
Nieuwsbrief 1 Stichting Brufut Vooruit, december 2018  

  
Beste sponsoren en lezers,  

Het is alweer een poos geleden dat leden van onze challenge groep bij uw bedrijf 

langskwamen voor een sponsorbijdrage. We zijn inmiddels een fantastische ervaring rijker!  

Op 6 oktober vertrokken we vanuit Volkel met 7 auto’s richting Antwerpen. 

 In Antwerpen sloten wij ons aan bij de anderen van de Antwerpen-Banjul Challenge.  Hier 

vandaan ging de reis via Frankrijk, Spanje, Marokko, Mauritanië en Senegal naar Gambia.  

Wat een avontuur, het Rifgebergte, hoge zandduinen bij Merzouga, kale zoutvlaktes, de 

uitgestrektheid van de Sahara, rijden over een nauwelijks opgedroogd Irikimeer, alles hebben 

we getrotseerd!  

  

  

Natuurlijk hadden we zo af en toe autopech! Natuurlijk een enkele keer een klapband! 

 Natuurlijk hadden we mensen met buikloop! 

 Maar wat een geweldige ervaring om dan te voelen dat iedereen voor elkaar klaar staat. 

 Zo fijn om de saamhorigheid te voelen omdat je immers hetzelfde doel nastreeft…. namelijk 

elkaar veilig naar Banjul brengen en daar de auto’s voor een zo hoog mogelijke prijs 

verkopen!  

  

  

Dat is gelukt, de auto’s zijn allen verkocht voor een goede prijs wat betekende dat de Volkelse 

Challenge groep op de veiling in totaal 23.000 euro ophaalde!  

  

Nog mooier is dat we met alle sponsoren samen vóór we richting Banjul vertrokken ook al 

een bedrag van bijna 25.000 euro bij elkaar gespaard hadden!  

  

  

Dat betekent in totaal al ongeveer 48.000 euro voor de bouw van het nieuwe kraamcentrum in 

Brufut.  Lieve sponsoren, wij willen jullie oprecht heel hartelijk danken voor jullie bijdrage! 

 Zowel voor de financiële bijdrage maar ook voor bv. de schoentjes, babyspulletjes en de 

gereedschapskisten die we meekregen van Stichting Uden Wereldwijd voor onderweg en 

waar we na afloop diverse jonge mensen héél erg blij mee gemaakt hebben.  

   

  

Wat gaat er nu verder gebeuren?  

Het bij elkaar gespaard geld zal worden beheerd door Stichting Brufut Vooruit. 

Stichting Brufut Vooruit gaat door met fondsenwerving tot het benodigde bedrag voor 

nieuwbouw bij elkaar is. Dit zullen activiteiten voor de gemeenschap zijn maar we willen ook 

donateurs zoeken die ons project jaarlijks financieel willen ondersteunen. 

 

Zoals de verwachting nu is zullen we in totaal ongeveer 70.000 euro nodig hebben voor de 

nieuwbouw. Ook voor de inrichting hebben we geld nodig evenals voor de ondersteuning van 

de kliniek in de toekomst. Binnenkort zullen de schetsen worden omgezet in een definitief 

plan, waarna het benodigde bedrag voor de nieuwbouw bekend zal zijn.  

 

 

 

 



Wilt u ons in de toekomst nog steunen?  

Dat kan op verschillende manieren. 

 

U kunt jaarlijks een bepaalde bijdrage aan ons overmaken. Deze donatie zal, net als het reeds 

door u gedoneerde bedrag, aftrekbaar zijn van de belasting omdat onze stichting de ANBI 

status heeft.  

Mocht u een jubileum of dergelijke binnen uw bedrijf hebben, denk dan eens aan onze 

stichting wanneer u uw giften wilt doneren aan een goed doel. 

Stichting Brufut Vooruit zal zorgen dat uw bijdragen voor 100% ten goede komen aan de 

bevolking van Brufut in Gambia.  

 

Steeds meer bedrijven laten hun personeel kiezen tussen een kerstpakket of een donatie aan 

een goed doel. Misschien ook iets voor uw bedrijf?  

In de toekomst zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen betreffende de 

nieuwbouw van de kraamunit. Wilt u contact opnemen met onze stichting? 

Ons email adres is stichtingbrufutvooruit@gmail.com.  

U kunt ook bellen naar Ursula Krol, telefoon 06-46225870. 
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