Nieuws van SKIBRA, 17 oktober 2007
VOLKSGEKTE (uit GLOBO)
Zeg tegen niemand in Bogota (Colombia) dat je een handtekening van Ronaldinho Gaúcho hebt. Je wordt
dan namelijk niet meer met rust gelaten omdat ze die handtekening zo graag willen hebben. Taxichauffeurs,
verkopers, koneren, allemaal willen ze de handtekening van de ster van de Braziliaanse Seleção, het
Braziliaanse elftal, dat in Bogotá tegen Colombia moet spelen. Zelfs de politie-agenten lopen met digitale
camera‟s om alles te fotograferen.
DAG VAN DE KINDEREN (Dia das Crianças)
Vrijdag was een collectieve vrije dag op de scholen in Brazilië. Na de Dag van de Kinderen was het meteen
ook de Dag van de Leerkrachten (die in Brazilië respectvol “Professores” genoemd worden. Natuurlijk werd
ook op de Escola dosa Anjos de Dag van de Kinderen gevierd, met extra limonade en versnaperingen voor
de kleintjes. Dat de kinderen af en toe extra eten krijgen op school is heel belangrijk. Niet alleen extra, ook is
belangrijk dat ze eten krijgen waar veel voedingsstoffen in zitten, om het eentonige thuismenu aan te vullen.
Zo hebben veel kinderen erg slechte tanden door kalkgebrek. De Escola dos Anjos probeert daar iets aan te
doen door in de aanvullende voeding datgene te brengen wat de kinderen thuis vaak niet krijgen. Maar op de
Dag van de Kinderen mag limonade ook !

Er werd alvast een foto genomen van de kinderen die dit jaar gaan „afstuderen‟, de kinderen van de Alfa klas.
Het lijkt erop dat dit jaar het record aantal van 25 kinderen hun diploma gaat halen.
Daarbij zit ook ons zorgenkindje, dwergje MATEUS. Hij is de kleinste van het stel en meet met zijn 7 jaar nog
slechts 85 centimeter.

BELANGRIJKE MENSEN
Er wordt weleens gevraagd naar welke de belangrijkste mensen van SKIBRA en de Escola dos Anjos zijn.
Ons antwoord daarop is voorspelbaar en oprecht: het zijn de donateurs in Nederland en de kinderen uit
krottenwijken in Brazilië. Daarbij hebben we onze juffen, die het meeste werk verrichten uit passie en
betrokkenheid bij het lot van de kinderen. Niet alleen zijn hun lessen aan kinderen belangrijk, minstens even
belangrijk is de manier waarop zij de ouders begeleiden. De bestuursleden van SKIBRA vervullen in alle
bescheidenheid slechts de rol van intermediair, eveneens gebaseerd op passie en oprechte betrokkenheid.
De organisatiekosten van SKIBRA worden opgebracht door de bestuursleden zelf.
Dat recept werkt al 15 jaar bijzonder goed. Onze juffen zijn dag in dag uit in touw, terwijl ze zelf aan de rand
van de armoe leven. Mogen we hen dan – als het dan toch moet – even in het zonnetje zetten? Zonder juffen
geen school, zonder school geen kinderen met diploma. Tegelijk straalt hierbij ook onze dankbaarheid uit
naar de donateurs die dit allemaal mogelijk maken. CHAPEAU!!
SKIBRA doet er alles aan om de lijn tussen de donateurs en de kinderen zo kort mogelijk te houden. Met
andere woorden: als u een donatie doet voor „adopteer een juf‟ wordt 100% van uw gift besteed aan scholing
voor de kinderen, door goed opgeleide Braziliaanse juffen.

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.
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