Stichting Vrienden van Kleutercentra in Brazilië
Fundaçao de Amigos Holandeses de Creches no Brasil
Opgericht 1977; KvK A’dam 41197964; ANBI 8156.19.431; www.kleutercentrabrazilie.nl
Bestuur
A.J.M. Lemoine-van den Bosch, vz
B.J.A. Bollinger-Bijvoet
C.A.L. Kamp
D. Wesselius-Simon
B.G.C. van der Ree

Telefoon
033-4655953
033-4328220
030-2883534
06-46745087
06-10720981

Correspondentieadres
Dupontplein 3, 3817 DV Amersfoort
Email: stichting@kleutercentrabrazilie.nl
Twitter: @KleutercentraBr
Facebook: stichting.vriendenvankleutercentrainbrazilie
ING rekeningnr: 4467404
BIC: INGBNL2A
IBAN: 35INGB0004467404

Oud bestuursleden
A. Boone-Passchier
J.J.M. Peterse
P.P.M. van der Ree
S. Schaap
M.P.M. Husmann-van der Ree
A. Lensink

Amersfoort, december 2012
Beste Vrienden,
Dit jaar is het 35 jaar geleden dat Margriet Husmann de Stichting Vrienden van Kleutercentra in
Brazilië oprichtte! Het begon allemaal met het steunen van één kleuterschooltje in een
sloppenwijk in Salvador. In de loop der jaren kwamen er een aantal kleuterscholen in Salvador,
São Paulo en Rio de Janeiro, een boekenbus en een voorleesproject bij. We zijn vooral heel trots
op de scholen! Van de in totaal 19 projecten die wij hebben ondersteund staat een aantal nu op
eigen benen en draait op lokale middelen, anderen hebben onze steun nog nodig. Een kleine
vijfduizend kinderen in de krottenwijken hebben zo veel betere kansen gekregen. De scholen
hebben daarnaast een belangrijke sociale functie en dragen bij aan de verbetering van de
levensomstandigheden in de buurt. Zonder uw steun was dit allemaal niet mogelijk geweest! Wij
willen u namens onze projectleiders dan ook hartelijk bedanken.
Hoewel er de afgelopen jaren veel is
verbeterd in Brazilië, is de onderwijssituatie, vooral in het openbare onderwijs, sterk achtergebleven. Slecht
opgeleide leerkrachten, beperkte
materialen en overvolle klassen zijn heel
gewoon. Bovendien gaan de kinderen
vanaf hun 7e jaar slechts vier uur per dag
naar school. Áls ze al gaan, want nog
altijd 3,8 miljoen Braziliaanse kinderen met name in de krottenwijken - gaan
APIS: Daar komt de leeuw met zijn grote muil! Op de website
helemaal niet naar school. Hier maakt de kunt u de kinderen zien zingen.
Stichting het verschil! Met uw steun
geeft u deze kinderen de kans hun talenten te ontwikkelen. Doet u daarom dit jaar weer mee? De
kinderen zullen er hun hele leven profijt van hebben!
Inkomsten en uitgaven

Dit jaar ontvingen wij een bedrag van € 34.724 aan giften. Die komen direct van u, onze trouwe
donateurs, maar ook van acties van kinderen op scholen, een afscheid, een 50ste verjaardag, een
doopfeest, een 25-jarig huwelijk. Zo schijnt de zon extra voor de kinderen van onze schooltjes!
Het grote legaat uit 2006 is de afgelopen jaren goed besteed en intussen uitgeput. Daardoor
hebben we onze steun aan het project Livro em Roda in Conde moeten beëindigen. Gelukkig kan
de bibliotheekbus op eigen ‘wielen’ verder. We hebben onze ondersteuning aan andere scholen
moeten verlagen. Dit leidt in sommige gevallen tot lagere aantallen leerlingen, wat we zeer
betreuren. De projecten zijn hard op zoek naar andere financieringsbronnen. De bank en
transactiekosten zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, van € 138 in 2002, toen transacties nog
handmatig werden verwerkt, naar €684 in 2012 (digitaal overmaken).
Juist in deze moeilijke tijd is uw gift van dubbel belang!
Interesseer ook vrienden en familie om Vriend te worden. Onze hartelijke dank!

Ontvangen giften van Vrienden
Rente minus kosten
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Naar projecten Brazilië
Reserve algemeen en LER-Salvador
Saldo

-

2012
€
34.724
-148
34.575
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74.067
54.231
15.000
4.837

+
+
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2011
€
33.284
931
34.215
72.647
106.862
67.370
30.000
9.492

PROJECTEN
De Stichting ondersteunt momenteel 5
projecten, waarvan wij er hier twee
noemen. Op onze website vindt u
uitgebreide informatie over alle projecten.
Op de Escola da Fraternidade in Salvador
zijn er dit jaar met hulp van onze stichting
weer vier groepen van in totaal 104
kleuters. De kinderen worden onder meer
bekend gemaakt met rekenen, lezen en
schrijven. Zonder deze voorbereiding is het
Escola da Fraternidade: klaar voor de basisschool!
voor de kinderen, die vanuit huis vaak
nauwelijks opvoeding in het ‘naar school
gaan’ meekrijgen, lastig om aan te haken in het basisonderwijs met haar zeer beperkte aandacht
voor het individuele kind. Eind dit jaar zullen 28 kinderen op de basisschool verder gaan bouwen
aan hun toekomst.
In de sloppenwijk Itapecerica da Serra in São Paulo staat APIS. In één babygroep en drie
kleutergroepen brengen circa 80 kinderen de dag door. Ook hun moeders zijn actief: ze maken
handwerk en kweken groenten voor eigen consumptie. Met lokale acties zijn in de afgelopen tijd
verbeteringen aan de voorzieningen en het gebouw gepleegd. Door de ondersteuning van onze
stichting voert Simone, een professionele pedagoge, al een aantal jaren de dagelijkse leiding.
“Hallo wereld” was dit jaar het thema van de Kinderboekenweek. Kinderen van de
Aloysiusschool in Amersfoort verkochten hun eigen boeken en hielden een lees-sponsoractie,
zodat de kinderen in Brazilië straks een kast vol met boeken hebben die ze kunnen lenen! Wij
bedanken de kinderen voor deze geweldige actie en de Stichting My Book Buddy die dit project
mede mogelijk heeft gemaakt.
Wij zijn sinds kort ook aanwezig op Twitter en Facebook, zie het briefhoofd voor de adressen.
Volg ons en raad ons aan bij andere mogelijke Vrienden!
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 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.

