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VERANDEREN IS GOED, niet veranderen is beter?
Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen viel op dat beide kandidaten pleitten voor veranderingen. 
Verbazingwekkend was dat ze beiden instemden met de besteding van 700 miljard om het financiële 
systeem NIET te veranderen maar in stand te houden.....

Sommige dingen moet je nu eenmaal in stand houden. Dat geldt ook voor de Escola dos Anjos. Het einde 
van het lopende schooljaar in Brazilië is weer inzicht, dat is met Kerstmis. De procedure voor nieuwe 
aanmeldingen van leerlingen wordt gestart evenals de voorbereidingen voor de feestdagen, met name 
Kerstmis. De feestdagen zijn voor de school een dankbare gelegenheid om de kinderen in lessen meer 
bewust te maken van culturele aspecten en religie. Hoewel er op de Escola dos Anjos kinderen zitten vanuit 
diverse religieuze groeperingen hebben we tot op heden nooit te maken gehad met problemen vanwege 
religieuze afkomst. Het is ook niet ongewoon dat er meer dan één religie wordt beleden. Zo zijn Afrikaanse 
goden nog zeer in trek voor het regelen van zaken die door God niet worden geregeld. Dat verandert 
voorlopig niet.

KERSTPAKKETTEN
Wat ook niet verandert is onze traditie om met 
Kerstmis de gezinnen van onze schoolkinderen 
een kerstpakket te geven. De kinderen op de 
Escola dos Anjos komen uit de allerarmste 
gezinnen in de wijken rondom de school. Het is 
moeilijk voorstelbaar maar er zijn toch veel 
gezinnen in onze doelgroep die dagelijks moeten 
vechten voor een beetje eten. We willen het deze 
gezinnen niet aandoen dat ze ook met Kerstmis 
honger hebben. Vandaar dat we een beroep op u 
doen om een bijdrage voor deze jaarlijkse 
traditie, want dat mogen we wel zo noemen : dit 
jaar is het ELFDE lesjaar.en dus het elfde jaar 
dat we kerstpakketten mogen verstrekken. 
Dankzij U! Een Kerstpakket kost ongeveer 15 
Euro en bevat uitsluitend degelijke 
voedingsmiddelen. U kunt uw bijdrage storten op 
giro 208356 van SKIBRA te Eijsden onder vermelding KERSTPAKKET. We hopen dat u net als voorgaande 
jaren hier weer aan wil bijdragen. De kerstpakketten worden door een kleine kruidenier in de sloppenwijk 
samengesteld, ze worden dus niet vanuit Nederland verzonden. Zodoende wordt uw bijdrage voor 100% 
besteed aan degelijke voedingsmiddelen en zijn er geen transportkosten. Bovendien is het voor onze kleine 
kruidenier een piek-omzet en dus een mooie Kerst. 

STIL
Het is in De Etalage een poosje stil geweest rondom de Escola dos Anjos maar reken maar dat de scholen 
in Recife en in São Bento do Una volop doordraaien. Na zoveel jaar lijkt dat niet spectaculair maar dat is het 
zeker wel. Er zijn niet veel voorbeelden van projecten in ontwikkelingslanden die zoveel jaren stug doorgaan, 
ondanks de tegenwerking van bureaucratie. Dat is de verdienste van onze trouwe donateurs en van onze 
juffen in Brazilië. Wat zij presteren is fenomenaal: Een modern leersysteem, gemengde klassen, 
doorlopende leerlijnen en bovenal: ieder jaar een lichting leerlingen uit KROTTENWIJKEN die met ABC-
diploma kan doorstromen naar het reguliere onderwijs en die niet hun prille jeugd op straat hebben 
doorgebracht.CHAPEAU voor U en voor de leerkrachten!
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