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VORDERINGEN IN SÃO BENTO
Er wordt uit alle macht gewerkt om de nieuwe
Escola dos Anjos aan de buitenzijde af te
werken, nu het regenseizoen voor de deur
staat. Niet alleen moet het gebouw beveiligd
worden tegen inbraak, ook moet het aan de
buitenzijde betegeld zijn voordat de regens
losbarsten. Enerzijds hoopt iedereen op het
land dat er regen komt in het regenseizoen,
maar van de andere kant is dat natuurlijk erg
hinderlijk voor bouwactiviteiten en transporten
door de modderstromen. Bijgaand fotootje laat
zien dat alle ramen en (zelfs stalen) deuren
nog eens extra beveiligd zijn door
ingemetselde traliehekken. Helaas bittere
noodzaak.

PAASVIERING
Terwijl 225 km verderop aan de tweede
Escola dos Anjos wordt gewerkt, gaat
het dagelijkse leven in de school in
Recife “gewoon” door. Het is uit
financiële overwegingen nog niet
mogelijk de te grote klassen te splitsen.
Integendeel, door financiëel tekort is
zelfs één van de juffen die wegens
zwangerschap niet kan komen, niet
vervangen. Dat betekent een stevige
verhoging van werkdruk en werken met
combinatieklassen. Wat dat betreft groeit
de bewondering voor onze juffen. Juf
FERNANDA stuurt bijgaande foto van de
paasviering op school met de kinderen
van haar klas (een deel mag vanwege
levensovertuiging niet aan die festiviteit
deelnemen). De kinderen kwamen
letterlijk op zijn “Paasbest”naar school,
de meesten voor de verandering eens
niet in het gebruikelijke groen-witte schooltenue. Ter gelegenheid van het Paasfeest hebben de juffen zelf
een grote cacao-cake gebakken en voor alle kinderen een paaseitje ingepakt. De foto is gestuurd bij wijze
van Paasgroet aan de donateurs.

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. Voor de groep van juf PATRÍCIA is er nog geen vervangende juf. Wij
willen graag naar hanteerbare groepsgrootte. Dat is niet alleen wettelijk voorschrift, maar ook voor juffen en
de kinderen van vitaal belang. Helpt u mee?
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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