heel veel kracht en liefde 

toewensen omdat zij een vervelende diagnose heeft gehad en op dit moment heel hard aan 

het knokken is. Nienke, jij bent een powervrouw, je kan het. We denken aan je ! 

                                

Lieve groet,  

Stichting Vrienden van Un Futuro Briante,      

Mieke, natuurlijk ook Nienke, en Nanny                                 

    


