Korte samenvatting/vertaling Nieuwsbrief mei 2019
ACEF: Associaçao Criança e Fámilia
- geschreven door Bernadette Marchand, voorheen coordinatrice,
maar nog steeds meewerkend vrijwilliger.
Algemeen:
Het huidige politieke klimaat: de nieuwe regering trekt alles in twijfel wat er
is bereikt qua rechten op het gebied van mensenrechten mbt milieu,
sociaal en politiek.
Er vindt een afbraak plaats van mediarechten. Justitie is verre van
onafhankelijk. Er is een stijging van werkloosheid. Er is sprake van
wegkijken van geweld tegen vrouwen en jonge zwarten uit de favela en de
rechten van hun verdedigers.
De democatie is in gevaar!
Hoe is bij ACEF?
Zoals aangekondigd er is een eind gekomen aan onze zwitserse
inkomsten. Dan maakt vertrouwen hebben moeilijker. We willen
deelprojecten niet afsluiten. We hebben een sos/noodkreet rondgestuurd.
We hebben nog steeds niet de noodzakelijke fondsen. Het project
Integratie (naschoolse opvang van kinderen van 6 tot 12 jaar) is in gevaar.
En tegelijkertijd het is zo nodig want de toename geweld en sociale
uitsluiting is toenemend.
Vanwege onzekerheid hebben we een coordinatrice en
beleidsmedewerker ontslagen. Isabel neemt dit nu over. Bestaande
docenten hebben zich gemobiliseerd. Naast hun onderwijstaak
ondersteunen ze muziek, de spellen, capoeira en sociale activiteiten.
Hoe moeten we het uithouden mbt deze groep van 150 kinderen van 6 tot
12jr? Als we ze de straat opsturen dan worden ze opgewacht door
drugsbendes. We hebben het project jongeren van 11 tot 16 jaar gesloten.
Jongeren in actie is getransformeerd. Kunstkracht is gebleven. Dit project
“EMODAR ART” geeft ons fondsen om jongeren tussen 16 en 29 naar
werk te begeleiden gelieerd aan schoonheid mbt de afro-braziliaanse
cultuur.
Info over Centro Antonieta (Moeder en kind opvang 0 tot 2 jaar) en de
kinderopvang: voor 160 kk van 2 tot 5 jaar
De ondersteuning van de gemeente dekt het grootste deel van de kosten.
Hoofdcoordinator Isaque heeft aanpassingen gedaan om te voldoen aan
regels van de gemeente.
Er is psychomotore support voor de babies.
We bereiden jonge moeders voor om ons project te verlaten en dan
kunnen ze bij Emodar Art een beroep leren.

Drie sportleiders ontvangen elke week meer dan 400 kinderen verspreid
voor sport en laten ze “shinen”. Meer dan je ooit had durven geloven in
deze achtergestelde wijk!
We hadden succes met voetbalkampioenschappen en 80 kinderen doen
capoeira en 160 kinderen moderne dans.
Het Project Autotechniek voor 80 jongeren is weer gedeeltelijk gered
door Zwitserland.
Service social public: het maatschappelijk werk wordt meer bevraagd
want er zijn meer conflicten en huiselijk geweld.
De administratie is een groot probleem ivm allerlei voorschriften. We
worden gezien als commercieel bedrijf en niet als Stichting. Dus er zijn
meer regels en dit kost extra werk.
ACEF kijkt verontrust uit naar salaris-eisen van de bonden.
Onze Partnerschappen: (donaties)
Coordinator Isabel heeft succes met contacten leggen met lokale partners
uit de buurt; voor gas, voedsel, uniformen en broodjes.
Avenino, uit onze 1e klas alfabeticatie in 1987, gaat elke ochtend bakkers
af voor gratis brood.
Isaque probeert geld te verzamelen voor de muziek groep.
Verder zijn er ondersteunende partners uit Europa: Frankrijk, Holland en
Zwitserland.
De Fransen zijn op bezoek geweest. Andrea van het bouwproject in 2017
was terug. Zij is lid van een onderwijsbond in Frankrijk en heeft verlof om
ons een tijd te ondersteunen in Salvador.
Libre on Tete geeft jongeren uit Frankrijk eens per 2 jaar fondsen om
materiaal te kopen. De jongeren werken om hun reis naar Brazilie te
financieren. Ze komen voor de 8e keer.
Ze bouwen in de wijk aan huizen voor de armsten, en verzorgen andere
werkgroepen gericht op kunst, voetbal en sport.
Er zijn een aantal peetvaders uit Italie die financiele ondersteuning geven.
Er is een toezegging van uniformen voor 300 kinderen.

We danken alle
gevers!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

