1

ASSOCIAÇÃO CRIANÇA E FAMILIA (ACEF)
Lei de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal

Rua Arco do Triunfo 830 - Rio Sena - 40.715.480 Salvador-Ba. Brasil
Tel. : 0055(71) 3398-2945
email : associacaocriancaefamilia@gmail.com
Bernadette Marchand
email : bernadette.marchand@bol.com.br
tél. 0055(71)3218-4990
http://criancafamilia.free.fr

Nieuwsbrief ° 40 - april 2014

Nogmaals enorm bedankt voor alle financiële steun, uw vriendschap, uw vertrouwen Het
is een "wonder " om het jaar 2013 af te sluiten zonder schulden. We durven 2014 te
beginnen met de hoop te kunnen blijven rekenen op uw deelname. We kunnen opnieuw
accepteren:
- 35 jonge zwangere moeders met hun baby's,
- 150 kinderen in de kinderopvang,
- 200 jongeren op school ondersteuning bestaat voornamelijk in geletterdheid,
- 450 jongeren in culturele en sportieve activiteiten,
- 180 tieners en jongeren in verschillende projecten.
In deze wereld waarin we elke dag horen over, "je kunt niet rekenen op iedereen ", "het is
ieder voor zich ", bestaat solidariteit en delen... Het afgelopen jaar hebben we het
volgehouden zonder hulp van de overheid alleen dank zij UW giften.
Dit jaar hebben we eindelijk hoop op een subsidie van de gemeente voor de crèche.
BELANGRIJKE STAP OP DE LANGE WEG NAAR MIJN OPVOLGING
Velen vragen me : En wat na jou, Bernadette ?' Het baart me zorgen. Eind februari was
het einde van het mandaat van de Raad, waarvan ik voorzitter was. Dit was een kans om
dingen te versnellen. Hoe ?
- Een verandering van het voorzitterschap van de Raad van Bestuur,
- Een wijziging van de statuten voorzien in een uitvoerende algemene coördinator.
Verandering van voorzitterschap, een beter gemotiveerd bestuur en loyale steun.
De nieuwe president is Michel Colin. Samen met Luc Vincent, begon hij dit werk in de
jaren 81-90. Hij was bijna altijd bij de raad van bestuur of het financiele bestuur, en hij
heeft het risico van deze "erfenis" aanvaard. Hij is nu meer actief en aanwezig. Een van
zijn vrienden, een advocaat, belooft hem te ondersteunen. De vice-president, bevriend met
een van de sponsors, is al vijf jaar, niet alleen een van de balangrijkste donateurs en
fondsenwerver, hij bezoekt ons twee keer per jaar om op de hoogte te blijven van onze
activiteiten te observeren, mee voor uit te kijken en het budget te controleren. Dat geeft
een reële mogelijkheid van continuïteit.
Creëren van de positie van algemeen uitvoerend coördinator.
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De Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur heeft mij officieel benoemd als
algemeen uitvoerend coördinator, een taak die ik welwillend uitvoerde, maar zonder
mandaat en niet vastgelegd in de statuten. Ik blijf deze taak voorlopig uitvoeren en
documenten en checks ondertekenen met de president. De positie bestaat voortaan
officieel voor een betaalde opvolger, ik hoop zo snel mogelijk, voor 2015 als ik tachtig
word. Vertrouwen...
Een hechtere en effectiever team, waarom?
Wat is ons de voorliggende periode overkomen:
- Overlijden van William, mijn mogelijke opvolger, teleurstellend
- mislukken van het proberen van het "driemanschap" in 2011 ;
- Weigeren van de bestuursfunctie door Angelica, die parttime de boekhouding deed;
- En tot slot, het vertrek van Edite die mij zo’n beetje met alles hielp
Om het hoofd te kunnen bieden aan steeds gedetailleerdere bestuurseisen is het team
weliswaar nog kleiner, maar tegelijkertijd hechter en effectiever:
- Isaac, 26 jaar oud, geboren in de buurt, competenter dan ik dan ik op veel gebieden,
neemt op effectieve wijze een groot aantal taken op zich;
- Isabel heeft, naast de verantwoordelijkheid voor het onderwijs, ook de algemene
pedagogische coördinatie, voorheen de taak van Edite, op zich genomen;
- Yeda blijft als sociaal coördinator, een taak die zij al jaren uitvoert;
- We maken gebruik van een service provider voor twee maanden om het bestuur en de
administratie op te zetten, te plannen en waar mogelijk door automatisering te
ondersteunen.
Om een contract voorkomen met iemand uit de stad, met andere salariseisen,
onkostenvergoedingen en transportproblemen, lijkt de actieve zoektocht in de buurt tot
resultaat te leiden, eindelijk! We hebben een serieuze kandidaat om het team aan te vullen,
die in de wijk woont. Marcelo hij wil zijn baan in een bedrijf ver van huis opzeggen om
zich in zijn buurt in te zetten voor een stichting. Hij zou halftijds inzetbaar zijn op de
administratie en halftijds het beheer voeren over de 20 computers, waarvan 10 in de klas
voor kinderen en adolescenten met toegang tot internet voor vier ruimtes waarin ze zijn
