Nieuws van SKIBRA (4 oktober 2006).
ESCOLA DOS ANJOS São Bento do Una.
KORT VERSLAG van de voortgang bij de bouw van de tweede Escola dos Anjos:
Het is 21 September 2006. We (Luana, 6 jaar en ik) vertrokken om 14:00 uit Recife en gingen met de bus
naar Belo Jardim, een dorp dicht bij de plaats waar de Escola dos Anjos in aanbouw is. De bus ging slechts
tot CARUARU. Dat dorpje is bekend door zijn cultuur, de folkloristische feesten en de FORRO muziek. Zeer
snelle samba begeleid door allerlei instrumenten waarbij de trekharmonica een belangrijke rol vervult. De
muziek klinkt wat nerveus door de snelheid waarmee de trekharmonica bespeeld wordt, maar alles went.
Vanuit Caruaru moesten we in een grote Chevrolet MPV, verder reizen naar Belo Jardim. Van daaruit
moesten we in een andere auto overstappen. Die reed ook niet door tot aan onze bestemming zodat we nog
ettelijke kilometers te voet moesten afleggen.
We kwamen om 18:20 aan bij het bouwterrein. Ik heb meteen de metselaar gebeld en die kwam direct om te
overleggen. We maakten samen een lijst van materialen die ik de volgende dag moest gaan kopen. Stenen,
betonijzer, grind, zand, cement, etc.
23 september, 5:30 in de morgen ging ik naar de bouwplek om de inspecteren hoe de fundering gegraven
was. Ik had een berg vragen aan de Pedreiro, de metselaar. Dezelfde vragen die jullie van SKIBRA aan mij
gesteld hadden. Om 7 uur kwamen de werklieden samen met de Pedreiro. Nadat we de tekening en de
wekwijze besproken hadden gingen de Pedreiro en zijn mannen verder met het maken van de fundering. Ik
zag dat ze al enkele holle stenen voor de fundering gebruikt hadden in plaats van bakstenen. Ik heb SKIBRA
gebeld om te vragen of we nog meer bakstenen mochten kopen en dat heb ik toen gedaan. Daarvoor moest
ik naar Belo Jardim, achter op een motor. De 5 magazijnen in Belo Jardim hadden allemaal geen bakstenen
dus reisde ik verder. Er zijn twee steenfabriekjes op 10 en 17 km van Belo Jardim. De bakstenen zagen er
slecht uit. Terug naar Belo Jardim, waar ik uiteindelijk extra stevige bakstenen (geperst) vond. Die waren wel
20% duurder dan de gewone, maar ze zijn ook beter. Kosten: €50 per 1000 stenen. Ik heb 5000 stenen
gekocht en dezelfde dag brachten ze er 2000. Ze konden niet alles tegelijk brengen omdat de (enige) grote
vrachtauto stuk was .... Tegelijk kocht ik 50 zakken cement en betonijzer. De prijs was niet onderhandelbaar
maar na lang aanhouden berekenden ze geen vrachtkosten. Gelukkig kon ik met de Rabocard betalen, het is
erg lastig en gevaarlijk bovendien om altijd voldoende contant geld op zak te hebben. In deze dorpjes kun je
geen geld uit terminals halen, dat
moet ik altijd in Recife doen.
Daarna ben ik naar de
waterleidingmaatschappij
(COMPESA – COMPANHIA
PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO) gegaan en heb
met de manager Claudia
gesproken. Wat een vervelend
baasje! Het duurde heel lang
voor ze met me kwam praten en
alleen om te zeggen dat ze al
twee keer iemand naar de
bouwplaats had gestuurd, maar
dat niemand wist waar de
leidingen precies moesten
komen en waar de Escola dos
Anjos zou komen. Flauwekul.
Iedereen in de omgeving weet er
inmiddels van, de mensen staan
vol belangstelling naar het werk
te kijken. Maar ze beloofde dat
ze nog deze week iemand zou

sturen. Ik heb ook iemand gecharterd die elke dag even belt om ze eraan te herinneren. Ik schat dat ze zo’n
100 meter leiding moeten leggen om bij ons waterreservoir te komen.
Tot zover voor nu. Bijgaand foto’s van het werk. Ik hoop dat jullie een goed beeld krijgen van ons werk en
dank jullie voor de trouwe hulp.
Groeten uit São Bento do Una,
Quitéria.

ADOPTEER EEN JUF
De Escola dos Anjos in Recife blijft intussen “gewoon” productie leveren. Ook dit jaar kunnen weer een kleine
20 kinderen hun diploma “Doctor in het ABC” halen. Zoals in elke school, staan ook onze juffen voor een
zware taak. De Escola dos Anjos is afhankelijk van de donateurs van SKIBRA. Het is belangrijk dat zoveel
mogelijk mensen bijdragen. Uw hulp is DIRECT en EFFECTIEF. Onmisbaar voor een DUURZAME
ontwikkelingshulp. Rechtstreeks naar diegenen die het betreft, namelijk de LEERLINGEN en de Braziliaanse
JUFFEN.
Wilt u ook helpen? Met een kleine bijdrage (eenmalig of per maand, per kwartaal of per jaar) op GIRO
208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN kunt u meedoen. Vergeet niet erbij te
vermelden: ADOPTEER EEN JUF.
NB: Als u besluit om vaste donateur te worden kunt u bijgaand machtigingsformulier inleveren bij uw bank (of
in een bank-enveloppe opsturen naar uw bank-kantoor).
Machtiging periodieke overschrijving PER GIRO kunt u op twee manieren verlenen: ófwel via Girotel, ófwel
door een machtigingsformulier aan de POSTBANK te sturen, Antwoordnummer 40530, postcode 8900 SB
LEEUWARDEN (zonder postzegel dus). Deze formulieren zijn op het postkantoor verkrijgbaar.
Stichting Kinderzorg Brazilië
Gerard Popma

