STICHTING VRIENDEN VAN KLEUTERCENTRA IN BRAZILIË

Jaarbrief 2015

Stichting
vrienden van
kleutercentra
in Brazilië

‘KINDEREN ONDERWIJZEN OM ZENIET TE HOEVEN STRAFFEN ALS ZE VOLWASSEN ZIJN’

Een wapen tegen drugsgeweld
Alex Hijmans
De wijk Nordeste de Amaralina in Salvador
heeft een slechte naam. Drugsgeweld
overschaduwt het dagelijks leven van een
groot deel van de ruim honderdduizend
bewoners. In geen ander land ter wereld
worden zoveel mensen vermoord als in
Brazilië: in 2014 één per negen minuten. ‘Een
verborgen oorlog’ zei oorlogsfotograaf
André Liohn onlangs tegen de NOS.
‘Drugsgeweld voorkomen, ondervoeding
voorkomen, de gezondheid van de
kinderen verbeteren en hun moeders de
kans geven te werken: dat zijn de vier
speerpunten van ons beleid,’ zegt
Adalberto van ons project Escola da
Fraternidade. ‘Zonder het geld uit Nederland
zouden we drie jaar geleden onze deuren
hebben moeten sluiten. Dat jaar werd slechts
een piepklein gedeelte van de gemeentelijke
bijdrage betaald, en ook nog eens een keer
veel te laat.’
Journalist Alex Hijmans bezocht met onze
voorzitter Anita Lemoine de kleuterschooltjes in Brazilië. Lees zijn bewogen
artikel op onze website
www.kleutercentrabrazilie.nl!

Een toekomst dankzij de
crèche!
Lorena, nu 21 jaar, kwam als 4-jarige dagelijks
op de crèche Santa Beatriz. Dit jaar is zij
afgestudeerd als verpleegkundige! 'Op de
crèche heb ik geleerd dat ik zelf kan werken
aan mijn
toekomst'. Een
voorbeeld voor
vele kinderen in
de wijk
Nordeste de
Amaralina! Help
mee om ook
andere kinderen
in deze
omgeving een
mooi toekomstperspectief te
bieden!

JAARBRIEF 2015

Onderzoek naar effect crèches
Welke rol speelt de crèche in de opvoeding van de
kinderen die er dagelijks komen? Hoe wordt
samengewerkt met ouders en andere opvoeders
in de buurt? Deze vragen staan centraal in een
onderzoek dat Annelieke van Dijk komend jaar
gaat uitvoeren in de crèches in Salvador.
Annelieke is geïnteresseerd in de manier waarop
buurtgerichte voorzieningen voor kinderen
kunnen samenwerken met ouders en andere
opvoeders om een positief pedagogisch klimaat
te creëren. Zeker in wijken waar kinderen
vanwege armoede blootstaan aan negatieve
omstandigheden is dit erg belangrijk.

EEN NIEUWE JAARBRIEF
Zoals je ziet is de jaarbrief vernieuwd!
Wij hopen dat het nieuwe uiterlijk je
bevalt. Tips en commentaar zijn van
harte welkom.

In november 2015 vertrekt Annelieke voor 10
maanden naar Salvador om met de Universiteit
Utrecht en de federale universiteit van Bahia
onderzoek te doen rondom de crèches.
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Hartverwarmend, trotsmakend
Afgelopen zomer bezocht voorzitter Anita
Lemoine met haar gezin tijdens haar vakantie
de projecten in de stad Salvador. Trots vertelt
zij dat alle projecten goed functioneren. “Het
was hartverwarmend om kinderen en hun
juffen in de armen te sluiten en inspiratie van
hen te krijgen. De juffen weten hoe kleuters
leren en hoe belangrijk dit is voor hun
toekomst. Moeders worden betrokken, want
een positieve ouderbijdrage stimuleert
kinderen. De projectleiders zijn bevlogen, ze
hebben hun hart verpand aan de kleuters. Ze
zijn dankbaar voor onze betrouwbare bijdragen
en vinden het bijzonder dat mensen aan de
andere kant van de wereld bereid zijn om hen
te helpen. Alle projecten hebben ook
activiteiten voor oudere kinderen en jongeren.
Daarmee blijven ze een relatie houden met de
buurt én met de kleuters.”
Zie onze website voor een gedetailleerde
beschrijving van Anita’s bezoek.

