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Amersfoort, december 2005
Beste Vrienden,
De Braziliaanse regering van president Lula kreeg dit jaar te maken met grootschalige corruptieschandalen. Ondanks de hoge verwachtingen en alle beloften wordt de situatie van de Brazilianen er
niet beter op. Ook onze projecten moeten hun best doen het hoofd boven water te houden. Dankzij
uw steun lukt dat en gaan honderden kleuters in krottenwijken naar school. Kleuteronderwijs is een
belangrijke basis voor een betere toekomst. Met uw steun krijgen kinderen de kans zich te
ontwikkelen, wij willen u daarvoor hartelijk bedanken!
Inkomsten en uitgaven
Tot en met 31 oktober 2005 hebben we een bedrag van ruim € 35.000 aan giften ontvangen, ruim
€ 4.000 meer dan vorig jaar, 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

2005
€
35.202
186
35.388
17.331
52.719
33.881

2004
€
31.130
430
31.560
15.879
47.439
30.108

10.000
8.838

10.000
7.331

Wilt u alstublieft, als u elektronisch overmaakt (bijvoorbeeld via Girotel), de vriendencode die op de
acceptgirokaart vermeld staat in het opmerkingenveld van de overschrijving opnemen? Dit maakt
voor ons de verwerking veel eenvoudiger, bij voorbaat dank.
Stand van de projecten
In de achterstandswijk “Nordeste de Amarelina” van de stad Salvador staat de Escola Fraternidade
van Adalberto en zijn team. Adalberto schrijft dat meer dan 300 gezinnen profiteren van allerlei
educatieve activiteiten op de crèche/kleuterschool. Naast de vaste financiële bijdrage hebben wij de
aanschaf van een kopieerapparaat gefinancierd, zodat de school niet alleen gemakkelijker in de
behoefte aan didaktisch materiaal kan voorzien maar ook extra inkomsten kunnen worden
gegenereerd.
Afgelopen jaar is het dak op de bovenste verdieping van de Associação Criança e Família
gereedgekomen. Dit geeft de school meer ruimte voor recreatie voor de kleintjes, vergaderingen en
lezingen voor ouders en omwonenden. Het dak vangt regenwater op; de school geeft op deze manier
een goed voorbeeld van hoe economisch om te gaan met water. Op het creatieve vlak werd
aangevangen met theater- en circuslessen voor de wat grotere kinderen. Iets om naar uit te kijken en

je op te verheugen! Bernadette, die afgelopen 12 oktober 70 jaar is geworden, gaat onvermoeibaar
door en helpt al 20 jaar lang honderden kinderen aan een menswaardig bestaan.
Een nieuw project is Casa de Apoio Raio de Luz (lichtstraal), een 24-uurs opvanghuis van door
justitie geplaatste kinderen tot 6 jaar in de voorstad Diadema van São Paulo. In dit kleinschalige
project zijn vanaf de oprichting in 2001 meer dan 170 kinderen intensief begeleid. De helft van deze
probleemkinderen is weer herenigd met hun familie, een kwart is geadopteerd en de anderen zijn naar
een ander tehuis overgeplaatst. Een bevriend echtpaar dat het project regelmatig bezocht vertelde:
“het geld komt terecht bij een zeer toegewijde, doelgerichte en zuinige organisatie, die voorziet in een
dringende behoefte.”
Cristina van de rijdende bibliotheek Livro em Roda in de staat Paraiba schrijft ons dat onze bijdrage
weer erg welkom was voor de aanschaf van nieuwe boeken. De kleuters stellen vragen: “Is Holland
verder dan Rio de Janeiro?” “Of Sao Paulo?” “Hebben ze daar ook een bus vol met boeken?” Het
leeft dus bij de kinderen dat het geld voor die mooie boeken van verre komt. Inmiddels organiseert
Livro em Roda workshops op kleuterscholen voor het gebruik van kleuterboeken bij het onderwijs.
Deze zomer was Bertus (onze Nederlandse contactpersoon voor het project Sociedade Benificente e
Desportiva Santa Cruz) in Nederland. Een kritische maar gepassioneerde man met de visie dat
ontwikkelingshulp alleen zin heeft als de bevolking zelf ook hard aan de slag gaat. Hij vertelde ons
dat de bijdragen goed worden gebruikt voor eerste levensbehoeften en aanschaf van meubels. Hij
blijft nauw betrokken bij het beleid van het project. Bertus zal ook onze andere projecten in Salvador
bezoeken en we kijken uit naar zijn observaties.
Het Colegio Nazareth in midden Brazilie (Minas Gerais) kon door onze bijdrage in april een “Casa
de Brincar” openen, een speelruimte voor kinderen van 4 tot 8 jaar. De sociale ontwikkeling wordt
gestimuleerd met speelgoed en door creatief samen spelen.
Voor de creche van zuster Rosinha in de gewelddadige krottenwijk Acarí in Rio werden niet alleen
meubels gekocht, maar is er ook een uitstapje naar het zwembad georganiseerd. Hierdoor konden de
kinderen zich even ontrekken aan het dagelijkse geweld.

In 2015 moeten alle kinderen in de wereld naar school gaan. Dit is een van de acht ‘millenniumdoelstellingen’ van regeringsleiders over de hele wereld. De Stichting Kleutercentra draagt
dankzij uw steun al vele jaren bij aan deze doelstelling en hoopt dat samen met u te blijven
doen.
De Stichting Kleutercentra is door de Belastingdienst erkend als charitatieve instelling, het is nu ook
mogelijk om belastingvrije schenkingen te doen. Op de website www.kleutercentrabrazilie.nl vindt
u meer informatie over hoe dat moet. Bovendien vindt u daar meer informatie over en foto’s van de
projecten. Wij rekenen weer op uw steun!
Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

Sociedade Benificente e Desportiva Santa Cruz

