Nieuws van SKIBRA (22 november 2006).
ESCOLA DOS ANJOS Recife.
Het was vorige week even paniek in de school. Nadja werd gebeld dat zij met haar zoontje naar de dokter
moest. Op de terugweg kwam ze tot de ontdekking dat ze de sleutels van de school onderweg verloren was.
Inmiddels hadden de andere juffen na het einde van de lessen de school verlaten en de poort in het slot
geduwd. Daarom moest Quitéria de bouw in het binnenland laten voor wat het was en spoorslags terug naar
Recife om de school te openen. Het was onduidelijk waar Nadja haar sleutels verloren was. Het probleem is
niet dat er verder geen kopieën zouden zijn, maar wel het gevoel van veiligheid. De school staat in een
gevaarlijke achterstandswijk. Daar gelden andere wetten dan hier. Vanwege de grote kans op inbraak
hebben we daarom maar besloten andere sloten te monteren en de sloten van de school in Recife weer te
gebruiken in het binnenland. Zo zijn we er zonder al te veel schade goed uit gekomen.
ESCOLA DOS ANJOS SÃO BENTO
Het gaat goed met de bouw van de Escola dos Anjos in São Bento. En niet alleen dat. Het project in São
Bento behelst eigenlijk drie onderdelen.
1. Aanleg van een waterreservoir
2. Bouw van een schooltje

3. (na de bouw activiteiten) Een project voor ondersteuning van de kleine boeren. Het past geheel in het
doel om de trek naar de Grote Stad te stoppen en de omgekeerde trek (van spijt-optanten) naar het
platteland mogelijk te maken.
- WATER
Het waterreservoir is inmiddels klaar en wat we niet durfden hopen: de waterleidingmaatschappij heeft de
aanvoerleiding doorgetrokken naar ons waterreservoir. Wat we ook niet konden verwachten is dat nu al
in November de kikkerpoelen vrijwel droog staan. Gevolg: De mensen komen in de rij staan om water te
halen. Het was geen overbodige luxe, om dit reservoir aan te leggen.
- ESCOLA DOS ANJOS
De muren staan, het plafond is gemaakt en als
de cement van die vloer (eerste verdieping)
klaar is wordt het puntdak erop geplaatst.
Intussen is ook al een afvoerwater reservoir
gegraven. Nu men toch aan het graven is denkt
men erover om gelijk maar een apart reservoir
voor regenwater aan te leggen, zodat in het
regenseizoen extra water gespaard kan worden
voor het droge seizoen. Het is niet verstandig
dat regenwater met het leidingwater te
vermengen, dus heeft men liever een apart
regenwaterreservoir.

- ONDERSTEUNING KLEINE BOEREN.
Als alle werkzaamheden klaar zijn (ergens halverwege
2007) kan het derde onderdeel van dit project worden
gestart. Daartoe hebben we hulp ingeroepen van een
bioloog en enkele ervaren landbouwers. Het project
wordt in 2007 verder uitgewerkt.
Zo dragen we met dit combinatieproject optimaal (en op
onze kleine maar effectieve schaal) bij aan de realisatie
van de Millenniumdoelen 2015 van de Verenigde
Naties. Daarover volgende keer meer.

ADOPTEER EEN JUF
De Escola dos Anjos is afhankelijk van de donateurs van SKIBRA. U kunt op vele fronten helpen. Uw hulp is
EFFECTIEF en draagt direct bij aan de MILLENNIUMDOELEN voor 2015 van de Verenigde Naties.
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
Gerard Popma