Recessie in Brazilië
In de afgelopen jaren leek het dat Brazilië haar
problemen langzaam aan het ontgroeien was.
De middenklasse kreeg het beter en economie
ging vooruit. Sinds begin dit jaar is het land
echter weer in een grote politieke en
economische crisis terechtgekomen.
Aangezwengeld door het Petrobras schandaal
zijn binnenlandse en buitenlandse
investeringen ingestort. De Real is enorm
gedevalueerd, bedrijven gaan failliet en
werkloosheid neemt flink toe. Het land zit
alweer in een economische recessie. Zoals zo
vaak hebben de armsten het dan het hardst te
verduren. Daarom is ons werk alleen maar
belangrijker geworden!
"Ik zou me schamen om het bedrag dat
Londen voor de opening van de Olympische
Spelen uittrok te verspillen in een land dat
sanitaire voorzieningen en onderwijs nodig
heeft"
Fernando Meirelles, betrokken bij de opening
en het slotstuk van de Olympische Spelen
2016 in Rio de Janeiro

Onze kleuters bedanken u hartelijk voor
uw gift! De voortschrijdende vergrijzing
van ons donateurenbestand doet onze
inkomsten helaas teruglopen, waardoor
wij ook de bijdrage aan de projecten
hebben moeten verminderen. Onze
schooltjes hebben bezuinigd op
schoonmaakpersoneel en onderhoud van
gebouwen, maar zijn ook gedwongen om
minder kinderen aan te nemen – terwijl er
reeds wachtlijsten waren. Wij werken hard
aan fondswerving, onder meer bij
bedrijven.
We zoeken versterking: vrijwilligers die leuke
initiatieven willen organiseren of zich willen
inzetten om nieuwe fondsen te werven. Heb
jij een idee of zin om een leuke actie in jouw
omgeving op te zetten? Laat het weten en
ondersteun ons werk!

Projecten aan het woord:
APIS in São Paulo
In een sloppenwijk in het zuiden van de stad
ligt het gebouwtje van APIS. Vrolijke
tekeningen op de witte muren maken
duidelijk dat kleine kinderen uit de wijk zich
hier thuis voelen. Astrid Douven leidt samen
met Zenaide het schooltje. “De steun van
de Stichting Kleutercentra helpt ons
geweldig,” zegt Astrid. “Wij hebben al jaren
ondersteuning van een professionele
pedagoge. Daar komt het Teach the Teacher
project bij, dat nu voor het derde jaar loopt.
Met steun van de Takatuka Foundation en
het bedrijf GrandVision krijgen studenten
pedagogiek een stageplaats bij APIS.
Inmiddels zijn er vier stagairs aan de
slag. Astrid is enthousiast: "Het mes snijdt
aan drie kanten: de studenten doen ervaring
op, onze school is gebaat bij hun kennis en
hulp én omdat ze uit deze favela komen
helpt het project de gemeenschap ook. De
eerste is inmiddels afgestudeerd, goed hè?"
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Jouw hulp is hard nodig! Steun ons alsjeblieft
komend jaar weer met een gift op IBAN:
NL35INGB0004467404 t.n.v. Stichting
Vrienden van Kleutercentra Brazilië te
Amersfoort.
Je kunt belastingvrij schenken zonder
tussenkomst van de notaris. Lees meer op
www.kleutercentrabrazilie.nl!
Je steun helpt kinderen direct!

Financiële verantwoording
Ontvangen giften
Rente minus kosten

+

Saldo vorig jaar

+

Naar projecten Brazilië
Saldo / reserve

-

2015
€
29.703
-116
29.587
5.627
35.214
33.010
2.204

2014
€
34.878
+
-130
34.748
+ 13.072
47.820
- 42.193
5.627

