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SPEELTOESTELLEN
Nu het wintervakantie is in Recife, is de
schooldirectie naarstig op zoek naar
speeltoestellen voor de kinderen van de
Escola dos Anjos. Het project Escola dos
Anjos in São Bento do Una wordt gerealiseerd
met subsidie van het NCDO, en moet
binnenkort afgerond zijn. Al gauw blijkt de
keuze voor speeltoestellen klein: Ofwel
glijbanen van beton, ofwel prefab van plastic
ofwel houtconstructies. Het lijkt erop dat de
keuze op de laatste zal vallen, hoewel we niet
ondersteboven zijn van de degelijkheid. Maar
dat lijkt een algemene kwaal in Brazilië:
kwaliteit wordt er nog niet met een hoofdletter
geschreven. Er blijft natuurlijk ook de optie om
zelf constructies te maken, maar daarvoor zijn
dan tekeningen nodig. Mogelijk is er iemand
onder de lezers van De Etalage die zulke
tekeningen beschikbaar heeft, of weet waar
ze te verkrijgen zijn? We houden ons
aanbevolen: uw tips kunt u mailen naar
skibra@gmail.com.
KWALITEIT
Met de genoemde verschillen in kwaliteit zijn we ook tijdens de bouw van de Escola dos Anjos II in aanraking
gekomen. Kruiwagens met wielen zonder kogellagers, en met een metalen bak die meteen vervormd of zelfs
scheurt als je de kruiwagen vol cement gooit. Hetzelfde geld voor emmers en voor spaden of ander
gereedschap. De nieuwe betonmolen moest tijdens de bouw in het eerste half jaar 4 keer gerepareerd
worden, éénmaal omdat hij door zijn wielen zakte. Helaas moet je het ermee doen, betere kwaliteit is er
alleen als je die zelf importeert. Laten we het daar maar niet over hebben.
Het kwaliteitsdenken en risicobeheersing werd ook duidelijk bij de vliegramp die afgelopen week in São
Paulo is gebeurd. Alwéér een vliegtuig van de maatschappij TAM. Deze maatschappij heeft in de volksmond
de naam “TAM CAI” ofwel: “TAM VALT”. Ditmaal was het geen Fokker100 maar een Airbus. Aan het merk
lag het niet. Wél aan het onderhoud zowel van het vliegtuig als van de (nota bene net „opgeknapte‟
landingsbaan, een te groot uitgevallen skate-baan waarvan de opknapbeurt nog niet afgerond was. Er
moesten nog groeven in de landingsbaan gemaakt worden. Zou het? Of was dit een van de besparingen op
arbeid? Onze observatie, ook met andere grote projecten in Recife, is dat er heel weinig aandacht is voor
arbeidsomstandigheden, veiligheid en risicobeheersing. Ook wat dat betreft moet er nog heel veel verbeteren
in Brazilië.
STAKINGEN
Er zijn in Brazilië veel stakingen te registreren. Enkele opvallende zijn die van MEDICI en van
LEERKRACHTEN. De medici eisen een verhoging van het basissalaris van 1400 naar 2100 Real, dat is
omgerekend van €550 naar €820 per maand. We hebben het hier dan onder meer over over medici voor
spoedhulp en over traumato-ortopedisten. Eén van de drukmiddelen is dat de medici (in dienst van
particuliere ziekenhuizen) geen werk meer verrichten in opdracht van de overheid. Zij hebben collectief hun
“ontslag” aangeboden.
De onderwijskrachten staken al meer dan een maand en zouden volgens de rechter op 23 juli het werk
moeten hervatten. Maar het ziet er niet naar uit. De bonden hebben beroep aangetekend. Het betreft hier het
reguliere onderwijs, de juffen van de Escola dos Anjos staken niet !

SCHOOLADMINISTRATIE
De Escola dos Anjos heeft in haar tienjarige bestaan steeds haar eigen leerlingenadministratie op de
computer gevoerd. Daarmee was onze school een paar stappen vooruit op andere scholen, waar de
administratie vooral bestond uit met de hand ingevulde formulieren en op typemachine uitgewerkte lijsten. De
Gemeente Recife heeft nu verordonneerd dat alle scholen de administratie via een internetprogramma
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moeten invullen. Helaas leidt dat tot dubbel werk en ook hier komt het beruchte kwaliteitsaspect om de hoek:
Het programma loopt na het eerste invulscherm al vast. Documentatie is er niet en een helpdesk is er ook al
niet. Dat is trouwens ook bij belastingaangiften in Brazilië zo. Zoek het zelf maar uit of huur een accountant
in! De juffen hebben in hun vakantie een paar dagen besteed aan het „onmogelijke‟, met ondersteuning via
internet van SKIBRA. Maar uiteindelijk moesten we het (voorlopig) opgeven.

ADOPTEER EEN JUF
Voor het voeren van de Escola dos Anjos zijn er (net zoals in elk bedrijf) twee belangrijke geldstromen:
INVESTERINGEN in gebouwen en duurzame gebruiksmiddelen, en OPERATIONELE KOSTEN. Die laatste
betreffen de vrijwilligersvergoedingen, belastingen, verzekeringen, gas water, licht en verbruiksmaterialen.
Voor investeringen is er gerichte fondswerving door SKIBRA (acties en subsidies). 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, nu de wisselkoersen voor de Escola dos Anjos steeds ongunstiger
uitpakken. 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..

