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Lieve sponsoren en belangstellenden van Stichting Brufut Vooruit (SBV), 
 
Wat een jaar! Helaas voerde Corona de boventoon, we hopen dat jullie allen deze nieuwsbrief in goede gezond-
heid lezen. Ondanks dat we geen activiteiten konden organiseren hebben we toch geld op weten te halen om 
Brufut Health Center te ondersteunen. Veel dank aan allen daarvoor! 

TRAP-in  
 
Ondanks dat deze fietstocht niet verreden is op 2e Pink-
sterdag kregen we een mooi bedrag van 1700 euro ge-
doneerd. We hebben hiervoor in september bij (BHC) 
een triageruimte/soort huisartsenpost gemaakt. Hierdoor 
kunnen zieke patiënten sneller en met meer privacy ge-
holpen worden.  

Meubelverkoop 
 

Een heel mooi bedrag hebben we opgehaald met de 2e 
hands meubelverkoop. 
Veel dank aan Wire furniture en aan Jos Vissers  
Meubelen Mill. 

Emballage 
 

Dankzij de medewerking van diverse supermarkten 
en natuurlijk de donateurs hebben we dit jaar rond 
de 3500 euro aan emballage opbrengsten op kun-
nen halen. Fantastisch! 

Nieuwe website 
 
Al een kijkje genomen op onze 
nieuwe, professionele website? 
Toch zeker even doen! Heel over-
zichtelijk kunt u zien waar we 
voor staan als Stichting Brufut 
Vooruit. Ook ons financiële over-
zicht treft u daar, evenals onze 
nieuwe webshop. Kijk op 
www.stichting-brufut-vooruit.nl 
Dank aan Astrid Voet van Opval-
lent die de website voor ons ge-
maakt heeft.  

http://www.stichting-brufut-vooruit.nl


Creative groep 
 
Al vele jaren breien diverse dames mutsjes en deken-
tjes voor BHC. Dit jaar is de groep uitgebreid met da-
mes die kraamcadeautjes, wenskaarten, badcapen, 
schorten met ovenwant/pannenlappen, knuffels, tas-
sen e.d. maken. Deze cadeautjes gaan we verkopen 
op markten en in onze nieuwe webshop. Neem snel 
een kijkje op www.stichting-brufut-vooruit.nl/shop , 
bestel en steun Brufut Health Center. Hiermee krijgt je 
cadeautje nog eens extra waarde! 
 
Onlangs hebben we een dankmiddag voor onze cre-
atieve vrijwilligers gehouden (een deel van de groep 
was beschikbaar voor de foto)  

Echo apparaat voor Brufut/
Toubakolong 

 
Fantastisch, we kregen 2 echo apparaten  
aangeboden. Dank je wel aan verloskun-
depraktijk de Peppelaer en verloskunde-
praktijk Annemoon. Echt een stap in de 
verbetering van de moeder en kind zorg in 
regio Brufut.  

Uden Wereldwijd 
 

Deze stichting haalt geld op met de opbrengst van kleding 
die jullie, hopelijk, in grote getale brengen naar de kleding-
containers van Regain. De opbrengst wordt verdeeld onder 
3e wereldprojecten. 
We zijn heel blij met het bedrag van 700 euro. We gaan het 
bedrag in overleg met BHC weer goed besteden. 

Bouwproces 
 

Tijdens onze werkbezoeken in september en november zijn we druk geweest met overdracht van het uitvoe-
rende proces voor de bouw van de kraamkliniek naar de samenwerkende partijen in Brufut. Hiervoor is in-
middels een Project Agreement opgesteld en getekend. Het projectplan zal eind januari klaar zijn. Casa 
Gambia zal namens de partijen in Brufut de projectaanvraag doen bij de Nederlandse stichting Wilde Gan-
zen. Na goedkeuring kan de aanbesteding beginnen. Stichting Brufut Vooruit zal actief verdergaan met 
fondsenwerving om de totale financiering rond te krijgen. Uw hulp kunnen we hierbij goed gebruiken! 

http://www.stichting-brufut-vooruit.nl/shop


Verloskundigen mee naar Brufut Health Center 
 

Hier hebben we al lang naar uitgekeken! Verloskundigen die op vrijwillige 
basis meegaan naar Brufut om daar hun kennis te delen. Geertje en Sou-
maya zijn gestart met een training om het echo apparaat te bedienen, ook 
reanimatietraining gegeven en ze hebben een inventarisatie gemaakt met 
welke trainingen de verloskundige zorg in Brufut naar een hoger niveau 
gebracht kan worden. Geertje en Soumaya werden enthousiast ontvan-
gen, de verloskundigen waren erg geïnteresseerd en nieuwsgierig naar 
wat Geertje en Soumaya te vertellen hadden. Maar 10 dagen daar en toch 
een wereld van verschil. Dank je wel Geertje en Soumaya! 

 
Lieve sponsoren en belangstellenden, een lastig jaar voor velen van ons maar een verschrikkelijk jaar 

voor de bevolking van Gambia. Geen toeristen, geen inkomsten, geen vangnet, geen eten…… 
Nooit ECHTE ARMOEDE gezien maar dit jaar helaas teveel.  

Uw steun is meer nodig dan ooit! 
 

Steun ons via NL 11 RBRB 0778 1529 44 Ten name van Stichting Brufut Vooruit 

Wilt u informatie voor belastingvoordeel op giften met een periodieke schenking? 
Onze penningmeester helpt u graag, u leest er meer over op de website onder de knop DONEREN en 

bereken uw voordeel met onze schenkcalculator. 

Sponsorkliks 
 

Uw online inkopen doen en onze stichting gratis steunen? 
Installeer de Sponsorkliks app op uw telefoon of ga naar de website van 
Sponsorkliks. Vul eerst de naam van onze Stichting Brufut Vooruit in en 
kies vervolgens voor Winkels. BOL.com, Thuisbezorgd, Jumbo, Coolblue 
maar ook telefoonwinkels e.d. Ook PCRthuistest.nl doet mee. Niet duur, 
ze komen aan huis en onze stichting krijgt maar liefst 7,50 per test. Pro-
beer Sponsorkliks eens uit en maak er een gewoonte van om via Sponsor-
kliks uw online bestelling te doen. Hartelijk dank! 

Challenge 
 

Niks is zeker in deze Coronatijd maar desondanks zijn we begonnen met de voorbereidingen voor een Challen-
ge in oktober 2022. De informatie middag hiervoor hebben we inmiddels weer achter de rug. We hopen met 
een groot aantal teams te rijden zodat de bouw weer een grote stap dichterbij komt. 



 

 

Rest ons om u allemaal hartelijk te danken voor uw bijdrage aan Stichting 
Brufut Vooruit in 2021. 

Wij wensen u feestdagen toe vol warmte en aandacht voor elkaar. Laten we 
ook in 2022 omkijken naar elkaar en elkaar steunen, wereldwijd! Geheel 

naar onze slogan Liefde en Geluk zijn om te delen! 

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

kraamunit. Wenst u dit niet, stuur ons dan even een email a.u.b. 

Hartelijke groet, 
Ursula Krol, Jolique den Dekker, Larissa Jansen,  

Chris van der Doelen en Toos Bergmans  
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