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DE LAATSTE LOODJES
Soms zit het mee en soms zit het tegen.... Zo blij als we vorige week de melding kregen dat er een schilder
was gevonden, zo bedroefd werd ons nu medegedeeld dat de man al snel naar huis was gestuurd omdat hij
niet kon schilderen. Althans, niet naar de maatstaven van Quitéria. Zo mag ze dan op zoek naar een andere
schilder. Zonde van de tijd die erin geïnvesteerd was. Maar als je dat als criterium aanhoudt, kom je in deze
streken niet ver. Als sinds februari is ze doende de enige bulldozer in de omgeving te charteren om de grond
rondom de nieuwe school te egaliseren. De school staat eigenlijk op een helling en het is beter de grond
rondom de school meer gelijk te maken met het niveau van de vloer in de school. Iets lager, maar wel
horizontaal. Gisteren hoorden we dat de machine met machinist op maandag 24 september zal komen. De
zoveelste belofte. Ik denk dat de vlag uitgaat als die deze keer inderdaad nagekomen wordt.
PLAGEN
Om het genieten compleet te maken, heeft de nieuwe Escola dos Anjos te
maken met twee „plagen‟. De eerste is dat de MUSSEN in de omgeving
de school kennelijk een leuk onderkomen vinden. Zo gauw de ramen
openstaan komen de mussen binnen en natuurlijk schilderen zij muren en
vloeren met hun uitwerpselen. Kennelijk moeten er niet alleen tralies voor
de ramen, maar ook kippengaas.
De tweede plaag is ernstiger: onder de dakpannen is een BIJENNEST
gevormd. De bijen laten niemand in de buurt van de school komen, aan
de kant waar het nest zich bevindt. Nog goed dat het dak „op zijn
Hollands‟ is gemaakt met dakplaten onder de pannen. De bijen kunnen zo niet in de school binnendringen.
Na een aantal bezoekjes aan het gemeentehuis en de BRANDWEER in SÃO BENTO bleek, dat de
brandweer niet kan helpen het bijennest te verwijderen omdat ze GEEN AUTO ter beschikking hebben. Dat
kan alleen in Brazilië. Als ze wel een auto zouden hebben zou die ongetwijfeld stuk zijn. Dus is afgelopen
weekeinde de directrice samen met stoere omwonenden zelf maar de ladder op geklommen om te proberen
met een flitspuit het bijennest te vergiftigen.
VERKIEZINGEN
Er staan weer gemeenteraadsverkiezingen voor de deur in São Bento do Una. Dat konden we merken toen
we op het gemeentehuis gingen overleggen over de opening van de school, en welke juffen de gemeente
zou sturen. Er werd meteen de wedervraag gesteld of SKIBRA misschien kon bijdragen aan de oprichting
van een voetbalclub. Quitéria vertelde: ”de wethouder wil kennelijk op de valreep iets hebben om mee te
pronken. Toen we hem twee jaar geleden benaderden voor een stuk grond voor de Escola dos Anjos in het
dorp São Bento, wilde hij alleen een stuk van zijn eigen grond verkopen, natuurlijk tegen een woekerprijs.” Zij
heeft aan de betreffende funcionaris aangegeven dat SKIBRA pas aan andere projecten denkt na volledige
afsluiting van het huidige project, de Escola dos Anjos op het platteland.
DOORZETTERS
We prijzen ons gelukkig om te mogen constateren dat ondanks tegenslagen onze Braziliaanse vrijwilligsters
„gewoon‟ doorgaan, zowel in de school in Recife als in het project in São Bento do Una. De “terriers” hebben
zich vastgebeten in de realisatie van hun hogere doel: onderwijs, opvoeding en zorg voor de allerarmsten. Zij
verdienen onze niet aflatende steun ten volle.

ADOPTEER EEN JUF
De Escola dos Anjos is voor de exploitatiekosten 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.
Stichting Kinderzorg Brazilië

