
Nieuws van SKIBRA (3 april 2009).
NOOIT GOED?
Na een lange periode van droogte is deze week 
de eerste hoosbui gevallen in São Bento do 
Una. Goed nieuws voor het land en voor mens 
en dier, maar ook.... meteen weer teveel van het 
goede.

Het waterreservoir in aanbouw is vol regenwater 
gelopen, hetgeen de bedoeling was. Maar niet 
voordat de vloer en de wanden gemetseld 
waren. Het is nu – hopelijk tijdelijk – niet 
mogelijk verder te graven en een deel van de 
wanden is met de hevige regenval ingestort. 
Maar dat neemt niet weg dat eindelijk er water 
is. Het land en de paden ligt er modderig bij en 
is lastig toegankelijk geworden.

Plagen: Kikkertjes en Dengue
We hebben wel goede hoop dat in het regenseizoen de school 
niet meer het enige toevluchtsoord voor de kikkertjes is. 
Misschien kunnen de kinderen nu weer naar de WC zonder 
bang te moeten zijn dat er kikkers uit springen.

Door het toenemend vocht en plassen water is de DENGUE 
mug weer in opmars, met name in RECIFE. Het dochtertje van 
onze Juf Betânia is vorige week in het ziekenhuis opgenomen 
met de gevaarlijke variant Dengue-II. Daardoor moest juf 
Betânia een paar keer naar het ziekenhuis en bleven er 2 juffen 
over voor 85 kinderen....  

Vacature
Want juffrouw JOELMA is verhuisd naar een ander stadsdeel en kan daarom geen les meer geven aan de 
Escola dos Anjos. De spoeling wordt dun en de stress wordt merkbaar hoger. De directrice is naarstig op 
zoek naar een nieuwe leerkracht.

FINANCIËLE CRISIS
Ook Brazilië lijdt onder de financiële crisis. We lazen dat alleen in de zuidelijke staat São Paulo 17000 
mensen werkloos werden waarvan tenminste 5000 in de auto- en autobanden branche. En dat terwijl (ook 
gebruikte) autobanden overal te koop werden aangeboden. Juist de armere mensen waren druk met de 
handel in tweedehands autobanden, waarnaar veel vraag is ten gevolge van de veelvuldige en diepe gaten in 
het asfalt, of ontbrekende putdeksels in doorgaande wegen.

GLOBO maakt melding van een snelle stijging van achterstallige betalingen en een nog snellere stijging van 
openstaande schulden. De credit cards worden door de consument veel gebruikt als extra bron van geld. Het 
koopgedrag van de consument is langzaam aan het wijzigen, er wordt minder besteed. En dat is naar onze 
waarneming bijzonder voor Brazilianen. Wie geld had, liet het rollen. Onze doelgroep, de mensen in 
krottenwijken, kunnen niet verdacht worden van het hebben van geld (drugshandelaren en wapenhandelaren 
uitgezonderd). Experts raden de consumenten via radio en TV aan toch vooral een budget te maken en 



daarnaar te leven. We verwachten dat ook in Brazilië op een kwaad moment de beerput van oninbare 
schulden open moet. Met andere woorden, ook daar lijdt men in alle lagen onder de crisis. 

SOLIDARITEIT
Als blijk van solidariteit gaan in Nederland stemmen op om te bezuinigen op de ontwikkelingshulp. Juist op 
momenten dat er sprake is van crisis, zou Nederland gaan snijden in ontwikkelingshulp. Zover is het gelukkig 
nog niet, maar we moeten er niet aan denken. Tegelijk wordt geroepen dat we niet protectionistisch moeten 
zijn, maar dan wel egoistisch? Het is juist van belang dat onderwijs en economische stimulansen doorgaan. 
Misschien dat onze regering wat meer oog moet hebben voor kleinschalige hulp via goed draaiende – Niet-
Gouvernementele Organisaties (NGO's), inplaats van via diplomatieke kanalen. Dan komt er meer bij de 
projecten zelf terecht. 

VAST-EN-ZEKER
We proberen ook in de vasten een extra centje opzij te leggen voor de kinderen van de Escola dos Anjos. 
SKIBRA stuurt geen goederen maar besteedt uw donaties direct aan ONDERWIJS, OPVOEDING en ZORG. 
En omdat je met een lege maag niet kunt leren, krijgen onze schoolkinderen uit de krottenwijken ook 
geregeld GEZONDE VOEDING van de juffen.  
Zo gaat er niets verloren aan transportkosten, die overigens naar Brazilië veel te hoog zouden zijn. 
Bovendien werd ons door economen op het hart gedrukt de kleine economie (reparateurs, schoenen, fietsen, 
etc. ) niet te de nek om te draaien met het massaal dumpen van goederen. Niet voor niets is ook de 
Braziliaanse Douane heel kritisch op zendingen hulpgoederen, er moet aan veel formaliteiten voldaan 
worden. In het verleden bleek vaak dat de zendingen kapotte apparatuur en versleten kleding bevatte. 
Dus ALS U OOK EXTRA WIL VASTEN om kinderen van de Escola dos Anjos af en toe iets voedzaams aan 
te bieden, dan bent u er zeker van dat ook de kleine bakker en de kleine kruidenier in de straat er een beetje 
voordeel aan heeft.

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, of VASTENBIJDRAGE.

We hebben nieuwe foto's onze website WWW.SKIBRA.NL geplaatst. Kom er regelmatig eens kijken!

Stichting Kinderzorg Brazilië
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http://WWW.SKIBRA.NL/

