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Beste Vrienden,
Dit kroonjaar – wij zijn dit jaar 30 jaar jong! – hebben wij reden tot veel dankbaarheid. Velen van u
steunen ons werk al zolang onze Stichting bestaat, anderen sloten zich ook aan bij de lijst van
Vrienden en dragen bij tot het succes van onze projecten. Wij danken u hartelijk voor dit vertrouwen.
Wij gaan dit 30-jarig jubileum op gepaste wijze vieren: we sturen alle projecten een pakket van 30
kinderboeken toe.
In Coutos aan de verpauperde periferie van Salvador is ons nieuwe project, de crèche Associação
São Francisco de Assis, een baken van rust, hygiene en ontwikkeling. Anita Lemoine en haar gezin
hebben het tijdens hun reis door Brazilië bezocht. Een ontvangen legaat gaf ons de middelen om dit
mooie project toe te voegen aan de projecten in en rondom Salvador. Verder hebben we onze hulp
aan het project Livro em Roda nu structureel kunnen maken. In deze brief leest u meer over Anita’s
reis en ervaringen met andere projecten.
Inkomsten en uitgaven
Tot en met 31 oktober 2007 hebben we een bedrag van ruim € 35.000,- aan giften ontvangen, dankzij
uw rechtstreekse bijdragen en via giften, ingezameld door Vrienden bij diverse gelegenheden.
Ook dit jaar ontvingen wij weer een groot bedrag door een legaat. Inmiddels zijn de structurele
bijdragen naar de projecten verhoogd.
De geschiedenis van de stichting begon met een aktie van de moeder van Margriet Husmann, die geld
vroeg voor het opstarten van een schooltje door haar dochter. Dit leverde in 3 jaar tijd ƒ 15.000,- op.
Hierna werd de Stichting opgericht. De eerste jaarbrief in 1977 bracht bijna ƒ 6.000,- op. Zoals al
gezegd: veel van de mensen die toen gaven, geven nu nog - dank voor uw trouw!
Inmiddels heeft de Stichting zo’n 500 donateurs die samen € 36.000,- per jaar schenken aan onze
projecten. We zijn als Stichtingsbestuur nog altijd trots dat we onze kosten tot een minimum
beperken (Kamer van Koophandel, girotel, overmaakkosten naar Brazilië) zodat 100% van uw gift
daadwerkelijk en rechtstreeks bij de projecten terecht komt.

Ontvangen giften exclusief legaat
Legaat uit erfenis
Rente minus kosten
Saldo vorig jaar
Overgemaakt naar projecten in Brazilië
Reserve / Legaat
Saldo

2007
€
35.379
50.000
2.690
88.069
105.552
193.621
70.610
115.000
8.011

2006
€
37.812
90.000
298
128.110
18.841
146951
41.399
98.000
7.552

De kracht van onze Stichting
Eén van de voordelen van een kleine stichting is dat de lijnen tussen het bestuur en de projectleiders
erg kort zijn. Het succes ervan zien wij keer op keer wanneer onze bestuursleden, en ook vaak oudbestuursleden, in hun vakanties de projecten bezoeken. Dit jaar bezochten Leonieke en haar gezin de

projecten in São Paulo. Goed functionerende projecten. In Casa Amsterdam, toonde oprichtster Els
van Swaay het verbeterde pedagogische programma.
Tijdens een sabbatical heeft Anita met haar man Dominique en drie kinderen 2,5 maand doorgebracht
in Salvador. We citeren haar: “Bij alle projecten merkten we dat de projectleider, het personeel en de
kinderen het leuk vonden dat wij op bezoek kwamen. De belangstelling en erkenning vanuit
Nederland doet hen goed. Er worden zoveel kinderen geholpen en indirect hun families. Het
onderwijs is dé kans op lange termijn verbetering. De kinderen in onze projecten krijgen een basis
om verder onderwijs goed te kunnen doorlopen. Er zitten inmiddels kinderen van de crèches op de
universiteit! Kinderen die anders nooit een kans gehad zouden hebben.”
Onze bijdragen worden vooral gebruikt om de vrijwilligers (leerkrachten, assistenten, keuken- en
schoonmaakpersoneel) in de projecten te betalen, zodat het voortbestaan van de crèches verzekerd is.
In Bahia, een van de armste Braziliaanse staten, draagt de overheid nauwelijks iets bij.
Verder komen de leiders op allerlei originele manieren aan middelen, zoals b.v. Adalberto van de
Escola Fraternidade die afspraken heeft met lokale supermarkten waar hij overtollig fruit en groente
krijgt. Bernadette van Associação Criança e Família weet zich gesteund door een groep vrienden
uit Frankrijk. De maatschappelijk werkers en coördinator Teresa van de Associação S. Francisco de
Assis krijgen afgedankte computers van de Banco do Brasil, waarop les kan worden gegeven.
De projectleiders zijn somber ten aanzien van de toenemende criminaliteit, de corruptie en de
politiek. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. De politici beloven van alles, vooral in
verkiezingstijd. Beloften die ze niet na komen. De wijk van Bernadette heeft nog steeds geen riool.
Adalberto klaagt over de bureaucratie met haar eindeloze administratieve procedures.
Het project Santa Cruz voor zeer arme kinderen met als contactpersoon Cesar staat in een wijk die
berucht is om wapen- en drugshandel. De crèche is sober maar draait nu prima na wat
beginproblemen. Het weeshuis van Marina is inmiddels begonnen met een eigen schooltje. Dit
verdient verdere ondersteuning van de Stichting.
Voor een uitgebreid verslag van Anita’s bezoek aan de projecten in Brazilië verwijzen wij graag naar
onze website www.kleutercentrabrazilie.nl. Op verzoek sturen wij u een papieren versie toe.
Voor het eerst in de geschiedenis van de Stichting hebben de sleutelpersonen van alle projecten van
de Stichting in Salvador elkaar in een vergadering ontmoet. Zij hebben niet alleen kennis met elkaar
gemaakt maar ook ervaringen, problemen en tips uitgewisseld. Deze netwerkbijeenkomst vindt
inmiddels eenmaal per twee maanden plaats. Wij faciliteren de bijeenkomsten, Zij wisselen
informatie uit en zoeken gezamenlijk naar nieuwe oplossingen. We kunnen dus ook stellen dat juist
Zij, onze projectleiders, de kracht zijn van onze Stichting.
Met dank aan U!
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

De kracht van onze Stichting: de leiders van de kleutercentra.
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? Voor fiscaal voordelig schenken
aan de Stichting zie onze website onder de tab Schenken.

