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VORDERINGEN IN SÃO BENTO

We kunnen melden dat het project “Tweede Escola dos Anjos” op het platteland van São Bento do Una
voorspoedig verloopt. De investeringen in dit project zijn mede gefinancierd met een bijdrage van het Missie
Comité Breust Eijsden en subsidie van het het NCDO, de Nederlandse Commissie voor Duurzame
Ontwikkelingssamenwerking. Zie WWW.NCDO.NL. Nu 20 dagen na de roofoverval op de directrice (zie
vorige publicatie) er weer een nieuwe bankpas is, kunnen ook weer materialen gekocht worden in de
naburige dorpen. Daar zijn helaas geen bankkantoren of bankterminals (flappentap) waar je even contant
geld kunt halen. Zonder bankpas wordt het dan een moeilijk verhaal op het platteland Je kunt ook niet met
een voorraadje geld rondlopen, het risico van beroving is daarvoor te groot. Gelukkig was er geen financiële
schade door de overval, maar als je geen materialen kunt kopen vordert het werk niet volgens planning.
Momenteel is men druk met het betegelen van de benedenverdieping. Bijgaande foto is van 7 maart j.l.
De foto geeft een goed beeld van het hoogteverschil tussen
voorzijde en achterzijde van het gebouw. Ook is te zien hoe
rondom het gebouw een extra beschermingsmuur is gemaakt als
verdediging tegen de woeste waterstromen die in het regenseizoen
kunnen ontstaan. De muur staat op 1,5 meter van het gebouw, dat
rondom van een betegeld terras wordt voorzien.

MILLENNIUMDOELEN
In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om
vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn
acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen. De
SKIBRA werkt volop mee aan de realisatie van de
Millenniumdoelen. Dat was mede een pré voor het vlot verkrijgen
van de NCDO subsidie, naast de in eerdere projecten met het
NCDO bewezen betrouwbaarheid van de organisaties (SKIBRA in
Nederland en COSKIBRA / ESCOLA DOS ANJOS in Brazilië).
Meer over de Millenniumdoelen op de website van SKIBRA (blad
Projecten) en op de website van het NCDO.
Allereerst door schoon drinkwater en scholing aan te bieden, maar
ook door in het nieuwe schoolgebouw van de ESCOLA DOS
ANJOS een ruimte in te richten voor medische zorgverlening. Bij
de afwerking van het gebouw is daarom speciale aandacht
besteed aan lage onderhoudskosten in de toelomst,
duurzaamheid, hygiëne en veiligheid. De Millenniumdoelen zijn in
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2000 geformuleerd, maar de SKIBRA werkt er op haar eigen schaal al aan sinds de haar oprichting in 1993.
Daarmee is SKIBRA momenteel aan haar 15de jaargang bezig. Dankzij de steun van een leger trouwe
donateurs. Door het vertrouwen dat onze donateurs hiermee tonen, mogen onze juffen erop vertrouwen dat
zij kunnen doorgaan met hun belangrijke werk. Wij zijn hier bijzonder blij en dankbaar om. Want investeren in
een gebouw is de eerste relatief makkelijke stap. Duurzaam helpen is het moeilijker deel, waarvoor onze
spontane donateurs onmisbaar zijn.

ADOPTEER EEN JUF
Momenteel staat de ESCOLA DOS ANJOS in RECIFE voor een nieuwe uitdaging: De gemengde groep van
juf NADJA bestaat uit 35 leerlingen. De ruimte is er wel voor, maar één juf trekt dat natuurlijk niet. Aangezien
het gaat om achterstandskinderen, in alle opzichten, zal de groep zo snel mogelijk gesplitst worden. Dan kan
elk kind ook de benodigde zorg krijgen. Er moet dus een juf bijkomen. Wilt u ook duurzaam helpen? Doe dan
mee in het programma ADOPTEER EEN JUF. 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

