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Amersfoort, december 2004
Beste Vrienden,
Heeft u het gelezen? ‘Steeds meer geld naar directies goede doelen’ en soortgelijke krantekoppen
vertelden ons dat de salarissen van directeuren bij goede doelen een steeds groter deel opslokken van
de donaties. Voor de Stichting Kleutercentra blijft de formule: alle giften gaan rechtstreeks en zonder
bemiddelingskosten naar de projecten.
Dankzij uw giften konden we dit jaar onze vaste projecten structureel ondersteunen maar ook een
drietal andere initiatieven helpen zich verder te ontwikkelen. Kleuteronderwijs geeft kinderen de
mogelijkheid zich te ontwikkelen en opent deuren naar een betere toekomst. Wij willen u middels
deze jaarbrief 2004 dan ook hartelijk bedanken dat u het belangrijke werk van onze Braziliaanse
projectleiders ondersteunt. Met uw financiële bijdrage geeft u honderden kinderen uit sloppenwijken
de kans op een beter bestaan.
Inkomsten en uitgaven
Tot en met 31 oktober van dit jaar hebben we een bedrag van ruim € 31.000 aan giften ontvangen,
dankzij uw rechtstreekse bijdragen en via giften, ingezameld door Vrienden bij gelegenheid van een
verjaardag, huwelijk, jubileum of begrafenis.

Ontvangen giften
Rente minus kosten
Saldo vorig jaar
Overgemaakt naar projecten in
Brazilië
Reserve nieuwe projecten
Saldo

2004
€
31.130
430
31.560
5.879
37.439
30.108

2003
€
30.064
- 60
30.004
8.483
38.487
22.608

10.000
7.331

10.000
5.879

Hoe lopen de projecten?
In de Escola da Fraternidade hebben Adalberto en zijn team het afgelopen jaar weer 140 kleuters
ontvangen waarbij de kinderen iedere dag een gezonde warme maaltijd kregen. 36 Kinderen hebben
leren lezen en schrijven en zijn doorgestuurd naar de overheidsscholen. Verder hebben Adalberto en
zijn team geholpen met het opzetten van verschillende nieuwe crèches en verenigingen in de wijk, en
is er een folder en een boekje uitgegeven over hun werk. Om geld te genereren worden verschillende
cursussen gegeven zoals typen en naailes en zijn er diverse bingo’s en bazaars gehouden. Eén
verdieping wordt ook als feestzaal verhuurd. De onderwijzers, kokkinnen en administratieve
medewerkers hebben een bijscholingscursus gehad.
De Associacao Crianca e Família onder leiding van Bernadette en Gérard heeft een nieuw project
‘Salão Terraço’ bij ons ingediend om de bovenste verdieping van het schooltje te voorzien van een

dak zodat het gebruikt kan worden voor recreatie en voor vergaderingen voor de gemeenschap. Het
dak moet daarnaast nog meer regenwater opvangen en zodoende geld uitsparen. Deze verbouwing
wordt uitgevoerd door de jongens, die in een andere afdeling praktische les krijgen in de bouw. Zo
snijdt het mes aan twee kanten: de tieners krijgen een gevoel van eigenwaarde, maar leren
tegelijkertijd zich in te zetten voor de gemeenschap. Ook dit jaar zijn er 180 kinderen opgevangen,
die dagelijks behalve scholing ook een warme maaltijd hebben ontvangen.
We hebben de bibliotheekbus Livro em Roda voor het vierde jaar financieel ondersteund. De
initiatiefneemster Anne, die nu weer in Nederland woont, houdt intensief contact met de
projectleiding in Paraiba. Onze financiële steun wordt gebruikt voor boekjes voor de jongsten en voor
de huur voor het gebouw.
Voor het tweede jaar ondersteunen we het project Sociedade Beneficente e Desportiva Santa
Cruz, gelegen in de armste sloppenwijk van Salvador. Onze steun is gericht op de
maaltijdvoorziening van de kleuters. Bertus, een Nederlander die in Salvador woont en onze
contactpersoon is, meldt dat de activiteiten in de creche en de sportevenementen goed doorgaan. De
projectleiding heeft de wens geuit om in één van de twee leslokaaltjes nieuwe tafeltjes en stoeltjes
aan te schaffen en een grote opbergkast. Wij hebben hier inmiddels geld voor gereserveerd. Onze
steun geeft het vrijwilligerspersoneel extra kracht om door te gaan.
Bestuurslid Amba heeft begin dit jaar ook het weeshuis Lauro de Freitas in Salvador weer bezocht.
Marina heeft nu 51 kinderen onder haar hoede. Er staat een nieuw gebouw met een keuken, een
eetzaal en badkamers voor de jongens. Daar bovenop wordt weer een schoolruimte gebouwd. Dit
weeshuis is erg blij met onze financiele bijdrage.
In vervolg op een eerdere subsidie hebben wij aan het Colegio Nazareth in Aracuai in de staat
Minas Gerais een bijdrage gegeven voor de aanschaf van educatief speelmateriaal, met name voor de
kleuterafdeling van die school.
Wij hebben groot vertrouwen in de zeer geëngageerde mensen in deze projecten die werkelijk veel
opzij zetten om de minder bedeelde medemens te helpen. U heeft het al zo vaak van ons gehoord:
uw hulp is onontbeerlijk en wij vragen u dan ook om ons te blijven steunen.
Op de website vindt u meer informatie over en foto’s van de projecten, maar u kunt ons ook gerust emailen met uw vragen of suggesties. Wij rekenen op uw steun!
Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

