Samenvatting van de Nieuwsbrief van Criança e Familia van mei 2017
Financieel:
Begin 2017 is een deel van de subsidie van 2016 binnengekomen, waarvan gedacht
werd om met terugwerkende kracht salaris uit te delen, maar dat mocht niet. Voor 2017
is er in ieder geval de zekerheid van subsidie zodat de totale dekking van de crèche en
de babyzorg is geregeld.
Behalve voor de moeder opleiding is er ook veel geld nodig voor de andere projecten.
Zoals de naschoolse opvang/huiswerkbegeleiding voor de kinderen van 6 tot 12 jr en
voor de 60 kinderen van 12 tot 15jr voor informatica en ongeveer 450 kinderen van 6 tot
15 jr voor sport activiteiten zoals voetbal, ballet, capoeira, hiphop en de sociale
begeleiding.
Twee vrienden die Crianca e Familia trouw ondersteunen, hebben aangegeven dat ze
de helft aan de projecten zullen financieren dankzij een gift. De andere helft hangt af van
andere donateurs: o.a. De vrienden van Holland, van Italië, van de Elzas, etc.
Bernadette zegt:" Het is miraculeus dat onze Europese vrienden doorzetten om ons te
helpen" Ze is dankbaar hiervoor. De prijzen en salarissen zijn echter gestegen in
Brazilië, terwijl de hoeveelheid euros gelijk zijn gebleven. We komen 58.000 euro te kort.
De adolescentenprojecten hangen volledig af van specifieke giften. Hier is een groot
tekort aan. De autotechniek draait door want die worden door Zwitserland gesponsord.
Het dansproject wordt door de dansschool ondersteund. Als er geen aanvullende giften
komen dan zullen projecten stoppen.
Er zijn problemen om projecten aan te passen aan de nieuwe normen. Er is een nieuwe
wet en regelgeving mbt gebouwen en opvang. Dat betekent kosten maken mbt
aanpassing van gebouw en aanvullende opleidingen voor de medewerkers van de
opvang voor zwangere tienermoeders. Qua bezetting kunnen we wel 13 betaalde
medewerkers gebruiken maar er is maar subsidiegeld voor 5. Toch is dat een
verbetering want hiervoor was er subsidiegeld voor 3.
In Brazilie is de sexuele omgang aan het veranderen. Het wordt jonger en wilder en
ruiger. Dit zorgt ervoor dat er extra bewaking is bij de toiletten.
De cooperatief van handenarbeid-activiteiten brengt geld op. Dat zijn mooie inkomsten.
Een verhaal van een jonge moeder:
De getuigenis van Rosie: 17jr oud en ze was voortdurend in strijd met haar echtgenoot.
Ze was al moeder van 3 ondervoedde en slecht verzorgde kinderen. Zwanger van de
4e. Ze dacht aan abortus en kwam toen bij het project zwangere tienermoeders van
Crianca. Ze begon waarden te geven aan haar leven, ze startte om een ferme vrouw te
worden, om te leren werken. Nu is ze weer aan het werk en volgt weer een opleiding. Ze
getuigt dat haar leven is gered en die van haar kinderen. Ze is ook blij een bijdrage te
leveren aan Crianca Ze studeert nu voor sociaal werker.
De reparatie/onderhoudploeg hebben 2 banen verloren. Oplossing: Er zijn 2 halve
banen gecreëerd voor medewerkers die vader zijn van kinderen en de 3e medewerker
die geen kinderen had, is ontslagen.

Er is een sambagroep opgesteld met muziek en liederen. Deze groep ondersteunt
feesten en partijen. Ook hieraan zit een verdienmodel.
Er is zaalvoetbal en volleybaltraining op 2 avonden in de week.
In het weekend zijn er ook sportieve activiteiten.
De autotechniekcursus heeft een grote impact. Het gedrag van de deelnemers is sterk
verbeterd. De werkloosheid neemt toe in Brazilië. Brazilie noemt 12 % werklozen maar
in de wijk van Crianca is dat percentage 75 %. Vele zijn niet eens ingeschreven als
werkzoekende omdat dit toch niet helpt.
Er zijn problemen met de Gezondheid mbt personeel: Er zijn problemen met de
gezondheid mbt oudere helpers. Zij hebben zorgtaken/problemen met hun ouders:
bejaarden en de jongere groep medewerkers raakt zwanger. Er zijn een aantal
medewerkers ziek geweest. Ook Bernadette wordt ouder. Ze heeft slapeloze nachten
om het budget rond te krijgen. Daarom smeekt ze om meer geld.
Het gezondheidsssysteem wordt zwakker, de wachtlijsten voor behandelingen zijn erg
lang. Je moet betalen voor urgentie, en dat is alleen voor de rijken. De armen gaan dus
eerder dood.
Het is nu mogelijk om te whatsappen met Bernadette via haar telefoonnummer.
En bijzonder nieuws is:
Op 29 mei 2017 tijdens een bijzondere gemeenteraadvergadering heeft Bernadette de
titel ereburger van Salvador gekregen.
Bernadette zegt: Laten we hopen dat deze eretitel leidt tot meer subsidie van de
gemeente!!!!!!!

