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BNN ook in Brazilië groot nieuws
Ook in Brazilië is de nodige commotie in de pers ontstaan over het voornemen van BNN om “De Grote
Donorshow” uit te zenden. De GLOBO (een van de grootste mediabedrijven van Brazilië) beperkte zich
echter tot de feitelijke weergave. Alle meningen die Nederlandse groeperingen of instanties ten beste gaven
werden geciteerd, zoals gebruikerlijk met naam en toenaam. Zo verwierf behalve Dhr. Balkenende ook
minister Plasterk, het CDA (Dhr. Atsma) en anderen meer bekendheid in Brazilië. Het laatste bericht ging
over de “NEP”show en er klonk toch bewondering door voor de bereikte wereldwijde aandacht. Ongeacht de
vraag of dit nu wel de beste manier was om het donorprobleem op de agenda te zetten, was GLOBO het
ermee eens dat de opzet geslaagd was.

JUNI FEESTMAAND
Juni is in Brazilië een belangrijke maand. De laatste week van juni zijn de feesten van St. Jan en St. Petrus.
Deze kerkelijke feesten gaan gepaard met processies en luiden ook de wintervakantie voor de scholen in.
Even adempauze voor de juffen en tijd voor projectverslaggeving over het bouw project in het binnenland.
Want in afwijking van overheidsdiensten en bedrijven, gaat de directrice van de Escola dos Anjos door met
haar werk. Voor haar geen “Festas Juninhas” (junifeesten).

VALUTADRAMA
Terwijl in de eerste helft van 2007 het ernaar uitzag dat de koersverhouding (Real ten opzichte van Euro) zou
verbeteren in het voordeel van onze projecten, is de laatste drie weken een vrij sterke verslechtering ingezet.
In plaats van 2,75 krijgen we nu nog slechts 2,58 Real voor één Euro. Als die trend zich voortzet kan dat
betekenen dat we minder aanvullend eten en vitaminen voor de kinderen kunnen kopen, of misschien wel dat
we een klas minder kinderen kunnen lesgeven. We hopen dat onderweg naar het 10-jarig bestaan van de
Escola dos Anjos (die functioneert sinds 1998) niet zal gebeuren. We ontwikkelen meer acties, in de hoop
meer donateurs te vinden. Want die vormen het duurzame aspect van onze duurzame ontwikkelingshulp.
Doe mee en help onze juffen. Het gaat er niet om wat een juf „kost‟. We kunnen lang niet de echte kosten
(bv. wettelijk salaris) voor een leerkracht betalen uit donaties. Dat is ook niet de bedoeling. Onze juffen
krijgen een vrijwilligersvergoeding, waarvan de hoogte afhankelijk is van de ontvangen donaties. We kunnen
tenslotte niet geven wat we niet hebben. Door het werk als vrijwilligster bouwen onze juffen veel ervaring op
in hun beroep. Dat vergroot hun kans op betaald werk.

ADOPTEER EEN JUF
Het programma “Adopteer een Juf” is erop gericht de operationele kosten van de Escola dos Anjos te
dekken. Dat zijn voornamelijk vrijwilligersvergoedingen, water, energie, aanvullend voedsel en vitaminen voor
de kinderen. De juffen krijgen hun vergoeding bij wijze van spreken rechtstreeks van u als donateur in het
programma ADOPTEER EEN JUF. Niet meer en niet minder.
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? 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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