Eerste half jaar van het afgelopen jaar was lastig, omdat ik iemand heb moeten ontslaan.
Het project ‘verantwoordelijk trio’, wat in 2011 geen succes had, wordt nu realiteit met
Isaque, Isabel en Yeda. Voor de 4 jongeren die ik in mijn huis had opgenomen, heb ik nu
tijdelijke woningruimte gevonden. Ik ben zelf een maand op vakantie geweest in
Frankrijk en heb daar familie, vrienden en partners van ACEF bezocht.
Isaque doet goed werk en werkt veel achterstand weg. Hij is zelf jonge vader van een
kind van 3, bouwt nu zijn eigen huis in de wijk en heeft zelf aan alle projecten/
activiteiten van de ‘associacao’ deelgenomen. Met het vertrek van Angelica in 2012, de
dood van William en het vertrek van Edite in 2013, heeft Isaque meer
verantwoordelijkheden en taken dan oorspronkelijk bedoeld. Er is behoefte aan een
goede kracht die een organisatie van 40 medewerkers goed kan leiden. Bernadette, nu
78 jaar, werkt nog steeds meer dan fulltime. Een aantal vrienden/donateurs hebben
toegezegd te helpen zoeken naar een goede kandidaat om de coördinerende rol van
Bernadette over te nemen.
Financieel verwachten ze in 2013 net rond te komen, echter geen zicht op financiële
zekerheid voor de toekomst. Afgelopen jaar zijn geen publieke fondsen ontvangen. Het
wordt steeds moeilijker om fondsen te ontvangen, op dit moment komen ze vooral van
buitenlandse donateurs die het steeds moeilijker vinden te begrijpen dat er lokaal geen
financiële steun is. We hebben jullie nodig! We werken voor een goede zaak: minder
arme en gewelddadige kinderen op straat. Ondanks de lagere middelen, gaan de
activiteiten door als normaal:
Dagelijks tussen de 18 en 20 zwangere moeders, tussen de 12 en 15 baby’s (tot 2 jaar),
150 kleuters, 150 kinderen van 7 tot 13 jaar (naschoolse opvang), 40 meisjes tussen de
13 en 18 jaar die cursussen volgen (manicure en dans), 50 jongeren cursus auto
mechanics volgen (2x per jaar) en 7 jongeren die een cursus civiele constructie volgen.
Wat is het nieuws?
Centro Antonieta (zwangere moeders en baby’s): Nieuwe ruimte in gebruik genomen
met veel meer ruimte en aparte kamer om vertrouwelijk zaken te bespreken met de
moeders. De psychologe die vorig jaar op het project gewerkt heeft (nu niet meer ivm
beperkte fondsen) was erg onder de indruk van het werk dat door Marlene gedaan
wordt. Ondanks tegenslagen in het verleden met de ‘coöperatie’ (moeders die handwerk
maken om te verkopen), zit er nu wat toekomstmuziek in. Op nationaal niveau
stimuleert SESOL projecten die door armeren worden geïnitieerd om inkomsten te
generen. Twaalf jonge moeders hebben een training gevolgd en produceren nu
eenvoudige producten die met weinig kosten te maken zijn (oa zeep). Nu hopen dat dit
succesvol gaat zijn. Centro Antonieta werkt ook met de moestuin die de jongens van de
creche onderhouden. Helaas heeft een plaag tot veel schade geleid. Er komt binnenkort
iemand van het Ministerie van Agricultuur om advies te geven ten aanzien van de
producten die verbouwd kunnen worden in de moestuin.
Sport en kunst – verschillende activiteiten worden georganiseerd, zoals volleybal,
basketbal, voetbal (incl competitiewedstrijden in het weekend), capoeira, afrikaanse
dans, fanfarra, hip-hop, ballet, vioolles, judo en karate. Vanuit de voetbal zijn er jongens
die doorgroeien tot semi-professionals. De hip-hop en balletgroep worden ook gevraagd
om buiten de wijk voorstellingen te geven.

Cursus ‘civiele constructie’ en het woonproject
Vijf van de acht woonprojecten, die bedoeld zijn om bestaande huizen te verbeteren, zijn
uitgevoerd door 3 jonge moeders en 1 jonge man (Felipe), dankzij financiële bijdrage
van 2 Franse NGO’s. Dit project heeft er uiteindelijk toe geleid dat Felipe nu weer naar
school gaat, nadat hij de school op 13-jarige leeftijd verlaten had. De cursussen ‘civiele
constructie’ en ‘mechanica’ zijn dit jaar ‘gered’ vanwege bijzondere (eenmalige) giften.
In geval we niet voldoende middelen kunnen vinden, is het mogelijk dat deze activiteit
zal gaan ophouden te bestaan, omdat bij tekort er prioriteit gegeven wordt aan de
projecten die dagelijks kinderen tussen de 0 en 13 jaar opvangen.
Lovende berichten van de fransen die het project bezocht hebben in 2013. Zeer positief
over de activiteiten die georganiseerd worden en over de hartelijkheid van de mensen
die bij de ‘associacao’ actief zijn. Leuke quote: de medewerkers van deze ‘associacao’
hebben een hart zo groot als een voetbalveld.
Bernadette sluit af met het bericht dat armoede nog steeds een groot probleem is in
Brazilië, ze noemt zelfs dat er een ‘Vierde wereld’ is die niet eens door ACEF bereikt
wordt. De mensen die wel door ACEF bereikt en geholpen worden, hebben een beter
leven, maar blijven relatief arm. Zo geeft ze een voorbeeld dat de begeleidsters van de
groepen die dagelijks 8 uur werken, de helft van hun salaris, dat net boven het minimum
ligt, investeren in het volgen van een opleiding. En zo is het voor hen toch ook moeilijk
om daarbij voor kinderen en zelfs ook kleinkinderen te zorgen.
Afsluitend bedankt Bernadette allen die op enige manier een bijdrage leveren en zo
ACEF helpt om door te gaan, ondanks moeilijke omstandigheden. Hulp is hard nodig.

