Nieuws van SKIBRA (6 december 2006).
ESCOLA DOS ANJOS SÃO BENTO
We ontvingen de afgelopen weken bericht van het NCDO dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken ons
project in São Bento do Una, de bouw van een waterreservoir en de tweede Escola dos Anjos zal
subsidiëren. Dat betekent dat maximaal de helft van de projectkosten wordt gesubsidieerd. Dat is natuurlijk
een geweldige steun in de rug. Eerder al heeft het NCDO projecten van SKIBRA (waaronder de eerste
Escola dos Anjos en de verbouwing van een creche in een sloppenwijk in stadsdeel Santo Amaro)
gesubsidieerd. Mede op basis van de goede resultaten in het verleden heeft SKIBRA nu een aanzienlijke
subsidie verworven.
Inmiddels is er druk overleg tussen SKIBRA en COSKIBRA over de bouw en de te gebruiken materialen.
KERSTMIS 2006 – HELPT U MET KERSTPAKKETTEN?
De voorbereidingen in de Escola dos Anjos in Recife zijn in volle gang. Dezember is de laatste maand van
het schooljaar, met ouderbijeenkomsten, organiseren van het Kerstfeest, proefwerken en natuurlijk de
FORMATURA, het eindexamen van de 7jarigen. Heel belangrijk ook, de Kerstpakketten die de Escola dos
Anjos traditiegetrouw aan de ouders van de leerlingen geeft. Zodoende zijn zij verzekerd van een Kerst
zonder die eeuwige honger. De kerstpakketten bevatten praktisch bruikbare en gezonde levensmiddelen,
zoals rijst, zonnebloemolie, bonen, een kerstkoek (Panetone), melkpoeder, suiker, spaghetti, kaas en koffie.
Geen drank. Alle pakketten worden bij een lokale kleine supermarkt gekocht door de juffen van de Escola
dos Anjos. SKIBRA vraagt u beleefd om ook dit jaar onze gezinnen niet te vergeten en uw gulle bijdragen te
storten op POSTGIRO 208356 t.n.v. Stichting Kinderzorg Brazilië, onder vermelding van KERSTPAKKET.
Eén pakket kost ongeveer 15 Euro. Wij hopen ook dit jaar weer alle gezinnen van onze scholieren een
pakket te kunnen geven. Doet u mee?
LINALDA.
Ter illustratie een brief die we vandaag (1 December) ontvingen van één van de mensen die door een
Eijsdense familie worden geholpen met een maandelijks pakket levensmiddelen. We denken dat haar relaas
en denkwijze tekenend is voor de situatie van velen. Beschouw haar brief mede als aan u gericht, ook
namens de anderen die u via SKIBRA helpt.
(Brief van Linalda.)
Beste SKIBRA,
Met een gevoel van enorme dankbaarheid schrijf ik jullie deze brief. Er is nieuws: de straat waarin ik woon
wordt geasfalteerd. Dat is een grote zegen, want als het regent moeten we door het water wadend ons
huisje bereiken. Dat is erg gevaarlijk in verband met ziektes. Het is me nog steeds niet gelukt om
geopereeerd te worden. Ik heb al voor de vijfde keer onderzoeken moeten laten doen en steeds gebeurt er
weer iets waardoor de operatie niet doorgaat. Ik geloof dat nog steeds niet de dag is aangebroken die door
God is vastgesteld, want alles ligt in Zijn handen en als God iets besluit in ons leven, wie zijn wij dan om
daaraan te twijfelen. Ik blijf mijn best doen om mijn doelen te bereiken, de operatie, een betere opleiding
volgen en mijn huisje opknappen om wat meer leefruimte voor mijn kinderen te bieden.
Wat betreft mijn kinderen; Gutemberg is nu 18 en zit nog op school, is van mij afhankelijk. Fabiano (9),
Gabriela(8), João (7) en Vinícius (3) zitten ook allemaal op school. Al drie kinderen hebben het diploma van
de Escola dos Anjos, Vinícius is de laatste die nog op de Escola dos Anjos zit. Het blijkt dat João een
probleem met zijn hart heeft, die moet nog onderzocht worden. Ik maak nog veel naaiwerk. Van de vakantie
ga ik gebruik maken om een extra medisch onderzoek te laten doen.
Twee jaar geleden op 2 November is mijn moeder overleden, ik mis haar enorm en verdriet overmant me nu
ik over haar vertel, want in mijn leven kwam mijn moeder, die mij altijd financieel bijstond, na God op de
eerste plaats. Maar het was God’s wil en daar moet ik me bij neerleggen. God helpt geweldig in ons leven.
Hij heeft bijvoorbeeld de Escola dos Anjos, SKIBRA en dat lieve echtpaar uit Eijsden, dat ons zoveel hulp
geeft, op ons pad gezet. Want mijn werkloze man, die slechts wat scharrelwerk doet, kan ons niet

onderhouden, ik zou niet weten hoe ik met mijn kinderen zou moeten leven zonder jullie hulp. Ik geloof dat
alles toch ooit beter wordt, want mijn schoonmoeder heeft twee apparaten voor mijn man gekocht zodat hij
zelfstandig kan gaan werken. Hij is namelijk timmerman. Ik heb er vertrouwen in dat alles goed gaat komen.
Weet dat ik altijd voor jullie bid, ik kan nooit vergoeden wat jullie en het Eijsdense echtpaar voor mij doen, ik
prijs de Heer dat jullie bestaan en bid dat de zegen van de Heer Jezus Christus blijvend jullie deel is. Ik van
mijn kant blijf doen wat ik kan: bidden, bidden en nog eens bidden dat God jullie moge lonen. Dank aan
jullie allen.
Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om jullie een gelukkig Kerstfeest en alle goeds voor 2007 toe te wensen,
met veel succes, gezondheid en vrede, samen met jullie familie. Dat De Heer Jezus Christus altijd zijn
handen zegenend over jullie levens uitstrekt.
Veel liefs en nog eens bedankt,
Linalda C.

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.
Stichting Kinderzorg Brazilië
Gerard Popma

