dos quais ja funcionam independentemente, recebendo convênios. Milhares de
crianças foram beneficiadas frequentando
estas escolinhas, que, tem uma função
social, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida no bairro.

Fundação de Amigos Holandeses
de Creches no Brasil
Histórico
Em 1973, durante um período em que
morava em Salvador, Margriet Husmannvan der Ree fundou a primeira “escolinha
infantil” com 30 crianças em uma sala de
um centro social numa grande favela. Esta
escolinha foi fundada em cooperação com
uma assistente social italiana chamada
Anna Sirone, que trabalhava e morava na
favela. Dentro de pouco tempo a escolinha
já ficou pequena demais. Foi arrecadado
dinheiro na Holanda, o que resultou na
construção do primeiro Centro Infantil.
Em 1977, após sua volta a Holanda, foi
fundada a Fundação de Amigos
Holandeses de Creches no Brasil. Com o
passar dos anos, a Fundação ajudou a mais
creches em favelas e na periferia, muitos

Novas inciativas locais tem surgido,
muitos dos quais tem contado com nossa
ajuda.
Além do ensino, as escolas fornecem
refeições às crianças e suas famílias, e dão
orientação sobre saúde. Além da ajuda
estrutural a várias creches/pré-escolas e
outras iniciativas locais para as crianças da
idade pré-escolar, a Fundação também
atende a pedidos incidentais que visam a
melhoria da vida das crianças tais como
brinquedos, livros, material escolar ou
melhoramentos nas classes.

Metas
•

Ensinar crianças de 2 a 8 anos -e seus
pais- o significado de frequentar uma
escola.

•

Dar melhores condições para as
crianças através de refeições (é dificil
aprender de barriga vazia).

•

Tirar as crianças das ruas, enquanto as
mães trabalham para o seu sustento.

•

Melhorar o bem-estar de crianças
jovens, dando-lhes a chance de
desenvolver suas habilidades sociais e
seus conhecimentos.

Fundação de Amigos Holandeses de
Creches no Brasil
Dupontpein 3, 3817 DV Amersfoort, Holanda
 +31-334655953
stichting@kleutercentrabrazilie.nl
Conta bancária:
4467404
Inscriçao Câmara de
Comércio
41197964
Número fiscal ANBI
8156.19.431
www.kleutercentrabrazilie.nl

Como funciona a Fundação
•

Arrecadamos dinheiro entre nossos
“amigos”.

•

Todo dinheiro é enviado diretamente aos
projetos sem despesas administrativas.

•

Envolvimento pessoal pela diretoria da
Fundação, que visitas os projetos durante
suas ferias.

•

Anualmente mandamus uma carta com
pretações de contas a todos os amigos
contribuintes.

Dupontplein 3, 3817 DV Amersfoort
 033-4655953
stichting@kleutercentrabrazilie.nl
Diretoria
A.J.M. Lemoine-v.d. Bosch
M.P.M. Husmann-van der Ree
C.A.L. Kamp
A. Lensink-Leoni
B.G.C. van der Ree
L.E. Bollinger-Bijvoet
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