Publicatie 4 juli 2007

GROTE WINTERVAKANTIE
Het is momenteel winter in Noord-Oost Brazilië. Dat betekent: meer regen en gemiddeld 27 graden Celcius
overdag en 23 graden ’s nachts. Brrr! Dat voelt koud aan!! . We geven u een vertaling van het laatste verslag
van onze (en uw) juffen:
OUDERAVOND
Op 21 juni was er een ouderavond. Besproken werd onder meer: de begin en eindtijden van de schooldagen
(kinderen op tijd komen brengen en op tijd komen halen), de lessen, het gedrag van de kinderen, het gebruik
van de schooltenu’s (alléén op school!), de schoolbijdrage, het afsluitende feest vóór de wintervakantie, etc.
De ouders zeiden bijna niets. We hebben ook foto’s genomen.
SLOTFEEST
De Escola dos Anjos heeft op 22 juni de
laatste schooldag voor de wintervakantie
gehad. Met de kinderen werd het
feestelijk herdacht. Alle kinderen kwamen
feestelijk verkleed naar school of kregen
feestkleren te leen van de school en er
werd uit hun midden een Maiskoning
(Jobson) en Maiskoningin (Letícia)
gekozen. Zie foto. Voor de kinderen
hadden we zelfgebakken cakes (allemaal
zoete cakes, in alle kleuren) en limonade
en er werd gezongen en gedanst zoals
dat hoort om het feest van Sint Jan in te
luiden. De kinderen hebben gesmuld en
ook nog eten mee naar huis genomen,
samen met hun tussenrapport.
De lessen beginnen weer op 1 augustus.
De juffen hebben doorgewerkt tot 29 juni
en beginnen weer op 23 juli om
voorbereidingen en organisatie ter hand
te nemen.
ONDERHOUD
We hebben deze week aangegrepen om ook onderhoudswerkzaamheden aan de school af te maken, nu de
leerlingen er niet zijn. We zullen ook nog in de clinch moeten met de electriciteitsmaatschappij want het wordt
hoog tijd dat ze onze nieuwe stroomaansluiting maken zodat de computer niet steeds uitvalt wegens te
weinig spanning op het net. Ook kunnen we nog steeds niet de broodnodige airco aanzetten. Alles duurt veel
langer dan nodig maar we staan als juffen machteloos tegenover zoveel burocratie.
Gelukkig heeft SKIBRA vanuit Nederland met de telefoonmaatschappij TELEMAR een nieuwe overeenkomst
gesloten zodat we nu geen telefoontikken hoeven te betalen voor het gebruik van internet. Alles gaat via een
eenvoudig telefoonmodem, dus langzaam. In onze wijk komt voorlopig geen breedband internet. Daarvoor
zijn er te weinig klanten in een krottenwijk. Bijvoorbeeld het actualiseren van een antivirus programma duurt
via een gewoon modem al gauw een half uur. Zonder te spreken over het naar Nederland sturen van foto’s.
Dat hoeft nu gelukkig niet meer per minuut afgerekend te worden. De telefoonkosten zijn daardoor meer dan
gehalveerd en dat is maar goed ook want we hebben steeds minder geld te besteden door de (voor ons in
Brazilië) slechte wisselkoers.

ACTIEPUNTEN
We kunnen deze vakantie goed gebruiken om belastingaangiften te maken en met de gemeente Recife te
gaan praten over de registratie van onze Escola dos Anjos. Nu dit via de gemeente loopt in plaats van via het
Ministerie van Onderwijs in Brazilië, moeten we plots aan allerlei andere eisen voldoen. We hebben ook hier
echt de hulp nodig van SKIBRA en ook van deskundigen hier in Brazilië. Het is hier gewoonte om eerst alle
problemen op te blazen voordat er naar oplossingen gekeken wordt. Zodoende kunnen de ambtenaren er
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misschien nog wat aan verdienen !! Verder moeten we ook nog naar het binnenland voor de inrichting van de
tweede Escola dos Anjos. Het houdt ook de juffen van de straat, zullen we maar zeggen.

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. 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..

