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Amersfoort, december 2010
Beste Vrienden,
Zoals U weet is de doelstelling van de Stichting om kleuters van 2 tot 8 jaar in Brazilië te leren
wat naar school gaan is. Daarbij hoort ook alfabetisering, een van de Millenniumdoelen.
Kinderen vertrouwd maken met boeken en voorlezen is belangrijk voor leren lezen. In deze
jaarbrief leest u dat onze Stichting op dat terrein verheugende stappen heeft gezet!
Inkomsten en uitgaven

Dit jaar hebben wij een grote gift ontvangen specifiek voor ons nieuwe project LER Salvador (zie
onder). Wij zijn erg dankbaar voor deze gift, die u separaat in het financieel overzicht terugvindt.

Ontvangen giften van Vrienden
Gift specifiek voor LER-Salvador
Rente minus kosten

+

Saldo vorig jaar

+

Naar projecten Brazilië
Reserve algemeen en LER-Salvador
Saldo

-

2010
€
35.335
30,793
1.450
67.578
63.603
131.181
58.534
60.500
12.147

2009
€
35.718
2.253
37.971
90.631
128.603
65.000
40.000
23.603

U heeft het afgelopen jaar opnieuw ruimhartig bijgedragen, waarvoor weer onze hartelijke dank.
Het spreekt vanzelf dat het bestuur altijd kritisch beoordeelt welke projecten de Stichting
ondersteunt en de manier waarop dat gebeurt. In het afgelopen jaar hebben wij expliciete en
duidelijke eisen geformuleerd waaraan een project in ieder geval moet voldoen. Die criteria zijn
direct gebaseerd op de doelen van de Stichting en lopen uiteen van het doel van het project tot het
financieel beheer en de communicatie. Zo kunnen wij helderder en beter onderbouwd beslissen
hoe we met projecten omgaan. Op de pagina Projecten van onze website kunt u de criteria lezen.
PROJECTEN
De Stichting ondersteunt momenteel zes projecten die goed lopen. In deze brief lichten wij er
twee uit. Op onze website vindt u uitgebreide informatie over alle projecten.
Livro em Roda nu ook in Salvador! De succesvolle rijdende bibliotheek Livro em Roda in
Paraiba (kortweg LER Paraiba) – waarover de Braziliaanse TV een reportage heeft uitgezonden
die u op onze website kunt bekijken – vindt nu ook navolging op onze drie kleuterscholen in
Salvador. Op initiatief van de Stichting is contact tot stand gekomen tussen de projectleiders van
de kleutercentra in Salvador en de leider van LER Paraiba. Twee mensen hebben vervolgens de
rijdende bibliotheek in Salvador opgestart onder supervisie van één van onze projectleiders. Zij
hebben een korte stage in Paraiba gelopen om daar de speciale manier van voorlezen te leren. Zij

kwamen enthousiast terug en zijn nu bezig wekelijks aan de kinderen in Salvador voor te lezen.
De boeken blijven bij toerbeurt achter op de drie scholen, zodat de leerkrachten gedurende de
week kunnen blijven voorlezen aan de kleuters. Een grote donatie van een Nederlandse uitgever
heeft de start van deze succesformule in Salvador financiëel mogelijk gemaakt. We noemen het
nieuwe project Livro em Roda Salvador of kortweg LER Salvador.
Het project Criança e Família draait op volle toeren. Net als andere projecten heeft ook dit
schooltje te kampen met financiële moeilijkheden, omdat de lokale overheid de financiële
ondersteuning van de centrale overheid niet doorgeeft. Toch zorgen Bernadette en haar team
ervoor dat de kinderen onderwijs kunnen blijven volgen en een warme maaltijd op school
krijgen. Met een donatie van een basisschool in Haarlem hebben wij een nieuwe activiteit binnen
deze school gestart: pedagogische begeleiding voor al wat oudere kinderen. Deze kinderen gaan
halve dagen naar de openbare school, maar zijn het andere dagdeel aan zichzelf overgelaten.
Onder leiding van een pedagoge wordt huiswerkbegeleiding gegeven met de nadruk op
zelfontplooiing, taal en rekenen. Het blijkt dat op de openbare lagere school zo slecht les wordt
gegeven dat ook oudere kinderen nog steeds niet kunnen lezen. Wij hopen deze kinderen zodanig
te stimuleren dat ook voor hen lezen een plezier wordt. Een goede zaak!
Al geruime tijd waren wij de wijze waarop de crèche Sociedade beneficiente e desportiva
Santa Cruz werd geleid kritisch aan het volgen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de moeilijke
conclusie dat de crèche niet meer kan voldoen aan onze kwaliteitscriteria en er onvoldoende
vertrouwen is om nog door te gaan met onze ondersteuning.
Wij hebben onze eerste stappen gezet in de wereld van de sociale media. Op LinkedIn hebben wij
een groep ‘Stichting Vrienden van Kleutercentra in Brazilië’ aangemaakt en op Twitter gaan wij
nieuwsberichten versturen onder de naam @KleutercentraBr. Wij nodigen u uit deze
ontwikkelingen te volgen en stellen uw tips op prijs!
De afgelopen jaren zijn er in Nederland vele leuke en succesvolle acties georganiseerd ten bate
van de Stichting. Scholen hebben rommelmarkten, Braziliaanse kerstfeesten en inzamelacties
georganiseerd. Er is een vierdaagse gelopen voor de schooltjes en een nieuwsquiz op Radio 1
geweest. Wij nodigen u van harte uit om ook een leuke actie te organiseren voor de Braziliaanse
kinderen. Neemt u gerust contact met ons op!
Uw giften (bankrekeningnummer 4467404
t.n.v. Stichting Vrienden van
Kleutercentra Brazilië te Amersfoort) zijn
zoals altijd bijzonder welkom. Uw steun
helpt kinderen direct, zonder
administratie- en overheadkosten.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
N.B. Als u uw bijdrage elektronisch overmaakt,
wilt u dan alstublieft de op de acceptgirokaart
vermelde vriendencode opnemen in het
opmerkingenveld van de overschrijving? Zie voor
fiscaal voordelig schenken aan de Stichting onze
website onder Schenken.

Tekening van Luciën van de Haarlemse basisschool in zijn
brief aan de kinderen van het project Associação Criança e
Família.

