Nieuws van SKIBRA, 24 juni 2008
LARANJA MECÁNICA SAIU !!!
Het DE ORANJE MACHINE ligt eruit! Net als wij kon men ook in Brazilië nauwelijks geloven wat er gebeurd
is in Basel. De titel “Tsaar van de trainers” voor Guus Hiddink werd door GLOBO (www.globo.com.br) met
een grote kop bekend gemaakt. Globo maakt melding van de uitspraak van de Russische president dat
Hiddink Russisch burger kan worden en niet terug hoeft naar Nederland.
Ook het Braziliaanse elftal (de SELEÇÃO) presteerde de laatste tijd niet best. 2-0 Verlies tegen Paraguay en
slechts 0-0 thuis tegen aartsrivaal Argentinië. Daardoor moet Brazilië flink aan de bak wil het nog aan de WK
mogen meedoen. De trainer verzuchtte: “Ik hoop dat Ronaldinho weer gauw de echte Ronaldinho wordt”. Die
stond bij Barcelona niet voor niets op een zijspoor.
GEWELD LAAIT OP
Uit São Bento do Una komen verontrustende berichten. In een naburige stad (Belo Jardim) zijn gevangenen
uitgebroken. Daar hebben we politie voor zou je denken. Maar volgens onze contactpersoon doet de politie
daar helemaal niets. Wel zijn er intussen diverse overvallen gepleegd door gemaskerde mannen (meestal 3
of 4 ) die in de krotten inbreken en alles meenemen wat ze kunnen vinden. Meestal is dat een oude TV en
wat spulletjes, want de mensen hebben niet veel. Ook wordt er geweld gebruikt en met revolvers gedreigd.
Zo werd één van de buren van de Escola dos Anjos op het platteland overvallen en is alles kwijt. Hij is
melktransporteur en het geld dat hij in huis had om de melk af te rekenen moest hij afgeven. Verzetten is er
niet bij, want dan krijg je onmiddellijk de kogel. Zo groeit toch het idee om aan de gemeente aan te bieden
om samen een politiepost op het platteland in te richten. Want zonder ORDEM (orde) geen PROGRESSO
(vooruitgang). De bewoners van het gebied hebben daar sterk behoefte aan. Iedereen is bang dat de rovers
binnenkort ook hun huisje leeghalen. Op die manier hebben ze geen leven. In het afgelegen gebied kan het
lang duren voordat er politie komt, ALS die komt. Men zegt dat de politie zelf bang is of dat er agenten zijn
die banden met de onderwereld hebben. Dat is niet zo verbazingwekkend als je weet dat de politiemensen
niet eens het wettelijk verplichte minimumloon ontvangen.
FESTAS JUNINHAS: VAKANTIE!
De week van Sint Jan is traditiegetrouw een
week van processies en feesten. Het feest van
Sint Jan is ook op de Escola dos Anjos
uitbundig gevierd op vrijdag j.l. Dat feestje
luidde de vakantie in, want na de feestweek is
het juli, vakantiemaand (“winter”)vakantie. Het
regenseizoen is de “winter” in Noord Brazilië.
Dat is goed te merken: de temperatuur is
onveranderlijk hoog, maar de regen komt met
bakken uit de lucht.

WATERSNOOD
Als het niet droog is, dan is het veel te nat. Het klimaat is er een van extremen. De afgelopen weken bleven
veel kinderen thuis omdat de wegen onbegaanbaar zijn. In de krottenwijken zijn de krotten vaak overstroomd
door modderwater en de doorgaande wegen in de stad Recife zijn regelmatig onbegaanbaar vanwege het
hoge water. Van de ene kant goed dat nu de vakantie aanbreekt, maar je zal er maar in zitten met je
kinderen.

ANBI
SKIBRA (Stichting Kinderzorg Brazilië) staat vermeld op de ANBI-lijst, de lijst van door de Belastingdienst
erkende Algemeen Nut Beogende Instellingen. Hierdoor blijven uw giften aan SKIBRA ook vanaf 2008
aftrekpost voor inkomstenbelasting. De fiscus betaalt op die wijze als het ware een deel van uw gift.

ADOPTEER EEN JUF
Project ESCOLA DOS ANJOS is voor de kinderen en hun ouders in krottenwijken en op het platteland erg
belangrijk. Om de scholen duurzaam draaiende te houden, bent u als donateur onmisbaar.
U kunt helpen met een kleine bijdrage per maand op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG
BRAZILIË te EIJSDEN. Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF. Dan weet u zeker dat uw
bijdrage 100% besteed wordt aan OPVOEDING, ONDERWIJS EN ZORG voor achterstandskinderen.
Zie ook onze website www.skibra.nl !
Stichting Kinderzorg Brazilië

