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Amersfoort, december 2009
Beste Vrienden,
Voor u ligt onze jaarbrief over het afgelopen jaar. 2009 zal de geschiedenis ingaan als het jaar
waarin de financiële wereld op zijn kop stond, waarin banken zo maar omvielen, mensen werden
ontslagen en velen moesten ervaren dat het anders moet.
Hoewel wij in de kranten lezen dat Brazilië minder hard lijkt te worden geraakt door deze crisis,
horen wij van onze projectleiders helaas andere verhalen. In Brazilië wordt vooral het onderwijs
getroffen door bezuinigingen van lokale en regionale overheden. In combinatie met de alsmaar
toenemende bureaucratie levert dit telkens nieuwe problemen op voor onze kleuterschooltjes. Zo
hebben wij aan Adalberto extra geld moeten sturen om ontslag van leerkrachten en sluiting van
de school te voorkomen.
Al jaren kunnen wij op u rekenen. Nieuwe Vrienden verwelkomen wij van harte. Iedere bijdrage
is welkom en gaat rechtstreeks naar de opvang en het onderwijs van kinderen, die dat hard nodig
hebben. Mocht u mensen kennen die mogelijk ook interesse hebben in ons werk, wilt u dan deze
brief aan hen doorgeven?
Inkomsten en uitgaven

Tot en met 31 oktober 2009 hebben we een bedrag van bijna € 36.000,-- aan giften ontvangen
dankzij uw rechtstreekse bijdragen en giften. Onze steun aan het project Raio de Luz hebben wij
dit jaar beëindigd. Het project is onder justitiële kinderbescherming komen te vallen en het is zich
in toenemende mate op oudere kinderen gaan richten. Het project voldoet daarmee niet meer aan
onze criteria.

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

2009
€
35.718
0
2.253
37.971
90.631
128.603
65.000
40.000
23.603

2008
€
34.873
6.533
1.851
43.257
123.079
166.336
75.705
60.000
30.631

Wij helpen kinderen met meer dan wat u stort!

Uit het verslag door Margriet Husmann van haar bezoek aan de projecten in december 2008 (dat
u in volledige vorm op onze website vindt) blijkt dat ieder bezoek aan de projecten een
bijzondere en indrukwekkende ervaring is. De bezieling van de schoolleiding is enorm. Alle
medewerkers zijn gedreven om de kinderen ontwikkelingsmogelijkheden te verschaffen. De

omstandigheden waaronder de schoolleidingen in sloppenwijken werken, te midden van geweld
en criminaliteit, zijn praktisch overal extreem zwaar en sociaal moeilijk.
De kinderen krijgen les en goede maaltijden, wat hen niet alleen een leerhouding en de structuur
van het naar school gaan bijbrengt, maar hen ook basale normen en waarden in de sociale
omgang leert. Zo worden via de kinderen hun moeders “opgevoed” en, wanneer mogelijk, ook de
vaders. Het blijkt overduidelijk dat de kinderen na het beëindigen van de kleuterschool goede
ontwikkelingskansen hebben en een mogelijkheid krijgen om uit de armoede weg te komen.
Projecten
De Stichting ondersteunt momenteel zes projecten structureel. Op onze website vindt u daarover
uitgebreide informatie. Wij geven hier kort nieuws over twee projecten:
Adalberto, de schoolleider van de Escola da Fraternidade, is hard bezig om de school in
positieve banen te leiden ondanks de toegenomen criminaliteit in de wijk. En dat was tijdens het
laatste bezoek van Margriet Husmann goed te merken: het gebouw bruist van de zingende,
knippende en plakkende kinderen. Het is aandoenlijk hoe een kleuter trots laat horen hoe zij/hij al
kan lezen. Boven op het dakterras worden capoeiralessen gegeven en laten de kinderen horen
welke kerstliedjes ze al kennen.
Ook de Associação São Francisco de Assis draait goed. De school biedt een gevarieerd
lesprogramma. Zo is er veel aandacht voor muziekles, zang en dans, gegeven door ervaren
docenten. De school maakt een levendige indruk, de kinderen zijn enthousiast. Hoewel wij
specifiek het kleuteronderwijs ondersteunen, worden er ook andere onderwijsactiviteiten
georganiseerd. Zo is er een bijscholingsprogramma opgezet om jongeren in het vervolgonderwijs
het maximale rendement te laten halen uit de reguliere lessen, die vaak van slechte kwaliteit zijn.
Het langzaam maar zeker afhaken waardoor kinderen de schoolklassen gaan “uitzitten”, wat vaak
gebeurt in krottenwijken, wordt daarmee voorkómen.
Acties
Dit jaar hebben allerlei acties ten behoeve van de kleutercentra plaatsgevonden. Arcadis heeft dit
jaar de opbrengsten van haar deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse aan de Stichting
geschonken. De Beatrixschool in Haarlem heeft een maandbijeenkomst en een sponsorloop ten
behoeve van de Stichting georganiseerd. Een bridgeclub heeft een bridgedrive in het teken van de
kleuterschooltjes gesteld en de opbrengst overgemaakt. Aan deze initiatieven onze hartelijke
dank! Mocht dit u ook op ideeën brengen, neemt u dan gerust contact met ons op.
Uw giften (bankrekeningnummer 4467404
t.n.v. Stichting Vrienden van
Kleutercentra Brazilië te Amersfoort) zijn
zoals altijd bijzonder welkom. Uw steun
helpt kinderen direct, zonder
administratie- en 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 aan de Stichting onze Escola da Fraternidade: knutselen ontwikkelt het samenwerken, de
creativiteit en de motorische ontwikkeling.
website onder Schenken.

