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RAFAELA BRENGT VERLICHTING
Na lang zoeken is het dan toch gelukt om het team van de Escola dos Anjos te versterken met een goede
vervangster voor Patrícia. Haar naam is RAFAELA. Niet alleen door haar stralende lach is zij zo welkom. Het
was duidelijk dat het stressniveau bij de juffen flink omhoog was gegaan, sinds het vertrek van Patrícia
vanwege zwangerschap. We kunnen nu de werklast beter verdelen en dat zal direct gevolgen hebben voor
het welbevinden van de juffen en de kwaliteit van de zorg voor kinderen. De laatste tijd kon er nauwelijks een
lachje vanaf. Logisch. Onderwijsgeven aan achterstandskinderen waarvan velen moeilijk lerend én moeilijk
opvoedbaar zijn, is geen makkelijke opgave. Zeker niet als de groepen zo groot zijn (meer soms dan 30
kinderen).

VOORBEREIDING MOEDERDAG
De kinderen in de Escola dos Anjos waren ook druk met
de voorbereiding van MOEDERDAG (foto is wat laat
binnengekomen). Ze hebben allemaal een pakje voor hun
moeder ingepakt op school met bijbehorende tekening.
Aan de moeders werd door de juffen gevraagd hier een
kleine bijdrage voor te geven (omgerekend 50 eurocent).
De Escola dos Anjos is daarmee allerlei kleinigheden gaan
kopen met een beetje hulp van SKIBRA. Zo werden de
moeders op een leuke manier in het zonnetje gezet.

BOUW in SÃO BENTO bijna gereed
Uit São Bento do Una kregen we bericht dat de bouw van de school op het platteland zo goed als gereed is.
Het ontbreekt nog aan een paar vierkante meters tegelwerk, maar dat zal inmiddels ook gereed zijn. Daarna
(als de aannemer en zijn mannen vertrokken zijn) kan begonnen worden met de inrichting en aanleg
speelplaats. Dat zal best nog wat voeten in de aarde hebben.

JAARVERSLAG op Internet
Op 9 mei is de jaarvergadering van SKIBRA geweest. Daar is uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen in
het afgelopen jaar en bij het beleid van SKIBRA en de ESCOLA DOS ANJOS voor de komende jaren. Het
jaarverslag is formeel vrijgegeven voor publicatie op internet. U kunt het in PDF formaat vinden op de
startpagina van onze website WWW.SKIBRA.NL. Daar staan ook recente foto’s van de Escola dos Anjos
in São Bento. Kom er eens een kijkje nemen en als u vragen heeft: aarzel niet om een berichtje te sturen per
e-mail (SKIBRA@GMAIL.COM), telefonisch / mondeling of per post naar Klimmerseind 4, 6245 HH
Eijsden.

ADOPTEER EEN JUF
Doe mee en help onze juffen. Door de koersstijging van de Braziliaanse Real heeft de Escola dos Anjos uw
steun meer dan ooit nodig. Het team bestaande uit Fernanda, Nadja, Quitéria en Rafaela stáát er voor de
kinderen. Volop bezig met ZORG OP MAAT, OPVOEDING en ONDERWIJS. Helpt u mee? Dankzij u kunnen
zij een vrijwilligersvergoeding krijgen. Ze zijn het dubbel en dwars waard!
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.

