Stichting Vrienden van Kleutercentra in Brazilië
Opgericht december 1977; KvK Amsterdam nr. 41197964; www.kleutercentrabrazilie.nl.
Bestuur :
A.J.M. Lemoine-van den Bosch, voorzitter
M.P.M. Husmann-van der Ree
C.A.L. Kamp
A. Lensink-Leoni
A. Boone-Passchier
B.G.C. van der Ree
L.E. Bollinger-Bijvoet

Telefoon:
033-4655953
030-2333765
030-2883534
076-5420192
026-4954852
030-2966802
033-4328220

Correspondentieadres:
Dupontplein 3
3817 DV Amersfoort
stichting@kleutercentrabrazilie.nl
Postgiro 4467404
ten name van de stichting

Verslag van bestuurslid Amba Boone van haar bezoek aan Salvador in
Brazilië.
November 2002 verslag van ons bezoek aan Salvador.
Heerlijk, prachtig land, zalige vakantie.
De school Fraternidade van Adalberto ziet er prima uit. We waren er s'morgensvroeg en
het was in vol bedrijf. In de keuken werd druk gekookt en in de anex eetzaal werd door
een klas de vitaminedrank genomen. Alle klassen bekeken. Het nodige gezang en
gelach bij het foto's nemen. Boven in de grote zaal werd aan een tweetal type-les
gegeven. Er staan 6 computers.er was die morgen geen les maar volgens A. is er veel
belangstelling. De leraar is een oud-leerling van Ana Sironi.Adalberto wil ook de grote
ruimte boven voor kinderfeestjes gaan inrichten. A. verloor de rechtspraak tegen de
oud-onderwijzeres en moet in 6 parten 1200 real betalen (2 al betaald). Marcello heeft
een andere baan met beter loon. Adalberto vertelde met trots dat het schooltje bij de
toelatingstest voor de openbare school dit jaar het hoogst had gescoord.
San ANdres bekeken. Ook in vol bedrijf met een heel aardige jonge vrouw aan de
leiding. O Redentor ziet er goed uit en bouwt aan de zijkant een podium bij voor
optredens. Adalberto woont daatr vlakbij nog in hetzelfde huisje.
Met Moema naar Bernadete. De straten nog dezelfde staat aangestampte aarde en
open riolen. Henri heeft nu een houten been en loopt iets beter. Leeft tussen rommel in
de hoek van het hok staat een bed een flinke ruimte rondom het huis staat van alles
afgeschermd door een prachtig hek. Hij heeft een aantal straatkinderen onder z'n hoede
en probeert ze wat te leren. verven timmeren oude spullen opknappen er zat ook
iemand een boekje te lezen met een jongentje. Hij heeft niet veel met de school te
doen. Een zeer eigenwijze vent. Zegt geen geld nodig te hebben.
Een paar straten verder is de school en het huis van Bernadete' Er is een stuk
bijgebouwd en op het diepste punt is een pomp geplaatst die bij grote regenval moet
pompen om te voorkomen dat de laaggelegen lokalen onderlopen. ze hebben het nog
niet kunnen uitproberen. De goten aan de daken ( om de grote tank te vullen) waren
nog niet klaar. We zagen volle klassen met vrolijke kinderen. Bernadete maakt nog
steeds een gedreven indruk. Moema zei, dat ze kanker had of heeft, zelf praat ze daar
niet over. De zus van B was er ook en maakte met de kinderen samen een groot
schilderij. Er was een psychologe die met kinderen praat die ernstige problemen
hebben.

Gerard is een zeer aardige jonge man, getrouwd met een Braziliaanse, beiden werken
op de school. Gerard zou graag een foto hebben van onze groep. dat schreef wat
makkelijker vond hij. We aten op school mee. Bonen,rijst sla en lever. door de bonen
gaan vitamines voor de kinderen. De juffen zijn niet gediplomeerd maar hebben wel een
cursus gevolgd. Kortom een bruisend geheel, je komt ogen tekort. Laten we hopen dat
ze het volhouden.
Ook Acupi gezien. De creche en ook santa Ritavol kindjes. De creche Ana Sironi is een
stuk groter geworden. In de tuin staan grote overdekte terassen waar voor de
opgroeiende jeugd muziek,dans etc.lessen worden gegeven. Na veel gezoek het
huisvan Justina gevonden, die er helaas niet was.de buurvrouwen vertelde dat ze veel
voor de parochie doet.
Op een van de laatste dagen ontmoette ik een nederlandse die als volontaria werkt op
een creche die weer onder leiding staat van een nederlander, die wij nog van vroeger
kennen. zo te zien past het precies in ons straatje. Ze vertelde dat het gebouw er nu
staat . ik begreep bij die huizen op palen in Ribeira. Ik stuur haar report ook.

