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Amersfoort, december 2006
Beste Vrienden,
In Brazilië is de armoede de laatste jaren afgenomen: van 28,1% van de bevolking in 2003, toen Lula
aan de macht kwam, tot 22,7% nu. Ook het aantal mensen in extreme armoede (een inkomen van
minder dan 78 dollarcent per dag) is gedaald met 19,2%. Toch moeten wij ons realiseren dat nog
altijd ongeveer 42 miljoen Brazilianen kampen met armoede.
Ander nieuws is dat dit jaar de regering de leeftijd waarop een kind wettelijk naar school moet heeft
verlaagd van 7 naar 6 jaar. Helaas zijn er scholen noch leerkrachten genoeg om de kinderen te
plaatsen.
Ondanks deze vooruitgang blijven de problemen groot en blijft steun hard nodig. Met uw hulp spant
de Stichting Kleutercentra zich onverminderd in voor een betere toekomst voor kleuters in
Braziliaanse krottenwijken. Ook dit jaar danken wij u hartelijk voor uw steun!
Inkomsten en uitgaven
Tot en met 31 oktober 2006 hebben we een bedrag van bijna € 38.000,- aan giften ontvangen, dankzij
uw rechtstreekse bijdragen en via giften, ingezameld door Vrienden bij diverse gelegenheden.
Via een van onze Vrienden ontvingen wij bovendien een legaat van € 90.000,- uit een erfenis. De
stichting heeft deze éénmalige bijdrage met bijzondere vreugde ontvangen. Hierdoor hebben we de
bestaande projecten ruimer kunnen bedelen en nieuwe projecten kunnen starten. Verder reserveren
wij dit bedrag voor andere veelbelovende projecten die alleen met een grotere ondersteuning van de
grond kunnen komen.

Ontvangen giften exclusief legaat
Legaat uit erfenis
Rente minus kosten
Saldo vorig jaar
Overgemaakt naar projecten in Brazilië
Reserve / Legaat
Saldo

2006
€
37.812
90.000
370
128.182
18.838
147.020
41.399
98.000
7.621

2005
€
35.202
186
35.388
17.331
52.719
33.881
10.000
8.838

Stand van de projecten
Met veel bevlogenheid geeft het team van de Escola Fraternidade van Adalberto les aan 140
kleuters. De kinderen krijgen niet alleen onderwijs maar zo nodig ook medische en psychologische
hulp. Ouders worden nauw betrokken bij de activiteiten op de school. De school heeft een spilfunctie
in de wijk, mensen kunnen er kopiëren, cursussen volgen, ruimtes huren voor feesten, van internet
gebruik maken en deelnemen aan activiteiten als bazaars en bingo’s. Met dergelijke activiteiten
genereert de school ook geld voor haar eigen voortbestaan.

De Associação Criança e Família draait goed. Een nieuwe waterput geeft water voor de was, afwas
en WC’s. Bernadette laat ons weten dat ze de moeders blijft stimuleren om deel te nemen aan het
onderwijs van hun kinderen en aanwezig te zijn bij lezingen over hygiëne en familieplanning. Het is
moeilijk om alle moeders zo ver te krijgen; gelukkig is de sfeer op de crèche zo goed dat de helft van
de moeders komt, ook al omdat ze dan weer een warme maaltijd krijgen. Ook het personeel wordt
gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. Bij voorkeur heeft Bernadette mensen uit de wijk in
dienst, want deze zijn zeer gemotiveerd. Gerard is helaas vertrokken naar Frankrijk nadat hij met de
dood werd bedreigd. Werken en wonen in een sloppenwijk is niet makkelijk. Daarom hebben wij
diep respect voor allen die dit met zoveel optimisme en enthousiasme blijven doen.
Afgelopen jaar was het opvanghuis voor 0- tot 6-jarigen Casa de Apoio Raio de Luz in São Paulo
erg blij met onze maandelijkse ondersteuning voor de noodzakelijke dagelijkse zorg van de kinderen.
Het huis heeft een moeilijk jaar achter de rug vanwege juridische processen, een tekort aan
maandelijkse inkomsten en overwerk in verband met zieke kinderen. Wij vinden het belangrijk dat dit
tehuis kan doorgaan met de zo belangrijke opvang van kinderen die door Justitie uit huis zijn
geplaatst. Met onze bijdrage hopen we dat ze de problemen het hoofd kunnen bieden.
Dudui, leidster van het project Livro em Roda, de rijdende bibliotheek met kinderboeken, schrijft
ons dat het grootste deel van ons geld besteed is aan de aanschaf van nieuwe boeken. Daarnaast is ons
geld besteed aan twee workshops voor de juffen op de kleuterscholen, waar de boekenbus langs
komt. Zij leerden hoe ze de boeken kunnen gebruiken met de kleuters.
De bijdrage aan de crèche van Sociedade Benificente e Desportiva Santa Cruz met Bertus als
contactpersoon is door ons driekwart jaar stopgezet omdat het project achter liep met zijn
verantwoordingen en het aantal kinderen was teruggelopen door een verplichte ouderbijdrage. Na
goede afspraken met de projectleiding hebben we de ondersteuning hervat en hopen we op een
voorspoedig verloop van dit project in een wijk die het juist zo verschrikkelijk hard nodig heeft.
Via het Colegio Nazareth in midden-Brazilië (Minas Gerais) zijn wij in contact gekomen met Pater
Marcos, die lesmateriaal nodig heeft. Hij gaat vanuit een nieuwe parochie onderwijs geven aan
kleuters, van wie de ouders of werkeloos zijn of een mager loon verdienen als suikerrietsnijder. Zijn
gedegen projectvoorstel heeft ons vertrouwen gewekt, wij ondersteunen zijn activiteiten.
De crèche van APIS in São Paulo steunen we dit jaar voor het eerst. APIS is een organisatie die door
bewoners van een sloppenwijk zelf is opgezet om bewoners een kans te geven te werken, waarbij hun
kinderen goed worden opgevangen en niet rondhangen in de gewelddadige wijk. De crèche is voor
kinderen van 0 tot 4 jaar. Door onze steun heeft APIS een pedagoge in dienst kunnen nemen om de
ontwikkeling van de kinderen in hun moeilijke situatie te kunnen stimuleren.
U ziet, de Stichting ondersteunt inmiddels de
ontwikkeling van kinderen op vele plaatsen
in heel Brazilië. De Stichting Kleutercentra is
door de Belastingdienst erkend als charitatieve
instelling, het is dus mogelijk om belastingvrije
schenkingen te doen. Op de website
www.kleutercentrabrazilie.nl vindt u hier
meer informatie over, alsmede foto’s en
beschrijvingen van de projecten. Wij rekenen
weer op uw steun!
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
APIS, São Paulo

N.B. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat u uw bijdrage elektronisch overmaakt. Wilt u dan alstublieft de
op de acceptgirokaart vermelde vriendencode opnemen in het opmerkingenveld van de overschrijving?

