SKIBRA (3 januari 2007).
BESTE WENSEN VOOR 2007
SKIBRA en ESCOLA DOS ANJOS wensen u alle goeds en succes toe, in goede gezondheid, vrede en
harmonie!
2007 Wordt een jaar met wederom veel uitdagingen voor de juffen van de Escola dos Anjos. Vooral ook het
jaar waarin de tweede Escola dos Anjos, de “School van de Engelen”, wordt opgeleverd. We duiken
enthousiast het nieuwe jaar in, vol vertrouwen op onze trouwe schare donateurs, ons “Legioen van Engelen”.

VERANDERENDE WETGEVING
Daarbij krijgt de Escola dos Anjos te maken met veranderende wet- en regelgeving. Zij zal nu meer
rechtstreeks aan de gemeentelijke overheid rapporteren en andersom is de Gemeente Recife al op bezoek
geweest met een set nieuwe wettelijke eisen waaraan scholen moeten voldoen. Dat is het nadeel van
gelegaliseerd werken: in plaats van medewerking krijg je te maken met meer randvoorwaarden om aan te
voldoen. Als je daarbij bedenkt dat de scholen van de gemeente zélf niet aan de wettelijke eisen kunnen
voldoen, versterkt dat je gevoel van frustratie.
Maar er is geen andere optie of het zou moeten zijn dat we onze 100 leerlingen aan de straat overleveren.
Dat doen we dus niet, want de missie van SKIBRA is om te voorkómen dat kinderen straatkind worden en de
Escola dos Anjos is daarin een centrum van maatschappelijke activiteiten. Bovendien, voldoen aan wet- en
regelgeving hoort ook bij onze voorbeeldfunctie. Vandaag (3 januari) is er overleg met de Gemeente Recife
over de wijze waarop we aan de eisen tegemoet kunnen komen.

HOMMAGE
De Escola dos Anjos is onze
onmisbare schakel in DUURZAME
ONTWIKKELINGSHULP en is
afhankelijk van de donateurs van
SKIBRA. Behalve de brede
maatschappelijke functie die de
school heeft blijft er natuurlijk de
kernactiviteit: LESGEVEN en
KINDEREN MET ERKEND
DIPLOMA afleveren. Dat is ook
voor de betrokkenen zó belangrijk,
dat aan het diploma zelf en de
uitreiking ervan evenveel aandacht
gegeven wordt als bij ons op
universitair niveau gebeurt. Bijgaand
een voorbeeld van één van de 16
met Kerstmis 2006 uitgereikte
diploma’s. Van de 20
eindexamenleerlingen hebben er 16
het diploma behaald.
In kleur ziet het diploma er heel mooi
uit. Er is een ORANJE rechthoek
afgedrukt als hommage aan de
(overwegend Nederlandse)
donateurs van SKIBRA.

DRUKTE
Momenteel is het in de Escola dos Anjos een drukte van jewelste. Het is een komen en gaan van ouders die
hun kinderen aanmelden of herbevestigen en tegelijkertijd worden diverse onderhouds- en reparatieklussen
uitgevoerd in de school. Vrijdag gaan we naar São Bento om de vorderingen met de tweede Escola dos
Anjos in ogenschouw te nemen en daar letterlijk ons steentje aan bij te dragen.
We houden u op de hoogte!

ADOPTEER EEN JUF
Wilt u ook helpen? Uw hulp is EFFECTIEF, wordt voor 100% aangewend voor het door u bestemde doel.
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.

