Nieuws van SKIBRA (1 november 2006).
ESCOLA DOS ANJOS Recife.
Deze week ontvingen we brieven van de juffen van de Escola dos Anjos in Recife. Daarin wordt een beeld
geschetst van de dagelijkse gang van zaken. Het is een antwoord op een brief van SKIBRA aan de juffen,
waarin we vroegen om eens te vertellen hoe het ermee gaat. We zullen hier delen van de brieven
weergeven:
Fernanda schreef:
“.... hopen gauw weer van je te horen. Hier in
de Escola dos Anjos gaat alles goed, enkele
kinderen zijn ziek want de waterpokken doen
weer de ronde. Het is erg warm buiten, maar
zeker in de school. Zó warm dat sommige
kinderen zich er ziek door voelen (soms
flauwvallen). We moeten echt de
aircondicioner weer aansluiten. (Deze is
afgesloten doordat de energiemaatschappij
wil dat er een nieuwe driefasen groepenkast
wordt aangesloten, aan de buitengevel van de
school. Dat kost ongeveer 750 Euro).
De drugshandel in de wijk neemt flink toe. Er
zijn zelfs vaders van kinderen die drugs
dealen en die al voor moord veroordeeld zijn.
Het ergste is dat hun kinderen soms die
slechte voorbeelden volgen. Vandaag kwam
er een leerling binnen met een mes in zijn tas,
om een medeleerlinge mee te steken. Wat wil je, ze zien het thuis allemaal gebeuren.”
Nadja voegde toe:
“... het zou fijn zijn als de ventilatoren het weer eens allemaal deden. Die draaien iedere dag tijdens de
lesuren, dus je begrijpt dat ze wel eens stuk gaan. Om maar te zwijgen over de noodzaak voor echte koeling
(airco aansluiten). De gewelddadigheid in Recife wordt steeds erger. Er is niets anders meer op het TVnieuws. Tegenwoordig zet ik met tegenzin de TV aan.
Deze week duwde een leerling een ander zo hard dat die hard met het voorhoofd tegen de tafelrand aan viel.
Gevolg: veel geschreeuw, veel bloed. (extra risicovol in verband met mogelijke HIV). De directrice is direct
met het kind naar de medische post gegaan. Later kwam de moeder verhaal halen, zij wil schadevergoeding
van de ouders van de kleine dader. Wij zitten daar mooi tussen in.”
Tenslotte Patrícia:
“... de hitte is onverdraaglijk, ook voor ons als leerkrachten. Het toenemende geweld op straat is al genoemd.
Gelukkig vormen wij met de Escola dos Anjos een belangrijke tegenkracht. WE ZWEMMEN ALS HET
WARE IN TEGEN EEN OVERSTROMING VAN GEWELD, door de kinderen beter op te voeden en ze door
goede scholing een perspectief te bieden op een beter leven. Het is belangrijk dat we dat mogen blijven
doen, hoe moeilijk het ook is. Ik bid ook nog steeds dat onze kinderen ook een speelplaats krijgen, want het
zou heel goed zijn voor de kinderen om een uurtje te kunnen recreëren en met elkaar te spelen. We blijven
uitkijken, zo gauw er zich een mogelijkheid voordoet in de buurt van de school, dan hoor je dat.
Tot zover voor nu, heel veel groeten, Patrícia”.
Het mag duidelijk zijn dat de omstandigheden voor de Escola dos Anjos in de achterstandswijk San Martin
verre van leuk zijn. Wat opvalt is dat alle brieven toch beginnen met: “Hier is alles in orde”. Vervolgens gaat
de beerput open. Wij denken dat de juffen door hun inzet en vastberaden volhouden, aantonen dat zij elke
steun waard zijn. Zij staan voor een loodzware taak. Niet alleen heeft de Escola dos Anjos 100
achterstandskinderen, het is ook nog eens zo dat er slechts 4 juffen voor zijn waarvan er twee slechts halve
dagen werken. Daarbij hebben ze niet alleen de taak om les te geven, maar ook de “bovenschoolse” taken,
alles wat er zoal bijkomt richting ouders, gemeente en ministerie van onderwijs. Om maar niet te spreken van
het extra werk dat er met het project “Tweede Escola dos Anjos op het platteland” nog eens bij komt.

ADOPTEER EEN JUF
De Escola dos Anjos is afhankelijk van de donateurs van SKIBRA. U kunt op vele fronten helpen. 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 een 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
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