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Nieuws van SKIBRA, 8 augustus 2007
ESCOLA DOS ANJOS São Bento do Una.
Er gebeurde weer eens wat. Nadat eerst al een grote nood was gelenigd door de aanleg van het
waterreservoir, vervolgens een degelijk schoolgebouwtje uit de grond werd gestampt was het nu dan tastbaar
feest voor de kinderen.
Sneller dan verwacht lukte het om een speeltoestel te kopen (weliswaar 225 km verderop) en de leverancier
bracht het niet alleen maar installeerde het meteen. Als een lopend vuurtje ging het bericht dat de plaatsing
met limonade en popcorn gevierd zou worden. Zoals gewoonlijk, werd het oorspronkelijke bericht uitvergroot,
zodat ’s middags de kinderen en enkele volwassenen kwamen om … de inauguratie van de school mee te
maken. Zover is het nog niet, maar evengoed was iedereen op zijn paasbest verschenen. Meteen werd het
toestel in gebruik genomen en op stevigheid getest …. Als je de kinderen zou geloven zouden ze liefst
allemaal tegelijk er op gaan. Nu is het een toestel waar ook veel op mogelijk is.

Er is een glijbaan, er hangt een autoband aan en enkele schommels en een grote schommelbalk. Kennelijk
is het dus de bedoeling dat er veel kinderen tegelijk op spelen. Volgens de verkoopster was het hout vrijwel
onbreekbaar… jaja!
Om de montage goed te laten verlopen vertrok de directrice al om 6 uur ’s ochtends vanuit Recife naar São
Bento, waar ze om 10:30 aankwam. De monteurs met het speeltoestel waren al om 3 uur ’s ochtends
vertrokken en begonnen maar vast het toestel op te bouwen …. Op de verkeerde plek. STRESS. Na veel
heen en weer gepraat werd het toestel dan toch verplaatst naar de aangewezen plek.
Vervolgens werd het speeltoestel gepresenteerd aan de aanwezige kinderen en volwassenen. Met nadruk
werd gevraagd om erop te letten dat niemand het dure toestel vernielt. De aanwezigen werd voorgehouden
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dat het een duur toestel is en dat het er voor hen is geplaatst. Ook werd de ouders op het hart gedrukt dat er
altijd een volwassene aanwezig moet zijn om ongelukken te voorkomen.
De kinderen en ook de volwassenen waren heel blij met het speeltoestel en dankten uitvoerig.
Quitéria schreef: ”Andermaal dank aan SKIBRA en de donateurs die me wederom de gelegenheid boden om
kinderen en hun ouders een beetje gelukkiger te maken. Hun ogen straalden van blijdschap. Niemand had in
de gaten dat ik ge-emotioneerd raakte bij het zien van hun blijdschap. Ik hoorde moeders zeggen dat dit de
eerste keer is dat er in hun omgeving een speeltoestel voor kinderen werd geplaatst. Dank voor wat jullie
doen! God zal het je lonen”.
Inmiddels is de schoolvakantie voorbij en zijn in de Escola dos Anjos in Recife de eerste lessen weer
gegeven, ondanks voortdurende problemen met de nieuwe constructie van de voordeur en met de
aansluiting van 3-fasenstroom voor de airco. Het valt niet mee om afspraken te maken met de Electriciteits
maatschappij. Dat wil zeggen, een afspraak maken gaat wel, maar ze komen gewoon niet opdagen.

ADOPTEER EEN JUF
De Escola dos Anjos is afhankelijk van de donateurs van SKIBRA.
Wilt u ook helpen? 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.
Uw gift komt 100% ten goede aan diegenen die het betreft, namelijk de LEERLINGEN en de Braziliaanse
JUFFEN van de Escola dos Anjos.
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