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Amersfoort, december 2008
Beste Vrienden,

Door jonge kinderen goed op te voeden draag je bij aan hun ontwikkeling tot verantwoordelijke
volwassenen. Adalberto, schoolleider van de Escola da Fraternidade in Salvador, Brazilië, zegt
het krachtig: "Educando as crianças não sera preciso castigar os adultos (als je jonge kinderen
goed onderwijs geeft, hoef je ze later als volwassenen niet te straffen)”. Dit gaat zeker op voor de
kinderen die bij ons op de crèches zitten. Hoewel de wetten in Brazilie hen op papier een goede
scholing garanderen, zijn er onvoldoende scholen voor allen, vooral in de armste wijken. Hier
spelen wij op in, met uw hulp. Wederom dank hiervoor!
Inkomsten en uitgaven

Tot en met 31 oktober 2008 hebben we een bedrag van ruim € 41.000 aan giften ontvangen,
dankzij uw rechtstreekse bijdragen en giften. De structurele bijdragen naar de projecten zijn
verhoogd, onder meer om te compenseren voor het gestegen minimumloon in Brazilië.
Onze ruim dertigjarige Stichting kent een zeer trouwe achterban van vrienden die vaak al
jarenlang onze projecten ondersteunen. Tegelijkertijd moeten we ook constateren dat onze
achterban weinig groeit de laatste jaren. Nieuwe vrienden zijn om die reden zeer welkom, zodat
de projectleiders hun belangrijke werk kunnen voortzetten en nog meer kinderen kunnen
bereiken. We vragen u daarom om deze brief door te geven aan iemand in uw omgeving.
Netwerken is onze kracht en we vragen uw steun hierbij, zodat we gesteund blijven door een
groeiend netwerk van Vrienden.
Ontvangen giften exclusief legaat
Legaat uit erfenis
Rente minus kosten
Saldo vorig jaar
Naar projecten Brazilië
Reserve / Legaat
Saldo

2008
€
34.941
6.533
1.851
43.325
123.079
166.404
75.705
60.000
30.699

2007
€
35.379
50.000
2.690
88.069
105.621
193.690
70.610
115.000
8.079

Projecten
Onze Stichting ondersteunt structureel zeven projecten, die alle goed functioneren. In deze brief
lichten we twee daarvan uit. Over de andere projecten vindt u meer informatie op onze website.
De Associação Criança e Família is een van de projecten, een crèche waar kinderen goed
onderwijs krijgen. Midden in een arme wijk krijgen talloze kinderen hier zicht op een betere
toekomst. Hoewel wij voornamelijk de crèche steunen, gebeurt er meer: huiswerkbegeleiding,
sport en handenarbeid, kunst en cultuur en een warme maaltijd. Dit zorgt er voor dat meer

moeders kunnen blijven werken, wetende dat hun kinderen van de straat zijn en liefdevol worden
opgevangen. Tieners kunnen er terecht voor een basisopleiding in diverse disciplines. Naast een
gezondheidspost is er een opvang voor tienermoeders en zijn er lezingen over
zwangerschapspreventie en verantwoordelijk ouderschap. Kortom: het project is gericht op alle
facetten van het leven in een arme wijk. Het grootste probleem voor leidster Bernadette is om
genoeg middelen te krijgen om dit alles te bekostigen.
Livro em Roda, de rijdende bibliotheek met kinderboeken in de staat Paraiba in het noordoosten
van Brazilië, wordt vanaf 2001 door ons financieel ondersteund. Het grote belang van dit project
is dat kinderen van jongs af aan het plezier van lezen wordt bijgebracht. Met onze financiële
steun worden nieuwe boeken aangeschaft en worden workshops gegeven aan docenten op
scholen waar de boekenbus langskomt. Zij leren hoe ze de boeken kunnen gebruiken met de
kinderen. Het is een uniek project, waarmee veel scholen en kinderen - zelfs in het binnenland
van Paraiba - bereikt worden. De in het Portugees vertaalde boekjes van Dick Bruna blijken het
ook daar goed te doen!
Kinderen voor Kinderen!

Afgelopen jaar hebben we verschillende acties gehad op scholen. Zo is een Braziliaans kerstfeest
op een lagere school gehouden, met hapjes en een rommelmarkt, is een veiling georganiseerd op
een ROC en heeft een andere lagere school een reeks inzamelacties georganiseerd. Het is
verheugend dat de Beatrixschool in Haarlem heeft besloten om met name de Associação Criança
e Família voor 3 jaar te steunen. Wij willen deze scholen hartelijk bedanken! Kinderen staan
open voor helpen en zij snappen dat onderwijs voor arme kinderen belangrijk is zodat ze voor
zichzelf kunnen zorgen. Wellicht een idee voor een actie op de school van uw (klein)kinderen?
Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen!
Lokaal bestuur

Na het bezoek van Anita vorig jaar heeft de onderlinge samenhang tussen de projecten in
Salvador een nieuwe dimensie gekregen. De leiders van de verschillende projecten hebben nu
regelmatig overleg waarin ze ervaringen uitwisselen over hun projecten, leren van elkaars aanpak
en discussiëren over hoe ze zich gezamenlijk sterk kunnen maken tegen de vaak bureaucratische
overheid. Tijdens het opstellen van deze brief - november 2008 – bezoekt bestuurslid Margriet
Husmann, tijdens haar verblijf in Brazilië, onze vier projecten in Salvador. Het directe contact
met de schoolleiders is telkens weer inspirerend en dergelijke bezoeken geven ons de gelegenheid met eigen ogen te zien hoe de giften worden besteed. Margriet zal dan ook aan een van de
vergaderingen van de projectleiders deelnemen. Daar zal ook Cristina, van de bibliotheekbus
Livro em Roda in Paraiba, aanwezig zijn.
Uw giften (bankrekeningnummer 4467404 t.n.v.
Stichting Vrienden van Kleutercentra Brazilie
te Amersfoort) zijn bijzonder welkom. Zoals
altijd is de sterke formule van de stichting: uw
steun helpt kinderen direct, zonder
administratie- en overheadkosten.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
Associação Santa Beatriz
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.

