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Afgelopen zomer bezocht ik met ons gezin
tijdens de vakantie de projecten van de
Stichting in de stad Salvador. Dit schrijven gaat
over onze algemene indruk en is ook als
samenvatting bedoeld.
Met trots en blijdschap kunnen we zeggen dat
alle projecten goed functioneren. Het
pedagogisch milieu is goed en op peil
gebleven. Ik durf zelfs te zeggen dat het
pedagogische klimaat beter is. De juffen weten
beter hoe kleuters leren en wat ze kunnen leren en wat dat voor later betekent. Veel juffen
volgen een cursus kleuteronderwijs of pedagogiek omdat het voor een gedeelte verplicht is,
omdat het interessant is en omdat het kans geeft op een betere baan.
Het personeel is goed en betrokken. Een deel van hen vertrekt, na afronding van hun
avondopleiding pedagogiek van vier jaar, naar betere banen. In die zin leidt de crèche niet
alleen kleuters, maar ook hun juffen op. Anderen blijven, uit loyaliteit, omdat ze uit de buurt
komen, omdat ze het fijn werk vinden. Een goede mix dus.
Het lukt alle projecten om ouders, met name moeders, te betrekken, maar dit vraagt
inspanning. Ouders wordt gevraagd om een kleine bijdrage, in de vorm van meehelpen. Dat
zijn ook momenten dat ouders positief beïnvloed kunnen worden. Een positieve ouderbijdrage
zorgt voor kinderen die meer hun best doen op school.
Alle projecten geven aan dat er te weinig geld is om 100% te kunnen draaien. Geld van de
federale regering aan de gemeente Salvador tbv crèches in het algemeen (stond in de krant,
afgelopen jaar 40 miljoen Reais), komt niet door, maar verdampt ergens bij de gemeente.
Daarnaast is de bijdrage van onze stichting vanuit Nederland lager. Allen zijn wel erg
enthousiast over onze bijdragen. Omdat we door de continuïteit betrouwbaar zijn. We doen
wat we zeggen. En ze vinden het zo bijzonder dat mensen aan de andere kant van de wereld
bereid zijn om hun te helpen. Dat geeft inspiratie.
Alle beloftes van gemeente en politici
worden met een korrel zout genomen.
Alleen maar gepraat voor eigen gewin.
Woorden en geen daden.
Minder geld heeft tot gevolg dat er minder
geld is voor personeel en klasse-assistenten
zodat er minder kinderen aangenomen
worden. Alle projecten hebben kinderen op
de wachtlijst.
Ook
is
er
bezuinigd
op
schoonmaakpersoneel
en
onderhoud
gebouw. Dat is te zien, hoewel de gebouwen
er nog voldoende verzorgd uitzien.
Alle projecten hebben nevenactiviteiten voor
Voorzitter Anita tussen de kinderen in één van de creches
oudere kinderen, voor jongeren. Daarmee
vervullen ze een buurtfunctie en blijven ze invloed houden op de kinderen. Met name

jongeren lopen kans om onder de negatieve invloed van criminaliteit te komen omdat ze
onvoldoende opleiding hebben om te werken of te leren.
Activiteiten als capoeira, ballet, karate, naailes, manicure etc leren jongeren vaardigheden
maar ook discipline, hygiëne, en levensvaardigheden over liefde, communicatie,
levensbeschouwing.
Alle projectleiders zijn nog steeds bevlogen en
inspiratievolle mensen. Ze houden het echt goed
vol en hebben hun hart verpand aan de
kleuters. Dat geldt ook wel voor ons.
Het weerzien met deze zielsverwanten is
hartverwarmend en dit geeft ons ook weer
inspiratie om voor hen door te gaan met geld
vragen voor hun belangrijke kleuterwerk. Elke
euro komt bij hen terecht en wordt goed besteed.
Euro's voor kleuters die
betere kansen krijgen. Alle projectleiders hebben
goede voorbeelden van kleuters die nu studeren,
die nu bij het project Banco de Brasil zitten, die nu
zelf als vrijwilliger op de crèche werken. De crèches zijn als een soort fundament voor velen
in de wijk om zich verder te ontwikkelen.

