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Samenvatting van de Nieuwsbrief van Bernadette Marchand, de projectleidster
van Crianca e Familia.
Bernadette is dankbaar wat ze allemaal hebben kunnen uitvoeren binnen de
projecten in het afgelopen jaar.
De deelprojecten bij Crianca en familia zijn: Centro Antoinette, opvang
jongere zwangere vrouwen, de Kleutercreche maternel, Schoolondersteuning en
schoolactiviteiten, de Adolescentengroep, Manicure- en pedicure-opleiding, de
Bouwopleiding en Autotechniek, Sociale opvang en de medische post.
Bernadette bedankt alle geldschieters en sponsoren. De zorg hierbij is dat
alle sponsors aangeven dat de inkomsten teruglopen o.a. door de crisis in
Europa.
Een nieuwe activiteit is de groentetuin. Het is een geweldig succes. Ze hebben
nu hulp van een goede tuinman, maïs,salade,tomaten, etc. Het is zo aangeslagen
dat een aantal moeders nu in eigen tuin groenten verbouwen.
Sport, ontwikkelt zich goed m.n. voetbal, volleybal, basketbal en handbal.
Probleem hiervoor is voldoende ruimte.
De kinderen willen graag muziek maken. Er is tekort aan middelen. Een
twaalftal kinderen mag nu meedoen met de fanfare van een naburige school in
ruil voor beschikbare ruimte op het project van Crianca e familia.
Ze hebben dit jaar een defilé gegeven om de schoolperiode te openen.
Het boventerras is opgeknapt en voorzien van regenafvoer.
Het geweld in de buurt: een groot probleem! De wijk is aangemeld als urgente
wijk qua veiligheid . Dit heeft geleid tot een vestiging met 40 permanente
politieagenten naast de crèche. De wijk is door de Politie uitgekamd. De
politiepost kreeg een bezoek van de gouverneur van het secretariaat van
justitie, burgerij en rechten vd mens.
Toen kon Bernadette de gelegenheid pakken om haar project in het daglicht e
stellen en dat ze al 20 jaar bezig is zonder steun van de overheid. Dit leidde
tot een schriftelijke aanvraag tot overheidssupport. Spannend of dit gaat
lukken!!!

De karweien,
Conder , een partnership partner kunnen misschien psychische hulp bieden in de
toekomst. Maar dit is nog onzeker.
De zaal voor jonge babies is vernieuwd met geld van een franse sponsor met
hulp van de jonge meiden die de bouwtechniekcursus volgen.
Bernadette beschrijft dat een aantal sponsors aangeeft dat ze niet alles kan.
De middelen zijn beperkt. Je kan geen opleidingscentrum opbouwen. Vanwege de
bezuinigingen moet je kalmer aan doen. Het probleem is dat er geen alternatief
is voor jongeren qua vakopleidingen omdat ze de reguliere opleidingen niet
kunnen betalen. In de stad zijn een aantal goedkope opleidingen maar het
transport erheen is niet te betalen. Deze randgroepjongeren hebben een
speciale aanpak nodig omdat ze gedemotiveerd zijn, structuurloos, depressief,
soms verslaafd, onzeker, etc. De cursus bij Bernadette wil de jongeren vooral
zelfvertrouwen geven, weer durf te krijgen om voor een toekomst te vechten
o.a. via een opleiding. Bernadette zegt: "Leer om een toekomst voor te stellen

anders dan jong te sterven zoals zo velen in de buurt". De jongeren zelf zijn
heel positief over de kansen die ze krijgen bij Bernadette.
Het gaat om 100 jongeren en 15 ongetrouwde meiden.
Wie kan deze projecten voor 100 jongeren en 15 ongetrouwde meiden redden? Is
Bernadette' s noodkreet.
William is vertrokken. Hij deed veel in het stroomlijnen van de organisatie,
dossiers heropenen, subsidieaanvragen, etc. Zijn aanwezigheid was altijd
energiek ondanks zijn ziekte. Hij is eigenlijk onvervangbaar.
Dit jaar heeft Bernadette weinig bezoeken gehad en geen stagiaires. In 2013
verwachten ze een Zwitserse stagiaire en een bouwkamp uit Zwitserland. Ze
verwelkomen iedere vrijwilliger.
De reële kosten van een kind op de crèche is ongeveer 60 euro per maand o.a.
omdat al het personeel salaris krijgt.
Bernadette zou meer geld willen krijgen. Ze heeft zoveel plannen en ziet veel
mogelijkheden om mensen uit haar wijk te helpen. Teruglopende inkomsten maakt
dat ze minder kinderen en jongeren kan ontvangen en dit snijdt door haar hart.
De tijden zijn hard. Bernadette zegt: “Blijf vertrouwen en hopen en dat is een
continue strijd. De kerst komt eraan en het kerstkind komt vertellen dat hij
met ons is”.

