Nieuws van SKIBRA, 24 oktober 2007
Op 9 oktober ging Quitéria andermaal naar São Bento do Una, om te zorgen dat de laatste karweitjes in de
nieuwe Escola dos Anjos afgerond worden. De nieuwe school is een project dat door het NCDO
gesubsidieerd wordt en het tijdstip voor de eindrapportage nadert. Pas als alle werklieden vertrokken zijn
kunnen verdere inrichtingsspullen geplaatst worden. Het gaat dan om schoolbankjes, apparatuur, kasten, en
dergelijke. Zolang er gewerkt wordt is de kans op schade door vervuiling of diefstal te groot. Dat resulteert in
een vorm van “Just in Time” (net op tijd) management in ontwikkelingsland en dus oplopende stress bij de
projectverantwoordelijke. Hier een kort tussenverslag:

BRIEF uit São Bento do Una
Op 9 oktober ging ik naar de Escola dos
Anjos in São Bento om het materiaal
(schuurpapier, verfrollers, kwasten, verf,
beits, en dergelijke) voor de schilder en zijn
helpers te kopen. Je kunt hier wel mensen
inhuren, maar de materialen moet je zelf
verschaffen. Ze hebben alle binnendeuren
geschuurd en gebeitst. Maar ook de
betonmolen hebben ze helemaal
schoongemaakt, geschuurd, en geverfd. Er
is zelfs een lasser aan te pas gekomen om
de betonmolen weer te repareren. Zij ziet
er nu zo goed als nieuw uit, klaar voor het
volgende project. Erimário, Erivânio en
Dinho hebben de betonmolen voorlopig
voor me in de school opgeborgen.
Ik moest een paar keer naar het
nabijgelegen Belo Jardim, om tekorten in
materiaal aan te vullen. Verder heb ik
nauwkeurig toegezien dat de schilders hun
werk goed deden. Vertrouwen is goed,
maar controleren is beter, zeker beter dan
het werk opnieuw te moeten doen.
Verder ben ik ook nog naar de leverancier
van de deuren (Sr. Arlindo) geweest om te
zien of de schade aan de deuren hersteld
kon worden. De aannemer heeft namelijk
vrij onvoorzichtig de een paar deuren iets
ingekort, zodat er stukken fineer
afsprongen. Dat ziet er lelijk uit maar.
Arlindo zei dat het de schuld van de
aannemer is en dat hij er niets aan kan
doen. Ik weet niet hoe dat gerepareerd kan
worden. Van de aannemer hoef ik niets te
verwachten. Die heeft zelfs onze nieuwe
Bosch boormachine meegenomen en er
een oude Skill voor teruggegeven. Het is
niet veilig om daarover in discussie te gaan.
We hebben het schoolterrein weer schoongemaakt, het moet alleen nog ge-egaliseerd worden. Dinho blijft
zoeken naar iemand die een machine (bulldozer) heeft om dat te doen. Drie dames hebben geholpen de
school van binnen goed schoon te maken. Dat was een vreselijke klus, na al het schuren en schilderen.

Nu kunnen we eindelijk de stoelen, bureau’s, kasten en dergelijke gaan plaatsen.
We moeten ook nog een oplossing vinden om te zorgen dat de mussen niet steeds onder de dakpannen
gaan zitten. In ieder geval is de school nu klaar en afgesloten, het is niet meer nodig dat ’s nachts een
bewaker in de school aanwezig is. Hoop ik.
Met dankbare groet,
Quitéria.

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.

Stichting Kinderzorg Brazilië

