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CARNAVAL
Het is dan weer voorbij, Carnaval is afgesloten. Het
Carnaval in Brazilië heeft – net als in Nederland
trouwens– veel verschijningsvormen. In de grote
steden, waren er weer de optochten van zogenoemde
BLOCOS, grotere groepen die met praalwagens of te
voet deel uitmaken van de optocht. Het carnaval van
de rijkere verenigingen. De gewone mensen vieren
carnaval op straat, in tegenstelling tot wat je met die
hitte zou verwachten gebruiken ze daarbij ook
zelfgemaakte kledingstukken waar ze gedurende het
jaar aan geborduurd hebben.
Op de Escola dos Anjos is dit jaar geen
carnavalsfeest gevierd.

GEDWONGEN VERBOUWING
De Escola dos Anjos heeft enkele dagen vóór
carnaval al moeten sluiten omdat de werkzaamheden
in de school te verstorend voor de lessen zijn. Zo
moest de gevel en stalentoegangspoort aangepast
worden om op last van de electriciteitsmaatschappij
de drie-fasen electriciteitsmeter aan de voorgevel te
bevestigen. Driefasen electriciteit is nodig om de
airconditioning weer te kunnen gebruiken. De
toegangsdeur naar één van de WC’s moest worden
verbreed tot 90 cm op last van de Gemeente Recife,
zodat er ook een rolstoel door kan. We hebben wel
geen gehandicapten op school, maar dat was
kennelijk niet relevant. Regels zijn regels en die veranderen elk jaar..... Ook moest er een handgreep voor
gehandicapten op de WC gemaakt worden.

OVERVALLEN
Roofovervallen zijn aan de orde van de dag (zeg maar gerust UUR) in Brazilië. Zo ook in Recife. Het is maar
beter om je niet te verzetten tegen de overvallers, want dat kan je makkelijk het leven kosten. Gisteren (14
februari) kregen we daar heel direct mee te maken. De directrice, Quitéria, ging in Recife op de fiets naar een
bankterminal om geld af te halen met de bankpas. Helaas deed de automaat het niet (later bleek dat een
gelukkig “toeval”). Op de terugweg werd ze klemgereden door twee overvallers die haar geld vroegen. Ze zei
dat ze geen geld had en wist er vandoor te gaan op de fiets, achtervolgd door de overvallers. In een drukke
straat viel ze en kwam onder de fiets terecht, terwijl de auto’s langsraasden. Geholpen door omstanders kon
ze opstaan. Gelukkig had ze alleen schaafwonden, maar stond stijf van de schrik op trillende benen om wat
er gebeurd was. De fiets was onbruikbaar geworden, de bankpas die in haar ceintuur zat lag gebroken op
straat. Een hulpvaardige man heeft haar lopend naar huis gebracht.

ADOPTEER EEN JUF
Het zat deze week dus niet mee. Maar geen moment verslapt de motivatie om dóór te gaan. Ook niet bij de
andere juffen, die ook geregeld hun aandeel in tegenslagen incasseren. Onze juffen blijven stug doorgaan,
geruggensteund door onze donateurs, die net zo trouw zijn als de juffen. Wilt u ook duurzaam 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.
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