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RUSTIG VAARWATER
Nu de turbulente maand januari achter de rug is – 
in januari lijkt er volgens onze mensen in Recife 
wel een wervelwind van activiteiten te zijn als 
‘Senhor Popma’ komt – kon het nieuwe 
schooljaar beginnen. In de eerste twee weken 
waren er nog veel kinderen niet komen opdagen. 
De juffen zijn op huisbezoek gegaan om te 
waarschuwen dat de lessen toch echt begonnen 
waren! Daarna kwam Carnaval en – hoewel ook 
in Recife carnaval gevierd wordt – de juffen 
zochten hun heil op het platteland, weg van de 
drukte (en het gevaar) in de miljoenenstad. Zelfs 
in Brazilië houdt niet iedereen van carnaval! Maar 
wel werd op de Escola dos Anjos al een 
voorschotje op de carnaval genomen met een 
geweldig geslaagde verkleedpartij. 

INSPECTIE
Toch vond de Gemeente Recife het nodig nog in de eerste week van 
februari te komen inspecteren of er ook wel voldoende lampen waren 
gemonteerd in de school. Dat was nog niet gebeurd dus werd er 
meteen met sluiting gedreigd. Gelukkig kreeg Quitéria van een collega 
de tip dat er vlakbij een winkel ging sluiten en de hele inventaris 
verkocht werd. Dus kon ze voor weinig geld een paar armaturen 
overnemen en een electriciën deed de rest. 

BURAUCRATIE VERSLAGEN
Ook in februari kwam Quitéria tot de ontdekking dat ze in januari 
vergeten was haar maandpremie sociale lasten te betalen. Dat moet 
cash op het belastingkantoor. Bij de fiscus aangekomen, kreeg ze te 
horen dat ze zich ’s anderendaags om 5 uur in de ochtend moest 
melden, dan werden 10 fiches uitgedeeld voor mensen die te laat waren met betalen. Ongelooflijk. Zij bleef 
volhouden en vragen of die assistente met de calculator echt niet aanwezig was. Vroeg naar de Cheffin die 
haar weer wilde wegsturen (“er is niemand die je kan helpen”). “Kunt u dan niet voor me uitrekenen wat ik 
moet betalen? Waar is die juffrouw dan die het kan?”, vroeg ze. Toen de bewuste cheffin even iemand 
anders te woord stond nam Quitéria haar telefoon, nam op nerveuse toon zogenaamd een gesprek aan en 
zei hardop zodat de chefin het kon horen: “Het spijt me DOUTOR Gerard, ik kan niet op tijd op het Openbaar 
Ministerie zijn om u te helpen, want hier bij de belastingdienst kunnen ze niemand vinden die voor mij het te 
betalen INSS bedrag kan uitrekenen.” 
Daarop kwam de cheffin van het belastingkantoor naar haar toe en zei dat zij zelf haar zou helpen. 
Wie niet sterk is moet slim zijn... Achteraf vertelde Quitéria dat een leraar op de cursus pedagogie die zij 
doet, het onderwerp burocratie had aangesneden en zei: “De arme drommels die geen weerwoord bieden, 
worden door de burocratie gemangeld en afgepoeierd. Helaas. Maar ben je mondig en standvastig, of durf je 
te dreigen met perspublicaties, dan heb je kans.” Dat was niet tegen dovemansoren gezegd.... Wat is nog 
gevreesder dan de pers? Meteen maar het Openbaar Ministerie inschakelen .....

JAARWERK
In Nederland zijn we druk bezig met het schrijven van ons jaarverslag. Nu al kunnen we MET 
DANKBAARHEID melden dat onze donateurs ons ook in 2008 allemaal trouw zijn gebleven en dat het aantal 
donateurs is toegenomen. Dat was ook broodnodig, want de operationele kosten van de Escola dos Anjos 



zijn hoger dan de opbrengsten uit Adopteer een Juf. Het verschil passen we als bestuur zelf bij en tegelijk 
blijven we scherp op de uitgaven in Brazilië toezien. Maar onze juffen, die zelf aan de rand van de krottenwijk 
wonen, moeten ook eten. Daarvoor zijn ze afhankelijk van de vrijwilligersvergoeding die ze van via SKIBRA 
van onze donateurs krijgen. We hopen daarom dat ook dit jaar de het aantal donateurs verder groeit. Want 
allemaal samen vormen zij de onmisbare solide basis voor onze duurzame hulp in Brazilië, die vormgegeven 
wordt door onze leerkrachten Quitéria, Rejane, Betânia, Joelma in Recife en Edvânia en Josinaldo in São 
Bento do Una.
We hopen eind maart ons jaarverslag te publiceren.

ADOPTEER EEN JUF
Wilt u SKIBRA en de ESCOLA DOS ANJOS 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. 100% Van uw donatie wordt besteed aan 
de ESCOLA DOS ANJOS, die gratis onderwijs biedt aan kinderen uit krottenwijken en platteland in Brazilië.

Op onze website WWW.SKIBRA.NL kunt u meer lezen. Kom er regelmatig eens kijken!

Stichting Kinderzorg Brazilië
Gerard Popma

http://WWW.SKIBRA.NL/

