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Enige jaren geledenheb ik te Salvadorin Brazilië in een van de slumsvan die stad een kleuterschooltje opgericht. Ik heb dat in samenwerkingmet Anna Sirani gedaan,de sociaalwerkster
van die wijk. Dat schooltje kon er komen door het harde werken van de plaatselijkebevolking,
De ouderswaren namelijk erg gemotiveerdom voor hun kinderen een schooltje te bouwen.
Het benodigde geld werd opgebracht door een aktie, zoals deze op initiatief van mijn moeder,
mevrouw Van der Ree werd gehouden. De aktie heeft de toen benodigde f 15.000,opgebracht. Ik wil u daarvoor nog gaarne bedanken. Er zijn vier lokalen gebouwd, die nu
's morgens, 's middags en 's avonds bijzonder intensief worden gebruikt door kinderen en
volwassenen.

I nmiddels ben ik terug in Nederland en heb nog veelvuldig kontakt met Salvador. Het schooltje
draait uitstekend, maar worstelt met financiële problemen. De exploitatie van het schooltje
wordt namelijk niet gesubsidieerd. Dat betekent, dat het salaris van de onderwijzeressen, het
lesmateriaal, het onderhoud van de school, etc. moeten worden betaald uit het schoolgeld dat
de kinderen maandelijks moeten meebrengen (f 10,-). Dáár zit het probleem. Een aantal van
de ouders is zó arm, dat ze dat geld niet kunnen opbrengen. Een aantal kinderen is uit
onvolledige gezinnen afkomstig en heeft geen kostwinner achter zich. Er zijn ook werkloze
ouders. U moet zich voorstellen, dat het schooltje aan de rand ligt van Salvador in de 'slums' of
'bidonvilles', waar de plattelandsbevolking op hun vlucht van het platteland naar de stad vastgelopen is. U kent de televisiebeelden wel. Lang n.iet al die ouders kunnen schoolgeld
opbrengen.
Daarom zou ik het erg op prijs stellen, als u opnieuw bij zou dragen, àf regelmatig door middel
van een vaste maandelijkse bijdrage, àf door een bedrag ineens. Het geld zal naar de school in
Brazilië worden overgemaakt via de Hollandse Bank Unie, die een vestiging heeft in Salvador, en
zal worden besteed onder toezicht van Anna Sirani, de maatschappelijk werkster.

Om een en ander in goedebanente leiden is een stichting opgericht. In het Bestuur hebben
zitting mevrouw M. P. M. Husmann-vander Reeen de heren S. Schaapen P. P. M. van der Ree,
die borg staandat het geld goed wordt besteed.Eind 1978 krijgt u een overzicht, zodat u kunt
zien hoe uw geld besteed is.
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