Stichting vrienden van
kleutercentra in Brazilië
Wie zijn wij?
Een groep vrijwilligers die sinds 1977 geld
inzamelt en financiële steun geeft aan
kleuterscholen in sloppenwijken in
Brazilië, en aan projecten die ten goede
komen aan kleuters. Naast een bijdrage
aan de kosten voor pedagogische
begeleiders, leveren wij ook een bijdrage
aan zaken als onderwijsmateriaal,
educatief speelgoed, boeken en
verbetering van leslokalen.

nog steeds onder de armoedegrens
(2012). Wij willen door middel van
onderwijs, huiswerkbegeleiding,
opvoedingsondersteuning en
gezondheidspreventie de levensomstandigheden in arme wijken verbeteren en
kinderen daarmee een eerlijke kans
geven. Wij werken zonder overheadkosten, alle donaties gaan naar de
projecten.

Onze missie


Kleuters van 2 tot 8 jaar - en hun
ouders - leren wat naar school gaan is.



Kinderen in betere conditie brengen
door hen de benodigde maaltijden te
geven (met een lege maag is het
moeilijk leren).



Kinderen van de straat houden, terwijl
de moeders werken om in het
levensonderhoud te voorzien.



Het welzijn van kleine kinderen
verbeteren en hen de kans bieden hun
kennis en sociale vaardigheden te
ontwikkelen.

gezin zonder thuiswonende vader, is
Lorena op 4-jarige leeftijd op de creche
gekomen.
Nu is ze 20 en studeert ze verpleging op
de universiteit van Bahia. Zelf zegt ze: ‘Ik
bedank allen die hebben bijgedragen aan
mijn leerschool op de creche, waar ik
ervaren heb dat ik zelf kan werken aan
mijn toekomst. Wat ik op de creche
geleerd heb is enorm belangrijk geweest
voor mijn leven en mijn toelating tot de
universiteit.’ Een aansprekend voorbeeld
van hoe de Stichting in de toekomst nog
veel meer kansarme kinderen de
mogelijkheid hoopt te geven om aan een
toekomst te bouwen die ze zelf niet voor
mogelijk zouden houden.

Onze visie
Onderwijs is de belangrijkste pijler van
maatschappelijke ontwikkeling en draagt
rechtstreeks bij aan het tegengaan van
armoede. In Brazilië leeft, ondanks de
economische ontwikkeling die het land
heeft doorgemaakt, 26% van de bevolking

Resultaten
Lorena uit Salvador is een voorbeeld van
één van de vele successen die de Stichting
met de steun van haar Vrienden heeft
kunnen bereiken. Als dochter uit een arm

Sinds 1977 hebben wij 19 projecten korter
of langer gesteund. Op onze website
www.kleutercentrabrazilie.nl leest u daar
meer over.

Hoe?








Donaties van enkele honderden
“Vrienden”.
Alle bijdragen gaan rechtstreeks,
zonder overheadkosten naar de
projecten.
Persoonlijke betrokkenheid bij de
projecten van bestuursleden, die
tijdens hun vakantie (op eigen kosten)
de projecten bezoeken. Toezicht en
advies ter plekke door bevriende
relaties van het bestuur.
Alle “Vrienden” ontvangen jaarlijks
een verslag van de behaalde
resultaten bij verschillende projecten.

Lees veel meer op onze website
www.kleutercentrabrazilie.nl
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STICHTING VRIENDEN
VAN KLEUTERCENTRA
IN BRAZILIË
“O sonho que se sonha só, é só um sonho
que se sonha só, mas quando se sonha
junto se torna realidade”
“De droom die je in je eentje droomt is
slechts een droom, maar zodra je hem
samen droomt wordt hij werkelijkheid”
Samen met u en met uw steun kunnen
Braziliaanse kinderen hun
toekomstdromen waarmaken!
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