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GROTE SCHOONMAAK
Nu het gebouw van de tweede ESCOLA DOS
ANJOS gereed is, heeft de afgelopen twee
weken de grote schoonmaak plaatsgevonden.
Alle poeder en cementresten moest verwijderd
worden en de dikke laag stof werd vakkundig
weggeschrobd. Op bijgaande foto onze helpsters
in volle actie in de hal van de nieuwe school. Het
terrein werd zoveel mogelijk schoon gemaakt en
het wachten was op een grondverzetmachine die
de grond zou egaliseren zodat met de aanleg
van het speelterrein kan worden begonnen.
Helaas, de enige grondverzetmachine in São
Bento do Una is stuk. En natuurlijk geen geld
voor reparatie. Dat wordt handwerk of een
andere creatieve oplossing.

CRIMINALITEIT
We worden steeds weer geconfronteerd met de wetenschap dat ook op het platteland de criminaliteit stijgt.
Nu was er weer een overval op een melkloper (iemand die bij de boerderijtjes met een handkar melk ophaalt
voor verwerking). Zijn geld, ter waarde van nog geen 200 euro werd hem door drie gemaskerde mannen
afhandig gemaakt. Het is nog niet bekend of hij de overval overleefd heeft. De oorzaak van de stijgende
criminaliteit wordt gezocht in de „omgekeerde trek naar de stad‟. Het fenomeen is al enkele jaren zichtbaar.
Mensen die vroeger van het platteland naar de grote steden trokken, kwamen daar over het algemeen in de
krotten terecht. Ze kwamen vaak in aanraking met criminaliteit en drugshandel en brengen die opgedane
kennis mee terug naar het platteland. Want inmiddels zijn veel van deze mensen teruggekeerd uit de grote
stad. Zij brengen niet alleen criminaliteit en geweldsdelicten mee, maar zijn ook nog eens onwelkome nietproductieve mee-eters. Aanwezigheid van politie helpt in de steden en dorpen al niet. Op het platteland kom
je ze slechts sporadisch tegen, meestal als het leed al is geschied. Intussen hebben de vergeten
plattelandsbewoners steeds meer behoefte aan hulp, op alle gebieden zoals kennis, opleiding (lezen en
schrijven), opvoeding, veiligheid, voedsel, hygiëne, medische hulp. ORDEM e PROGRESSO (orde en
vooruitgang) is de ambitie die in de Braziliaanse vlag staat verwoord. Wij (SKIBRA en ESCOLA DOS
ANJOS) helpen in elk geval aan de vooruitgang, maar orde is een belangrijke voorwaarde. Daarover zijn we
in gesprek met belanghebbenden en gemeentebestuur van São Bento do Una. Maar er is een lange weg te
gaan.

ADOPTEER EEN JUF
Het programma “Adopteer een Juf” is erop gericht de operationele kosten van de Escola dos Anjos te
dekken. De Escola dos Anjos heeft uw steun meer dan ooit nodig. Zij hebben zoveel zorgen, een beetje
zekerheid van werk gunnen we ze van harte. 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.

