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Geachte donateurs en belangstellenden, 

Hierbij bieden wij u het jaarverslag over 2016 van de Stichting Kinderzorg Brazilië aan.  

2016 was het 24ste jaar dat SKIBRA haar werk in Brazilië doet. Dit duurzame karakter 

van ons werk is alleen mogelijk dankzij de vele trouwe donateurs en dankzij subsidie van de 

Gemeente Eijsden-Margraten.  

Onze doelgroepen in Brazilië zijn de armsten,  

- in Recife de kansarme kinderen uit krottenwijken,  

- in São Bento do Una kansarme plattelandsgezinnen. 

SKIBRA werkt via haar partner COSKIBRA en de ESCOLA DOS ANJOS mee aan de realisatie 

van tenminste 7 van de 17 VN-Doelen voor Duurzame Ontwikkeling:  

Natuurlijk werken we op kleine schaal, maar wel 

aan de basis van de maatschappij. Door 

onderwijs, opvoeding en zorg draagt de Escola 

dos Anjos zo haar steentjes bij aan de realisatie 

van de VN - Duurzame Ontwikkelingsdoelen. 

Zowel door lessen aan de kleinsten, als door 

voorlichting aan hun ouders. Onze juffen hebben 

er hun handen vol aan. 

Voor meer informatie zie onze website www.skibra.nl  VN ONTWIKKELINGSDOELEN 2030. 

Dit verslag toont wat Coskibra en Escola dos Anjos realiseren. Ons onderwijs is gericht op betere 

kansen voor de armste kinderen uit de krottenwijken, zodat zij binnen hun eigen lokale cultuur grote 

stappen kunnen maken naar een betere toekomst. De juffen creëren een veilige en leuke 

leeromgeving voor de kleintjes, zodat die graag naar school komen en later op de gemeenteschool 

snel kunnen wennen. Er waren in 2016 weer 14 geslaagden die op 6-jarige leeftijd het ABC 

Diploma of een certificaat haalden en daarmee een goede start maken in hun verdere leven.  

De juffen (echte Engelen), weten zich gesteund door een grote groep Engelen in Nederland, de 

donateurs van Stichting Kinderzorg Brazilië. We zijn dankbaar voor uw niet aflatende steun en 

hopen onze duurzame ontwikkelingshulp nog vele jaren op deze basis te mogen voortzetten.  

Hoogachtend,  

Stichting Kinderzorg Brazilië  

 

 

 

Gerard Popma  Maria Quitéria Lima dos Santos 
 

 

Stichting Kinderzorg Brazilië is door de Nederlandse belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). Let erop dat de fiscus op de ANBI-lijst niet de afkorting SKIBRA hanteert maar de volledige 

naam: Stichting Kinderzorg Brazilië. 

Doelnr. Omschrijving 

2. Geen honger 

3. Goede gezondheid en welzijn 

4. Kwaliteitsonderwijs 

5. Gendergelijkheid 

6. Schoon water en sanitair 

10. Ongelijkheid verminderen 

12. Verantwoorde consumptie en productie 
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Organisatie en werkwijze 
 

Missie en ambitie 
De Stichting Kinderzorg Brazilië (SKIBRA) richt zich 

op het voorkómen dat Braziliaanse 

achterstandskinderen straatkind worden.  

 

Werkterrein 
SKIBRA financiert projecten ten behoeve van duurzame 

ontwikkelingshulp aan de armste gezinnen in 

krottenwijken en platteland in de staat Pernambuco. 

 

Organisatie, regie en samenwerking 
COSKIBRA vormt de brug tussen culturen en tussen 

SKIBRA en de projecten. De COSKIBRA draagt er zorg 

voor dat, ondanks aanhoudende droogte, de 

omwonenden schoon water hebben, waardoor de mensen 

niet naar een krottenwijk in de stad hoeven te migreren. 

Daar ligt immers voor hen ook geen toekomst. 

 

De Braziliaanse COSKIBRA werkt exclusief voor 

SKIBRA en de projecten van SKIBRA. Deze unieke 

organisatievorm garandeert volledige grip op de 

projecten en de bestedingen. Daardoor kunnen we 

ervoor zorgen dat donaties precies en voor 100% 

daaraan besteed worden waarvoor de donateur ze 

bestemd heeft.  

 

Product: Opvoeding, Onderwijs en Zorg 
Het belangrijkste project is het geven van onderwijs, 

opvoeding en zorg aan kinderen uit krottenwijken en 

platteland. Het wordt geleverd door de Escola dos 

Anjos. 

