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Amersfoort, december 2011
Beste Vrienden,
Overal om je heen hoor je over de economische crisis. Iedereen moet de buikriem aanhalen. De
“opkomende landen” als China, India en Brazilië lijken daar een uitzondering op te zijn. Toch
moeten wij constateren dat de werkelijkheid minder rooskleurig is. 16 Miljoen Brazilianen leven
nog altijd in extreme armoede. Daardoor worden kinderen snel ingezet om wat geld te verdienen,
waardoor ze niet of nauwelijks naar school gaan. Dit is vooral het geval in het Noordoosten van
Brazilië waar de meeste van onze projecten zich bevinden.
De Braziliaanse regering heeft de strijd tegen het analfabetisme op haar prioriteitenlijst staan,
waarbij de nieuwe president Dilma Rousseff van plan is om 6.000 crèches en kleuterscholen te
bouwen. Van onze projectleiders horen wij hele andere geluiden: het geld voor hun scholen komt
niet of nauwelijks aan. Een ervan verzuchtte: ik zal blij zijn als de huidige burgemeester weg is,
want we hebben nu al 4 jaar geen cent van de overheid ontvangen.
Hier maken wij het verschil. Door uw bijdragen blijven de scholen draaien, zij het vaak met
minder kinderen dan voorheen, gewoon omdat er niet genoeg geld is. Dit willen wij niet laten
gebeuren!! Juist in deze moeilijke tijden is uw gift van dubbel belang. Doet u daarom dit jaar
weer mee? De kinderen zullen er hun hele leven
profijt van hebben.
Inkomsten en uitgaven

Dit jaar hebben we een bedrag van € 33.284 aan
giften ontvangen. Wij zijn verheugd te zien dat
steeds meer donateurs naast rechtstreekse
bijdragen een feestelijke gebeurtenis aangrijpen
om de Stichting in het zonnetje te zetten. Diverse
jubilea, verjaardagen en een kerstconcert van
Bach in Amersfoort leverden grote giften op. Het
getuigt van saamhorigheid met minderbedeelden
dat men in plaats van een cadeau voor zichzelf
liever een gift voor de Stichting vraagt. Dank!

Ontvangen giften van Vrienden
Gift specifiek voor LER-Salvador
Rente minus kosten

+

Saldo vorig jaar

+

Naar projecten Brazilië
Reserve algemeen en LER-Salvador
Saldo

-

Project tuinieren bij APIS: samen zaadjes planten
en kijken hoe de plantjes groeien
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PROJECTEN
De Stichting ondersteunt momenteel zes
projecten die goed lopen. In deze brief
lichten wij er twee uit. Op onze website
vindt u uitgebreide informatie over alle
projecten.
Afgelopen jaar meldden wij de start van
het project Livro em Roda Salvador,
het voorleesproject dat op drie
kleuterscholen in Salvador draait. Er is
een grote hoeveelheid kinderboeken
aangeschaft waaruit Georgina, de van
uw giften betaalde kracht in het project, Livro em Roda Salvador: Georgina leest de kinderen voor
de kinderen wekelijks voorleest. De
kinderen luisteren geboeid naar de verhalen en spelen ze na, het is het hoogtepunt van de week
voor ze. De leerkrachten zijn op hun beurt weer enthousiast over wat de kleuters van de boeken
opsteken. Naast het feit dat voorlezen goed is voor de taalontwikkeling leert het de kleuters veel
over de wereld om zich heen. Voorlezen over een onderwerp dat het kind herkent, zoals angst,
honger of vriendschap, geeft steun en is een goede manier om met het kind in gesprek te komen
over deze onderwerpen.
De kinderen in het project APIS in São Paulo leren van pedagoge Simone allerlei basisvaardigheden die ze van thuis niet meekrijgen. Ze leren knippen, plakken en tekenen maar ook over
hergebruik van oude materialen, koken en hoe een plantje groeit. Doordat de kinderen iets moois
maken uit afgedankte materialen die ze van thuis mee hebben gekregen, worden ook de ouders
betrokken bij de projecten. Dat is stimulerend voor het gezin, de gemeenschap en het leerproces.

Wij willen deze jaarbrief eindigen met de uitspraak van Adalberto, de leider van het project
Escola da Fraternidade: “O sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas quando
se sonha junto se torna realidade” ofwel: “De droom die je in je eentje droomt is maar een
droom, maar zodra je hem samen droomt wordt hij werkelijkheid.” Samen met u kunnen
kinderen hun toekomstdromen waarmaken!
Uw giften (bankrekeningnummer 4467404 t.n.v. Stichting Vrienden van Kleutercentra
Brazilië te Amersfoort) zijn zeker in deze tijd bijzonder welkom.
Uw steun helpt kinderen direct, zonder administratie- en overheadkosten.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
N.B. Als u uw bijdrage elektronisch overmaakt, wilt u dan alstublieft de op de acceptgirokaart vermelde
vriendencode opnemen in het opmerkingenveld van de overschrijving?
Zie voor fiscaal voordelig schenken onze website onder het kopje Schenken.