geïnstalleerd. Leve de voorzienigheid!
Nieuws over de activiteiten
Center Antoinette (opvang van jonge zwangere moeders en baby's 0-2 jaar )
Wij hopen de lopende projecten voort te kunnen zetten, met de steun van een semioverheidsdienst die ons erg bemoedigd heeft:
- Coöperatieve : productie en verkoop van artikelen voor dagelijks gebruik, die
gemakkelijk en tegen lage kosten geproduceerd, opgeslagen en verkocht kunnen worden
(ingemaakte groenten en zeep);
- Onderhoud van de moestuin;
De kleuter creche.
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Na een evaluatie over het functioneren van de creche is de coordinator ontslagen. Na rijp
beraad met het team heeft één van de leidsters, gelukkig een heel geschikte, naar voren
geschoven door het team zelf, de coordinatie op zich genomen, met de belofte van het
team om haar volledig te ondersteunen. Een mooi begin van het nieuwe jaar
Jeugd in actie
Voor kinderen en jongeren willen we meer diversifiëren met kort lopende activiteiten,
waaronder de dans. Elk jaar zijn de tieners laat met inschrijven, nemen vervolgens veel
ruimte in om vervolgens snel af te vallen, doorzettingsvermogen is niet de sterkste
karaktereigenschap van meisjes van 13-16 jaar! Bovendien is manicure/pedicure, hoewel
aantrekkelijk, in principe verboden onder de 18 jaar : de wet van de bescherming van
kinderen en adolescenten verbiedt het gebruik van " snijdend " gereedschap. Alleen een
theoretische cursus en een praktijkcursus “verfraaiing van de nagels” zijn toegestaan.
Culturele en sportieve activiteiten
De belangrijkste ontwikkelingen in deze sector, die relatief weinig kosten met zich
meebrengt, capoeira, ballet, Afrikaanse en moderne dans, hip- hop, voetbal buiten en
zaalvoetbal.
Eurico, gepassioneerd voetballer én opvoeder, doet een fantastisch werk met 250 kinderen
en pre – tieners, die niet aan andere projecten deelnemen. Hij is een echt referentiepunt,
gerespecteerd door iedereen, zelfs door de meest gemarginaliseerde jongeren met wie hij
vaak als enige de dialoog kan voeren.
Workshops
Automonteurs cursus
Opnieuw gered door belangrijke gift van een vriend uit Genève, die ook had bijgedragen
aan de apparatuur en de bouw van de werkplaats, om beschut te kunnen oefenen op een
school-auto en kleine auto-reparaties uit te voeren voor mensen uit de buurt.
Wederom houden we hiermee dit jaar 100 jongeren, in het begin slecht gemotiveerd en
zonder vooruitzicht, uit de luiheid, marginaliteit en de drugs. Wij verwelkomen jongeren
vanaf 16 jaar, hoewel ze juridisch pas vanaf 18 jaar mogen sleutelen.
Bouw en " House"
Vorig jaar hebben we met moeite zes huizen gerealiseerd met onze kleine groep van vier
jonge moeders en twee jonge mensen in moeilijke situaties, en dankzij de hulp van:
- In april, Jean en Joseph, van de Vereniging Enfants du Bresil Esperance,
- In juli, een team van scouts uit Villeurbanne,
- En in augustus een groep van Astaffort met de meeste,
- En een belangrijke financiële bijdrage van de vereniging Libre in Tete.
Als de de rest van de toegezegde bijdragen ontvangen kunnen we nog twee huizen
opleveren
De buurt
Het is een beetje alsof er drie wijken in één zitten:
- Een wijk van vooruitgang, met duidelijke tekenen van verbetering van de
levensstandaard : riool, geplaveide straten, auto's, meer winkels met voeding en kleding,
beauty salons, bars en cafetaria's. Meer mensen gaan naar de stad om te werken, te
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studeren. Het politieburo in de wijk stelt ze gerust, al onze bezoekers zeggen dat ze zich
veilig voelen.
- Een tweede wijk, van degenen die aan de zijlijn blijven, "de vierde wereld " waarvan we
de karakteristieken kennen zoals in Frankrijk. Het ontbreken van openbare sociale diensten
in de buurt ( 42.000 inw. ), We proberen om hen op te vangen binnen de grenzen van onze
mogelijkheden om ze te begeleiden en weg te houden uit de drugswereld.
- En de derde wijk, de wereld van de drugs, voor het oog van iedereen, maar de wereld van
stilte, angst, doodsbedreigingen, misdaden...
Valerie en Lucas, de twee tieners die bij mij woonden, zijn vertrokken naar deze derde
wijk, als gebruikers en dealers. Ik heb helaas mijn deur voor hen moeten sluiten om het
niet te laten veranderen in " crack house " Ik weet dat ze zowel zijn bedreigd door de
handelaars als door de politie in de buurt, zoals voor veel anderen is het een echte ramp!
Hier ben ik dan, meer dan ooit in oprecht medeleven met deze jonge mensen en met de
talloze ouders en grootouders die, net als ik, het allerergste van de kant van de
drugsdealers en de politie niet hebben kunnen vermijden!
Geschreven door Bernadette Marchand

