Nieuws van SKIBRA (11 oktober 2006).
ESCOLA DOS ANJOS São Bento do Una.
Vorige week konden we u melden dat de fundamenten van de nieuwe Escola dos Anjos gelegd zijn. Terwijl
we schrijven vordert het werk gestaag. De ingehuurde Pedreiro en zijn mensen zijn zeer voortvarend aan het
werk, zodat de logistiek (aankoop en aanvoer van materialen) en de coördinatie (werken volgens contract)
belangrijke uitdagingen vormen voor de projectcoördinator.
Bijgaande foto toont al de
contouren van de gevelmuren,
terwijl de betonvloer (koud
gestort op de zandvloer) nog
gelegd moet worden. Dit in
afwachting van het inklinken
van de zandgrond, die
ingewaterd is en nu (met
handkracht) wordt
aangestampt. Grappig
eigenlijk, stampen doe je
normaliter met je voet. In elk
geval, het project ligt nu goed
op schema.
De afwezigheid van water blijft
het grootste probleem. De
regentijd is nu wel om, dus het
is er heel droog, SECO-SECO
(spreek uit: Sèkoe). Het woord
SECO betekent: DROOG. Het
woord twee keer gebruiken is
de Braziliaanse manier om
aan te geven dat het heel erg (droog) is. Daarom hebben we nog eens twee tankwagens met water gekocht
en in het pas aangelegde waterreservoir laten storten. Het is iedere keer weer overduidelijk dat water een
van de basis basis behoeften is. (om maar aan te geven hoe erg basis dat is gebruik ik het woord ook maar
twee keer…..).
Intussen groeit het enthousiasme met de dag, zowel bij de bewoners als bij de bouwers. Er gebeurt eindelijk
echt wat voor de plattelandsmensen in de omgeving. Ongekend gevoel voor die mensen. Dat wordt allemaal
mogelijk gemaakt door de donateurs van SKIBRA!
Ondanks de regelmatige absentie van de directrice (doordat ze projectleider is van het project in het
binnenland) blijft de Escola dos Anjos in Recife intussen “gewoon” doordraaien. Ondanks allerlei sociaaleconomische problemen waar ook zij mee te kampen hebben in de persoonlijke sfeer. Dat geeft maar weer
aan hoe goed onze Braziliaanse juffen hun zaakjes zelf kunnen regelen binnen de organisatie die er door
SKIBRA is neergezet. Chapeau! Onze donateurs vinden het vast goed dat de juffen daarvoor een klein
extraatje krijgen als blijk van waardering! Daar vertrouwen we op.

ADOPTEER EEN JUF
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.
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