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RESULTATEN IN SÃO BENTO
Het is gelukt! Net vóór de eerste
hevige stortregens was de school aan
de buitenzijde betegeld en rondom van
een terras voorzien. Het werk komt
daardoor niet stil te liggen wegens de
regen en de nieuwe school zal niet
wegdrijven in de modder. Het was heel
nuttig om in “weather.com” op internet
de plaatselijke weersvooruitzichten te
kunnen zien. Met die kennis gewapend
konden we de aannemer met succes
aansporen om toch vooral vaart te
zetten achter de afwerking aan de
buitenzijde.
De bouw in São Bento vordert dus
goed. De buitenkant is geheel
betegeld, binnen de lokalen begane
grond ook. Momenteel is de aannemer
bezig met de afwerking van de
bovenverdieping. Dan nog deuren, schakelaars, verlichting en andere afwerking, speeltoestellen voor de
kinderen, inrichting (dat zal ook wel tijd kosten) en dan kunnen ze starten. Alles ligt redelijk goed op schema.
Quitéria is begonnen met de inschrijving van de eerste leerlingetjes van 3 jaar, maar moest daarmee stoppen
omdat ze een paar dagen doodziek was met verschijnselen van voedselvergiftiging. Het ziet er weer zwart
van de vliegen. Gelukkig in het schoolgebouw niet maar de hygiëne in de woonhuisjes / krotjes waar zij ook
verblijft en mee-eet is belabberd. Zij was dan ook niet de enige zieke daar.

“DE WINKEL BLIJFT OPEN”
Toen ze opgeknapt was moest ze weer spoorslags naar Recife terug om voor de klas te gaan staan want we
moeten voorlopig met een juf minder doen, nu Patrícia wegens zwangerschap stopte en er geen geld is om
een andere juf te vragen. Nadja en Fernanda kunnen natuurlijk niet voortdurend met zijn tweeën voor 100
kinderen opkomen. Bovendien moeten ook alle bovenschoolse taken (alls wat er moet gebeuren NAAST het
lesgeven) óók uitgevoerd worden. Daarbij hoort: omgaan met de verdichting van problematiek bij kinderen
(achterstandskinderen, zeer moeilijk lerende kinderen, zeer moeilijk opvoedbare kinderen, ADHD en andere
aandoeningen en combinaties daarvan), omgaan met al te mondige ouders, omgaan met veeleisende
gemeente, belastingen, omgaan met geldgebrek, etc. Daarbij komt dat ook in de Escola dos Anjos sprake is
van combinatieklassen, „weer samen naar school‟ – effecten (ook licht gehandicapten in de klas). Over
werkdruk in het onderwijs gesproken... Over prestaties van de onze juffen gesproken!

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.

Stichting Kinderzorg Brazilië.

