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ONDERWIJS VERANDERT MENSEN, MENSEN VERANDEREN DE WERELD!

Een maand vrijwilliger!
Onze voorzitter Anita Lemoine heeft
afgelopen zomer een maand als
vrijwilliger bij onze projecten
doorgebracht. Ze heeft veel oude
bekenden omhelsd, veel nieuwe
kinderen ontmoet en gezien hoe de
crèches, middenin het toenemende
geweld in de favela, eilanden zijn van
veiligheid en ontwikkeling.”De
schooltjes draaien goed. Daar ben ik
écht trots op! Het niveau stijgt, en
tegelijk geven de schooltjes de kinderen
niet alleen onderwijs, maar ook heel
basale dingen als eten en veiligheid. Om
8 uur ’s ochtends komen de kinderen
binnen en gaan rustig spelen. Om 9 uur
is er ontbijt: warme melk met koekjes.
De lessen zijn levendig, de kinderen
vertellen veel over

hun belevenissen en de juffen lezen
voor. Tussendoor wordt vaak gezongen:
Brazilianen zingen graag liedjes met
allerlei gebaren erbij. Ze maken het
meteen swingend door er ook bij te
dansen. Om half 12 is er warm eten,
daarna slapen de kinderen. Om half drie
krijgen ze fruit, vruchtensap en koekjes,
rond vijf uur gaan ze weer naar huis.
Sommige moeders krijgen extra eten
mee naar huis, want de school weet van
hun armoede. Bij één project komen
elke middag een aantal moeders bij
toerbeurt afwassen in ruil voor eten. De
projectleiders zijn charismatische
mensen met een enorme loyaliteit naar
hun project en de buurt. Ik heb enorme
bewondering voor ze!”
Anita Lemoine op de radio!
Zoek naar ’kleutercentra’ op radio1.nl en
luister naar Anita over haar bezoek!

Niet alleen les, maar ook eten en veiligheid
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Elianne, pedagoge van Escola da Faternidade

Pedagogische kwaliteit
Alle projecten hebben een pedagoog in
dienst, die weekthema’s bepaalt en
daarmee zorgt voor samenhang in het
onderwijs tussen de verschillende
klassen. Thema’s kunnen zijn:
seizoenen, vriendschap, tandenpoetsen,
voetbal, grootouders, etc. De pedagoog
helpt de leerkrachten het thema te
vertalen in onderwijsdoelen, spelvormen
en recreatie. De pedagoog helpt de leerkrachten ook om te gaan met moeilijke
kinderen en bespreekt eventuele zorgpunten met hun ouders. Zo zorgt zij voor
een duidelijk hoger pedagogisch niveau.
Gezamenlijke doelen versterken de
aanpak!
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APIS blijft positief en knoopt
alle eindjes aan elkaar
Ondanks alle uitdagingen in Brazilië
maken de leerkrachten van APIS er elke
dag weer een leuke en leerzame dag van.
Ze proberen op een ludieke manier
aandacht te besteden aan het samen leren
en spelen en betrekken de ouders daar
regelmatig bij. Zo is ook dit jaar weer met
de kinderen, ouders, leerkrachten en
buurtbewoners uitgebreid het Festa
Junina-feest gevierd. Er werd gedanst,
muziek gemaakt, spelletjes gedaan, leuk
verkleed en heerlijke gerechten gemaakt.
Iedereen droeg zijn steentje bij en voelde
zich veilig en geborgen bij APIS. De
ondersteuning die de mensen en kinderen
niet krijgen van de Braziliaanse gemeente
en overheid, krijgen ze gelukkig wel van
alle trouwe leden van de stichting.
Hiervoor veel dank!

Aandacht voor motoriek in de schooltjes
NOORDA & CO DONEERT FORNUIS!
Onderzoeksbureau Noorda & Co heeft
een extra gift van €750 overgemaakt
voor een nieuw fornuis, twee gitaren
en voor maaltijden voor de kinderen bij
ons project Associacão Criança e
Família! Annelieke van Dijk, die enkele
jaren terug onze projecten bezocht in
het kader van haar studie, werkt bij dit
bedrijf. Zij ging in november 2018 weer
naar de projecten en maakte foto’s
van de nieuwe aanwinsten (zie onze
website). Enorm bedankt!

Bolsonaro: hoop en
onzekerheid
De economie, die sinds eind vorig jaar
iets leek te verbeteren, is medio dit jaar
weer gestagneerd. De presidentsverkiezingen spelen hierbij een rol. Inmiddels is de controversiële Jair Bolsonaro
verkozen tot de nieuwe president. De
kiezers hebben zich daarmee uitgesproken tegen de corruptiepraktijken

van de afgelopen jaren. Tegelijk levert
het verkiezingsresultaat nieuwe
onduidelijkheid op over het nieuwe
beleid. Daardoor is het vertrouwen van
consumenten en investeerders gedaald,
wat niet helpt voor economisch herstel.
De vooruitzichten voor 2019 blijven
daardoor onzeker.
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Vrienden die al langer donateur zijn,
ontvangen bij deze brief de gele bijlage
met hun vriendencode. Wilt u deze code
opnemen in het opmerkingenveld bij uw
overschrijving? Alvast bedankt!
Samen hebben we de wereld in onze hand!
VEILIGE HAVENS
Geweld is een van de grootste
problemen in de armere wijken
rondom de steden. In de wijk van de
crèche Santa Beatriz zijn alleen al in
juni 31 mensen doodgeschoten. Vooral
jongeren worden slachtoffer van
politie-ingrijpen of van drugsbendes.
Maar ook ouders zijn niet veilig: tijdens
Anita’s bezoek ging de vader van een
van de kinderen ijsjes halen, hij kwam
niet meer terug… De crèches vormen
een oase van veiligheid in een omgeving van geweld. Veel aandacht wordt
besteed aan het vreedzaam leren
oplossen van problemen. Met die
ervaring kiezen de kinderen later
hopelijk minder voor geweld. De
schooltjes vormen zo op termijn een
krachtig antwoord tegen het geweld.
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Je kunt belastingvrij schenken
zonder tussenkomst van de notaris,
zie www.kleutercentrabrazilie.nl.
Jaarbrief per E-mail ontvangen? Schrijf
naar: stichting@kleutercentrabrazilie.nl.

Uw steun helpt kinderen direct!

Financieel
Ook dit jaar zien we helaas weer een
terugloop in de giften.
Wij doen ons best om
dit het hoofd te bieden.
Financiële verantwoording
Help ons met een
gulle gift of een
Ontvangen giften
nieuwe donateur.
Saldo overige mutaties
Heeft u een idee of wilt
u een leuke actie in uw
Saldo vorig jaar
omgeving opzetten?
Laat het weten en doe
Naar projecten Brazilië
mee. Onze kleuters
Reserve
bedanken u hartelijk
Saldo
voor uw gift!

2018
€
20.080
-

292
19.788
+ 7.305
27.093
- 23.750
- 2.000
1.343

2017
€
24.310
+

206
24.516
+ 6.189
30.705
- 23.400
- 6.000
1.305

