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Amersfoort, december 2014
Beste Vrienden,
Het was een belangrijk jaar voor Brazilië. Het WK voetbal zette het land in de schijnwerpers en
deed vele harten sneller kloppen. Daarbij kwamen ook de grote tegenstellingen tussen arm en rijk
onder de aandacht. De armere bevolkingsgroepen deden een beroep op de politiek om hun
situatie serieus te nemen en te verbeteren. Intussen werd veel geld besteed aan stadions,
organisatie en mediadekking. Daarnaast waren er verkiezingen, waarbij de armoede wederom
nadrukkelijk onder de aandacht kwam. Een ander gevolg van diezelfde verkiezingen is dat er veel
geld naar de campagnes ging, terwijl de kleuterschooltjes in de favela’s in een aantal gevallen
eerder toegezegde overheidssteun niet hebben ontvangen. Dit jaar lijkt ook een keerpunt in de
economische voorspoed van het land. De groei van de afgelopen jaren is omgeslagen in een lichte
recessie. De nieuwe regering zal een flinke uitdaging krijgen om kleuteronderwijs, ook voor de
armeren, verder te helpen. Al met al is nog niet te voorzien dat onze kleuterschooltjes in de
favela’s zichzelf op korte termijn kunnen bedruipen. Uw hulp – waarvoor wij u weer hartelijk
danken – blijft nodig!

Bernadette tussen kinderen in Criança e Familia

Lesproject ‘Vincent van Gogh’, Escola Fraternidade

Projecten
De Stichting ondersteunt momenteel 5 projecten, op onze website vindt u daarover uitgebreide
informatie. Eén van deze projecten is het project Criança e Familia van Bernardette Marchand
in Salvador. Bernadette is een charismatische vrouw van 79 jaar die zich al meer dan 50 jaar als
projectverantwoordelijke met hart en ziel inzet voor de minder bedeelden in de favela Rio Sena.
Dit jaar heeft Bernadette een deel van haar verantwoordelijkheden overgedragen aan een Raad
van Bestuur, om zichzelf te ontlasten en om de continuïteit van haar project te waarborgen.
Bernadette blijft de uitvoerende coördinatie doen en ze blijft de schakel tussen dit grote project
en donors uit Nederland, Frankrijk, Italië en Zwitserland. Onze stichting ondersteunt het
kleuterschooltje voor 133 kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Nadat de kinderen daar een
eerste fundament van onderwijs hebben meegekregen, gaan ze verder in de andere deelprojecten
zoals de naschoolse opvang. Daardoor blijven ze zich ontwikkelen en komen niet op straat
terecht. Voor tieners zijn er cursussen in autotechniek en manicure, een project voor zwangere

tieners, een gezondheidspost, het moestuinproject en het bouwproject voor huizen van arme
families.
Wij gunnen Bernadette wat meer rust en zijn blij dat anderen haar verantwoordelijkheid delen.
Zo kan dit grote project in de toekomst goed blijven functioneren.
Ook ons interactieve voorleesproject Livro em Roda draait op volle toeren. Wekelijks leest
Georgina met veel enthousiasme op drie kleuterscholen voor. De kinderen genieten van de
verhalen en de activiteiten die daar aan gekoppeld zijn, zoals toneelstukjes en dansjes.
Spelenderwijs maken ze kennis met de taal en leren ze over de wereld om hen heen. Georgina
laat bij ieder bezoek een stapel kinderboeken achter. De week daarna vervangt ze deze boeken
door andere. Op één van de schooltjes is een kleine bibliotheek ingericht, waar ook kinderen uit
de buurt komen. Zo bereikt het project een veel grotere groep kinderen die anders nauwelijks met
kinderboeken in aanraking komen.
Inkomsten en uitgaven
Wij bedanken onze trouwe donateurs dit jaar voor een bedrag van € 34.878,- aan giften. Iedere
bijdrage gaat zonder overheadkosten, rechtstreeks naar de opvang en onderwijs van peuters en
kleuters. Zoals hieronder zichtbaar, gaf de Stichting het afgelopen jaar € 7.314,- meer uit aan
onze projecten dan er aan giften binnenkwam. Dit was mogelijk omdat de Stichting nog steeds
kon putten uit de reserve van een legaat uit 2006. Het einde van deze reserve is in zicht, het
bestuur zal begin 2015 bespreken hoe de giften aan de projecten aan te passen.
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Naar het nieuwe jaar
In 2016 staat Brazilië opnieuw een groot evenement te wachten: de Olympische Spelen. De vraag
is wat dit evenement de armere bevolkingsgroepen gaat brengen. De kans dat de armere
bevolkingsgroepen echt van de Olympische Spelen zullen profiteren blijft klein. En ondertussen
blijft er een tekort aan gedegen onderwijs en opvang voor kleuters en kleine kinderen.
Hoewel onze inkomsten dit jaar gelijk waren aan die van vorig jaar, ervaren wij als veel kleine
stichtingen in Nederland een terugloop in vaste donaties. Het is minder vanzelfsprekend om via
ons netwerk aan nieuwe donateurs te komen. Wij willen in de aanloop naar de Olympische
Spelen extra aandacht vragen voor onderwijs en kleuteropvang in Brazilië door fondsen te
werven bij bedrijven die een relatie hebben met Brazilië. Mocht u als Vriend ideeën hebben of
mee willen doen, dan horen we dat graag! Bovendien helpt u de kinderen door te helpen met de
werving: deel deze brief met uw vrienden!
U kunt tegenwoordig belastingvrij schenken zonder tussenkomst van de notaris. Lees meer
op http://www.kleutercentrabrazilie.nl/schenken.html!
Steunt u ons alstublieft komend jaar weer met uw gift op IBAN: NL35INGB0004467404
t.n.v. Stichting Vrienden van Kleutercentra Brazilië te Amersfoort, o.v.v. uw vriendencode,
zoals vermeld op de bijgevoegde herinneringskaart. Uw steun helpt kinderen direct!
Met vriendelijke groet, um abraço,
Het Bestuur

