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Over ons bezoek aan de projecten in Salvador
18 december 2004

Op de eerste dag van ons verblijf in Salvador, konden we de lang voorgenomen en gewenste
bezoeken afleggen bij een tweetal projecten die ondersteund worden door de Stichting.
Eerst zijn we geweest bij de Associação Criança e Família. De initiatiefneemster Bernadette is
een Franse non die al tientallen jaren in Brazilië woont en diverse projecten in favela's
(sloppenwijken) in Salvador en São Paulo heeft opgezet.
Aan de noord-westzijde van Salvador liggen ver buiten de stad gebieden die, zoals ze dat
hier noemen, ‘geinvadeerd’ worden. Nieuwe bewoners komen vanuit het binnenland in de
hoop enig economisch perspectief in de stad te vinden. Ze bouwen een provisorisch
onderkomen in de heuvels aan de rand van de stad. Hier is geen riool of waterzuivering of
verharde wegen, normaal gesproken komt er wel na enige tijd water en elektriciteit. De wijk
die het project van Bernadette bestrijkt telt ongeveer 40.000 inwoners. Een deel bestaat al wat
langer, wat betekent dat er deels geconstrueerde huizen zijn. Een ander deel is recenter en
bestaat uit onderkomens van golfplaten, hout of pakplastic.
Er ontstaat een asociaal milieu, omdat iedereen op zijn eigen wijze bezig is te overleven. De
mensen hier hebben over het algemeen geen opleiding, zijn deels analfabeet en hebben
weinig kennis over voeding, gezondheid, opvoeding van kinderen. Daarbij vormen beperkte
perspectieven en hoge werkloosheid een voedingsbodem voor criminaliteit.
Midden in de favela Santa Terezinha heeft Bernadette een school gesticht. In de loop van de
jaren heeft dit zich uitgebreid tot een school voor kleuters, een voor kinderen in de
schoolleeftijd, een opleiding voor jongeren tot elektricien en een voor automonteur, een
gezondheidscentrum voor ondersteuning en voorlichting van jonge moeders. Dit alles vindt
plaats in vier gebouwen verspreidt over de wijk. De Associação is daarmee tegelijk een soort
wijkcentrum geworden. Een middelpunt van structuur, stimulans, informatie, evenementen
en solidariteit. Overigens woont Bernadette zelf ook in deze favela en maakt dus
nadrukkelijk onderdeel uit van deze sociale structuur.
Toen wij er waren was er net 's morgens de jaarafsluiting geweest van de schoolkinderen. En
's middags was het evenement van de diploma-uitreiking van de elektriciens.

Een ander project dat al jaren door de Stichting ondersteund wordt, is de school van
Adalberto. Deze ligt in de wijk Rio Vermelho, meer in de stad zelf. De fysieke infrastructuur
is hier minder een probleem, riolering, water, verharde wegen en betrekkelijk fatsoenlijke
gebouwen om in te wonen zijn hier aanwezig. De sociale structuur echter is een probleem.
Opleiding en werk zijn schaars, criminaliteit niet. Het gevolg is dat er veel
probleemgezinnen zijn, waaronder veel alleenstaande moeders. Deze kunnen alleen het
hoofd boven water houden als ze werk kunnen vinden. En dat kan alleen als er een opvang
is voor hun kinderen. Adalberto is hier op ingesprongen, door een kleuterschool voor
kinderen van alleenstaande moeders op te richten. Hier worden de kinderen tot 6 jaar
opgevangen en ontvangen onderwijs, structuur, opvoeding en gezonde voeding. In hun
eerste levensjaren worden ze zo bekend gemaakt met de waarde hiervan, in de hoop dat een
deel van deze jonge mensen er in slaagt op dit pad verder te gaan.
Tijdens ons bezoek was er het evenement van de diploma uitreiking van de hoogste klas, de
6 jarigen, die hierna naar de openbare school gaan. Een gezellig feest, met veel zingen,
limonade, balonnen en mooie groene steken.
Brazilië is een fantastisch land. Op het gebied van gelijkheid van kansen, zeker voor
kinderen, laat het echter nog veel te wensen over. De overheid is niet bij machte om dit op
korte termijn op te lossen. Daarom is iedere aanvullende hulp welkom, hoe bescheiden ook.
Dit is goed besteed.
Bas Bollinger en Leonieke Bijvoet

