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VAKANTIE DRUKTE
Zoals alle scholen in Brazilië heeft ook de Escola dos Anjos momenteel vakantie. Voor de kinderen een tijd
om even bij te komen. Het is echter ook de tijd waarin binnen de school allerlei klussen worden verricht. Zo
wordt er druk geschilderd aan ramen deuren, plafondventilators, tafels, stoelen, etc. In eerste instantie door
één man, maar op 2 januari stonden twee jonge mannen (broers) voor de deur die een taakstraf hadden en
zich voor het openbaar ministerie bij de Escola dos Anjos moesten melden. 3 Maanden lang moeten ze 30
uren per maand werken omdat ze de vriend van een tante ‘bewerkt’ hadden toen die hun tante mishandelde.
Wat voor straf die man gekregen heeft weten we niet. Afijn, de jongens werken heel goed en komen als
geroepen, want bijna alles moest geschilderd worden. Als geroepen kwam ook een smid uit de buurt, die de
stalen deuren van de Escola dos Anjos heeft gemaakt. Eén van de deuren moet smaller gemaakt worden,
omdat de muur iets breder moet worden want de electriciteitsmaatschappij EIST dat de meter aan de
voorgevel bevestigd wordt. Daar was geen ruimte voor. Net toen we besloten om Senhor Juca, de
smid/metaalbewerker, te roepen kwam die als bij “toeval” door de straat lopen. Nu geloven we allang niet
meer in “toeval” en dat werd nog eens vesterkt door de volgende “samenloop van omstandigheden”:
Op een vergadering met de juffen werd besloten om niet alleen een aankondiging op de voo`rgevel te
plakken, maar ook iemand met een “Geluidsfiets” (zoiets als een milieuvriendelijke geluidswagen) te zoeken
om de mensen erop attent te maken dat ze hun kinderen op tijd op school moeten (her-)aanmelden. Dat
moet elk jaar opnieuw, maar velen ‘vergeten’ dat en komen veel te laat. Gezien de drukte met de bouw in het
binnenland willen we dat nu zoveel mogelijk voorkomen. We zouden op zoek moeten naar zo iemand, want
niemand wist of die in de buurt was en waar. De dag erna toen we met boodschappen bij de school
aankwamen kwam er als bij ‘toeval’ zo’n man met een geluidsfiets aanrijden. Een geluidsfiets is een bakfiets
met daarop een monstrueuze geluidsinstallatie. Brazilianen kunnen kennelijk niet tegen stilte....

VERANDERENDE WETGEVING
Niet alles zit echter mee. Herhaaldelijke pogingen om in contact te komen met onze juridsisch adviseur om te
bezien hoe om te gaan met nieuwe wetgeving voor scholen, zijn tot nu toe op niets uitgelopen. Hij is 400 Km
verderop in een ingewikkelde zaak verwikkeld en weet niet wanneer hij in Recife is. Blijven proberen maar.

TELEFOONLIJN
Intussen zijn we wel doorgedrongen tot aan de balie bij TELEMAR, de telefoonmaatschappij. Wat een lange
rij wachtenden .... Het meest geliefde tijdverdrijf lijkt het wel. Mensen storen zich er niet eens meer aan en
benutten de wachttijd om kennis en adviezen uit te wisselen over hoe je het best de telefoonmaatschappij
kunt ‘aanpakken’. Bij Telemar hebben we een aanvraag voor een telefoonlijn in het binnenland gedaan, ten
behoeve van ons project Escola dos Anjos II. Nu maar wachten op een offerte en zien of we daar iets mee
kunnen. Natuurlijk werd er niet bij vermeld wanneer we de offerte tegemoet kunnen zien. Maar we zijn in elk
geval verder dan het standaard antwoord dat we via e-mail van een computer kregen (“Uw aanvraag is
geregistreerd en u hoort nog van ons”). Het project heeft een nummer. Leve de burocratie.

BOUW ESCOLA DOS ANJOS II
Bij aankomst in het binnenland bleek de Escola dos
Anjos precies volgens tekening en ook (nog) precies
volgens VOORAF afgestemd contract (een
bijzonderheid in Brazilië) te vorderen. De dakbalken
waren geplaatst en het leek erop dat de aannemer
(Senhor Liu) even gewacht had totdat ik zou komen.
Hij wilde weten hoe dat nou met die dakplaten
moest. Na wat uitleg ging hij volop aan de slag met
zijn assistenten en al snel was de helft van het dak
beplaat en met dakpannen belegd. Toen werd het
donker. Omdat er dreiging van onweersbuien was,
is hij maandag 8 januari pas weer verder gegaan
met de buitenwerkzaamheden. Intussen kon hij
binnen verder met de aanleg van electriciteit en het
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stucadoren van plafonds. Hij kreeg lampen om ’s
avonds verder te kunnen werken, want hij wil zo snel
mogelijk alles opleveren. Volgens contract. Wij maken
ons nuttig door “Just in time” de benodigde materialen
te kopen en te laten leveren, of we halen ze zelf in een
naburig dorp (Belo Jardim, “mooie tuin”)
Het is ondanks een enkele bui ontzettend droog hier.
Nog steeds bijna geen water in de kikkerpoelen en
dorre velden. Overdag grote hitte en gelukkig ’s nachts
wat koeler, het is bergland.

BEVEILIGING
De verwachting is dat nog vóór Februari de bouw dicht
is. Daartoe moeten wel de kozijnen, deuren en
traliehekken op tijd geleverd worden door een smid in
Recife, Senhor Severino. We zijn al een paar keer bij
hem gaan kijken en ook zijn werk vordert goed. We zullen transport moeten regelen want alles bij elkaar zijn
die spullen te groot en te zwaar om in een personenwagen 250 Km te vervoeren.
Beveiliging is nu eenmaal hard nodig. Het lijkt echt alsof iedereen in een gevangenis woont. Daarom ook
stalen toegangsdeuren en beveiligingshekken (tralies) voor alle ramen. Ook tijdens de bouw is het
noodzakelijk dat er ’s avonds en ’s nachts bewaking is. Er loopt altijd ’s nachts een bewaker rond met een
heus geweer over de schouder, om te voorkomen dat bouwmaterialen worden geroofd.

ADOPTEER EEN JUF
Om de scholen ook goed hun werk te laten doen zijn deskundige, betrokken, flexibele, autochtone juffen
nodig die vanuit een behoorlijke dosis idealisme en vrijwilligheid werken. Zij krijgen van SKIBRA een
vrijwilligersvergoeding, dankzij de hulp van onze trouwe donateurs. Wilt u ook helpen? Uw hulp is
EFFECTIEF en 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.
Gerard Popma

