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Escola da Fraternidade
verbouwt na gift stil fonds!

Kinderen grootbrengen in een
onveilige omgeving

Begin 2019 hebben wij een projectaanvraag
gedaan bij een stil fonds, een particulier
liefdadigheidsfonds dat anoniem wil blijven.
Dat is gelukt!

Daarbij komen we bekende titels tegen:
Sinbad de Zeeman, Pocahontas en
Cinderella! Ook onze projecten Livro em
Roda en APIS krijgen ondersteuning
vanuit dit fonds. Wij zijn enorm blij en
dankbaar voor het vertrouwen en voor
de mogelijkheid die we nu hebben om,
ondanks teruglopende vaste inkomsten,
de scholen weer een nieuwe impuls te
geven.
Wilde Ganzen steunt cursussen

Escola da Fraternidade begin dit jaar en nu!

Een groot bedrag is beschikbaar gesteld
voor diverse activiteiten. De hoognodige
verbouwing van het pand van de Escola
da Fraternidade is ondertussen bijna
gereed. Een zestal docenten schaaft hun
kennis bij in opleidingen psychopedagogiek en onderwijsmanagement. Een
groot aantal kinderboeken en spelletjes
is aangekocht voor de kleuterschool.

Twee medewerkers van onze projecten
hebben een cursus gevolgd bij CESE
(een kerkelijke maatschappelijke organisatie) over hoe financiering, donaties
en maatschappelijke middelen in te
zetten om de schooltjes beter te
ondersteunen. De cursus is gesponsord
door Wilde Ganzen onder het motto
‘Klein project, groot verschil’. Wij zijn
Wilde Ganzen dankbaar en zullen het
komend jaar verdere samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken. Zie onze
website voor meer informatie.

In 2015 was Annelieke van Dijk voor 10
maanden in Salvador om vanuit de
Universiteit Utrecht en de Federale
Universiteit van Bahia (UFBA) onderzoek
te doen aan de crèches. Dit jaar
publiceerde Annelieke het eerste deel
van haar onderzoeksresultaten over hoe
kinderen in door armoede en geweld
gekenschetste favela’s worden
opgevoed. Een van de resultaten is dat
de thema’s moreel correct gedrag en
veiligheid veel aandacht krijgen in de
opvoeding, in contrast tot het immorele,
onbeschaafde gedrag en de onveiligheid
die deze kinderen dagelijks ervaren. Veel
kinderen krijgen eerlijkheid en
beleefdheid als belangrijke waarden
aangeleerd. Daarnaast krijgen aspecten
als waakzaamheid en strijdlust veel
aandacht.
De moeders die door Annelieke zijn
geïnterviewd streven ernaar slechte
invloeden zoveel mogelijk van kinderen
weg te houden en een veilige omgeving
met hoge morele standaarden te
creëren. Een grote zorg van deze
moeders is dat hun kinderen betrokken
raken in de wereld van criminaliteit,
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drugs en geweld. Een belangrijk deel van
de opvoeding richt zich op het
voorkomen daarvan. Omdat de moeders
de sociale omgeving van de kinderen als
onbetrouwbaar en gevaarlijk zien,
ontmoedigen ze spontane sociale
contacten bij de kinderen en gaan ze
heel selectief om met hun sociale
netwerk. Heel bewust wordt een klein,
veilig netwerk van vrienden gecreëerd
waarin de kinderen zich bewegen.
De crèches die wij financieel steunen zijn
een belangrijk onderdeel van de veilige
basis die de moeders hun kinderen
trachten te bieden, waar de waarden
omtrent moreel correct gedrag ook
uitgebreid de aandacht krijgen.
KLEINE KINDERKUNST

Bloemen geschilderd door kinderen in de
stijl van de bekende Braziliaanse
schilder Romero Britto, voor het
lentefeest van de crèche Assoiação São
Francisco de Assis

Stagnatie en polarisatie
De economische onzekerheid in de
wereld is ook in Brazilië merkbaar. Na
jaren van zware recessie blijft
economische groei vooralsnog uit. De
overheidsschuld is gestegen tot een
nieuwe recordhoogte van 80% van het
nationaal product. Het gemiddelde
inkomen van de Braziliaan is sinds de
jaren ‘90 slechts 0,7% per jaar gegroeid.
President Bolsonaro volgt een harde lijn
tegen corruptie en criminaliteit en
privatiseert staatsactiviteiten.
Tegelijkertijd roepen zijn manier van
besturen en uitlatingen veel controverse
op. De politieke polarisatie is groter dan
ooit. De verwachting is dat die
polarisatie verder zal toenemen nu de
voor corruptie veroordeelde oud
president Lula is vrijgelaten en weer
campagne voert. Wat dit voor de armere
Braziliaan zal gaan betekenen, blijft
onzeker. (Bron: Wereldbank, ABNAMRO)

Financieel
Onze kleuters
bedanken u hartelijk
voor uw gift en de
kansen die zij
daardoor krijgen!
Wij ontvingen dit jaar
een grote gift (circa
€17.000) van een stil
fonds, zie elders in
deze Jaarbrief.

Financiële verantwoording

2019
€
35.696

Ontvangen giften
Saldo overige mutaties
Saldo en reserve vorig jaar
Naar projecten Brazilië
Reserve
Saldo

ACEF VECHT DOOR
Associação Criança e Fámilia (ACEF)
maakt zich zorgen over het voortbestaan van een aantal projecten omdat
er financiers zijn weggevallen. Met
name de naschoolse opvang van de
basisschoolleerlingen staat onder druk.
Toch is het team vastberaden om door
te gaan. Een aantal leerkrachten verrichten extra taken om een ontslagen
coördinator te compenseren.
Onze Stichting ondersteunt de opvang
van kleuters en jonge kinderen tot 6
jaar. Ook na het 6e levensjaar is
opvang echter belangrijk, want
kinderen die veel op straat zijn lopen
veel risico’s, bijvoorbeeld om te
worden ingelijfd in drugsbendes.
Opvang door ACEF biedt die kinderen
belangrijke bescherming. De binding
met ACEF, die in de eerste 6 jaar op de
crèche is ontstaan, verhoogt de
motivatie van de kinderen om naar de
naschoolse opvang te komen.

-

1.367
34.328
+ 3.343
37.671
- 34.881
- 2.000
790

2018
€
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1.343

Ondanks onze acties zien wij nog steeds een
terugloop in het aantal donateurs. Help ons
met een gulle gift of een nieuwe
donateur!
Het bestuur zoekt versterking: mensen die
samen met ons de kinderen daadwerkelijk
helpen. Interesse? Neem dan contact op!
(stichting@kleutercentrabrazilie.nl)
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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!
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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!

