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Amersfoort, november 2013
Beste Vrienden,
Om te beginnen bedanken wij u hartelijk voor uw bijdrage in het afgelopen jaar. Hiermee gaf u
steun aan vijf goedlopende kleutercentra voor kansarme kinderen in Brazilië (Kijk a.u.b. op onze
website voor een beschrijving van de projecten).
Bij één van onze projecten, APIS, hebben wij dankzij de samenwerking met Takatuka stichting
en het bedrijf GrandVision een nieuw project opgestart: "Teach the teacher”. We laten studenten
pedagogie bij APIS stage lopen. Daarmee doen ze praktijkervaring op, versterken ze het
docententeam en brengen de laatste pedagogische kennis in. De studenten komen altijd uit de
wijk, wat de sociale structuur verder versterkt. Inmiddels is een derde student gestart.

Bezoek Nam Jai aan project Crianca e Familia

LER: lezen is vakantie in je hoofd.

Jubileum en bestuur
In maart 2013 hebben wij samen met alle oud-bestuursleden stil gestaan bij het 35-jarig bestaan
van de Stichting. Jaren van belangrijke ontwikkelingen. Onze bevlogen oprichtster Margriet
Husmann en Annette Lensink zijn als bestuurslid teruggetreden. Wij zijn enorm dankbaar voor
hun jarenlange inzet en blij met de komst van een nieuw bestuurslid: Diana Wesselius.
Diana heeft een Braziliaanse achtergrond en kan haar werkervaring bij de ontwikkelingsbank
FMO inbrengen. Meer over het jubileum vindt u op onze website.
In die 35 jaar heeft u in totaal het geweldige bedrag van € 868.709,00 gedoneerd, waarmee we
meer dan 6000 kleuters onderwijs hebben kunnen bieden. En we gaan door! Een aantal kinderen
heeft hun persoonlijke verhaal met ons gedeeld. Kijk hiervoor op de website.
We zijn trots dat al die jaren onze visie is blijven staan: onderwijs is de belangrijkste pijler van
ontwikkelingswerk. Het fundament voor lezen en schrijven wordt gelegd bij peuters en kleuters.
Dit vormt de basis voor ontwikkeling van de samenleving. Met goed onderwijs helpen we de
Brazilianen te werken aan het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk. Dat is ons doel!

Daarom zijn we trots:
- dat de projecten worden geleid door Brazilianen zelf;
- dat het de projecten ook lukt zelf andere inkomsten te genereren en ze daardoor niet té
afhankelijk worden van onze steun;
- dat al het geld dat we van u ontvangen direct naar de projecten gaat, zonder overheadkosten;
- op zoveel trouwe donateurs!
Wat brengt de toekomst?
Sommigen vragen zich af of het niet té goed gaat met Brazilië: “Is daar nog wel hulp nodig?” We
moeten blijven uitleggen dat nog steeds een enorme groep Brazilianen onder de armoedegrens
leeft. Dat zij lijden onder corruptie, geweld, drugs en ongelijke kansen. U heeft eerder dit jaar de
demonstraties in de grote steden op het nieuws kunnen zien: uitingen van onvrede en onmacht
over de ongelijke verdeling van welvaart. Uw inzet blijft noodzakelijk om bij te dragen aan het
verbeteren van kansen van de allerarmste kleuters!
Inkomsten en uitgaven
Wij bedanken alle vrienden hartelijk voor de ontvangen giften namens alle kleuters op onze
crèches, die hierdoor écht betere kansen hebben!
Onze groep van trouwe donateurs vergrijst, waardoor de vaste giften geleidelijk in omvang
afnemen. Dankzij een paar grote giften (tezamen ca. € 10.000) blijven onze inkomsten in 2013 op
peil. Om de uitgaven aan de ondersteuning van de projecten in balans te brengen met de
inkomsten, heeft het bestuur het afgelopen jaar de bijdrage aan de projecten met 24% moeten
verlagen. Voor de kleutercentra betekent dit, dat ze minder kinderen kunnen opnemen. Dat doet
pijn. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe donateurs!
Wij zijn blij met diverse speciale acties, zoals het initiatief van Nam Jai, die op een originele
wijze een grote gift bijeengebracht en tijdens hun vakantie in Brazilië twee crèches bezocht.
Hulde! Meer hierover op de website.
De komende jaren zal Brazilië vanwege het WK voetbal en de Olympische Spelen in de
belangstelling staan. Initiatieven om hier op in te spelen zijn van harte welkom! Wilt u nadenken
welke mensen in uw directe omgeving u met deze jaarbrief kunt interesseren voor ons werk?
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Wilt u ons ook komend jaar weer steunen? Uw gift op bankrekeningnummer 4467404
(IBAN: NL35INGB0004467404) t.n.v. Stichting Vrienden van Kleutercentra Brazilië te
Amersfoort blijven bijzonder welkom. Uw steun helpt kinderen direct.
Met vriendelijke groet, um abraço,
Het Bestuur
N.B. De nieuwe SEPA Acceptgiroformulieren worden te duur voor de Stichting, gezien de kleine oplage. Om u
te helpen niet te vergeten uw bijdrage over te maken hebben wij dit jaar een herinneringskaart bijgevoegd.
Voor fiscaal voordelig schenken zie onze website onder het kopje Schenken.

