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EINDE VAKANTIE?
Net als in Nederland is de vakantie in Brazilië voor de kinderen voorbij. Zij het, dat daar de wintervakantie
om is (vanaf 24 juni tot 23 juli) en het schooljaar doorloopt tot Kerstmis. De vakantie is benut voor
onderhoudswerkzaamheden aan de school. Maar dat is niet het enige dat onze juffen bezighoudt. Het
Braziliaanse Ministerie van onderwijs schrijft voor dat alle gegevens van leerlingen via internet in een grote
cetrale databank ingevoerd moeten worden. Al het werk dat in Januari is besteed aan het aanleggen van de
leerlingenadministratie, moet nu overgedaan worden. Alles moet handmatig worden ingetypt via internet. Doe
je het niet, dan krijg je een boete. Het stressniveau voor onze juffen stijgt voortdurend. Vanuit Nederland
kunnen we alleen helpen met adviezen en technische ondersteuning, maar het werk zelf moet toch door de
juffen gedaan worden. In de praktijk komt het erop neer dat de directrice het moet doen, omdat de juffen de
vaardigheden missen. Resultaat is ook dat het werk in de nieuwe school in São Bento do Una stagneert,
want ook de investeringen dáárvoor lopen via de directrice en die moet dan maar tijd vinden om de juiste
producten te kopen en te verzenden.
WISSELKOERS
Met de stijgende spanning op de beleggingsmarkt zien we een kleine verbetering van de wisselkoers. De
afgelopen maanden werd die steeds slechter, zodat er meer Euros nodig waren voor hetzelfe aantal
Braziliaanse Reais.Het dieptepunt lag op 2,5 Real per Euro. Op het moment is de koers weer 2,7 Real per
Euro. Hopenlijk zet die beweging nog even door! Dan kunnen we meer doen met hetzelfde geld.
PECH
Nu de problemen met de electriciteitsaansluiting zijn opgelost, kon eindelijk de air conditioning in de school
weer aangesloten worden. Daarvoor was drie-fasen stroom nodig. Maar wederom pech: na bijna twee jaar
stilstand was de Airco niet aan de praat te krijgen. De ene zekering na de andere brandde door. De
leverancier werd gebeld, maar die wilde niet eens komen kijken. Vanuit Nederland hebben we via internet
een kopie van de aankoopnota en van de installatienota naar Btazilië gestuurd, want er werd door de
leverancier glashard ontkend dat hij de Airco geïnstalleerd had. Dan heb je natuurlijk een aankoopbewijs
nodig, maar veiligheidshalve bewaren we alle notas en bonnetjes in Nederland, bij SKIBRA. We hebben de
directrice maar geadviseerd hun recht te zoeken met de hulp van onze vriend Gilberto, die advocaat is en
graag belangeloos helpt in dit soort gevallen.
STRESS
Het is duidelijk merkbaar dat door al deze bijkomende akkefietjes het stresniveau stijgt. Intussen hebben
claimt ook SKIBRA de aandacht van de directrice, voor het afmaken van het project verslag van de tweede
school in São Bento do Una. We willen die toch graag op tijd gereed hebben. Maar ja, op een gegeven
moment is het bordje vol. Zoals de directrice zei: ”Ik heb zoveel liggen wat moet gebeuren, dat ik niet meer
weet waar te beginnen”. We zoeken naar mogelijkheden om de druk te verminderen. Intussen proberen we
goed voor onze juffen te zorgen. En daarvoor hebben we uw hulp dringend nodig.

ADOPTEER EEN JUF
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.