 

Primaire activiteit: Escola dos Anjos 
Het belangrijkste project is de ESCOLA DOS ANJOS, de SCHOOL VAN DE ENGELEN, in Recife, 

Pernambuco, Noordoost Brazilië. De Escola dos Anjos draait momenteel het 20ste lesjaar. 

Het resultaat van de inspanningen meten we aan het aantal leerlingen dat jaarlijks een diploma ABC 

verdient, maar bijvoorbeeld ook aan de tevredenheid van ouders, leerkrachten, leerlingen en het departement 

van Onderwijs van de Gemeente Recife. 

 

Ons activiteitenpalet 
Activiteit       Uitvoerende instantie 

Fondswerving, organisatie, administratie en rapportage - SKIBRA (Nederland) 

Projectleiding en uitvoering, rapportage aan SKIBRA - COSKIBRA  

Onderwijs aan ongeveer 70 kinderen (3-6 jaar)  - ESCOLA DOS ANJOS 

Activiteiten m.b.t. legalisering en regelgeving  - COSKIBRA  

Voedselhulp, kerstpakketten en waterdistributie platteland - COSKIBRA 

 

 

  

Pernambuco 

Figuur 2: Relatie tussen de vrijwilligersorganisaties SKIBRA 
in Nederland en COSKIBRA/Escola dos Anjos in Brazilië. 

Figuur 1: Pernambuco is een van de armste staten van 
Brazilië in het ruige Noord-Oosten. 
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Gerealiseerd in 2016 door COSKIBRA, ons projectenbureau in Brazilië 
De COSKIBRA is het intermediair tussen de Stichting Kinderzorg Brazilië in Nederland en de projecten 

in Brazilië. COSKIBRA is verantwoordelijk voor het blijven voldoen aan de Braziliaanse wet- en 

regelgeving, zowel civiel, arbeidsrechtelijk, onderwijstechnisch als fiscaal, kortom voor alles wat betreft 

Braziliaanse overheid, projectmanagement, financieel beheer en rapportage.  

 

Een kort verslag van de projectbelevenissen in 2016: 

 

1. Internetverbinding  

Op vrijdag 13 januari arriveerden we om 15:30 in Recife. Goed nieuws: er was meteen 

internetverbinding via WiFi. Helaas viel die om 16:00 uur uit: er was geen internetverbinding meer 

en die kwam voorlopig niet terug. Internet hadden we hard nodig, alleen al om uit te zoeken waar 

leveranciers van zonnecellen zitten en om offertes aan te vragen voor zonneenergie. Dus een uur 

later naar de servicedesk van de internetprovider OI gebeld. De service medewerkster wilde weten of 

we via kabel of via WiFi aan internet verbonden waren. “Juffrouw, we hebben GEEN 

internetverbinding” . Zij bleef volharden in haar domme vragenlijst en uiteindelijk eisten we dat er 

een technicus zou komen. Niet op maandag, niet op zondag, maar meteen zaterdagochtend. Na enig 

aandringen werd dat toegezegd. Zaterdag om 10:15 kwam dan een technicus. Alleen hadden we 

sinds 10 uur alweer (?) internetverbinding. Op de vraag of hij misschien ergens een knopje had 

omgezet keek hij ins glazig aan... Nee dus. “Hoe heeft u geconstateerd dat er geen internetverbinding 

was?” vroeg de goede man. “Nou, eenvoudig door op de home page van de router de 

verbindingsstatistieken te bekijken” antwoordde ik. “O maar daar mag u helemaal niet komen...” 

schrok de technicus. Hahaha,  dat zou mooi worden. Maar goed, hij kon niets doen, want we hadden 

internet terug. Terwijl hij zijn visitekaartje afgaf zei hij nog: “Als het binnen 30 dagen weer gebeurt 

mag u mij rechtstreeks bellen, ik woon hier in de buurt...”. Dank dank dank! Afijn, om 16 uur 

zaterdagmiddag was er wederom geen internet. “Zit er hier ergens een klokje dat aan of uit 

schakelt?“ Aangezien het geen korte storing was belden we het nummer van de technicus: GEEN 

GEHOOR. Tot 3 maal toe. Uiteindelijk een voice mail ingesproken, maar geen reactie. Vervolgens 

de Klantenservice van OI weer gebeld en dezelfde avond kwam er een andere technicus langs, die 

beloofde zondagochtend terug te komen... afijn, zo verliep het weekend zonder internet. 

Maandag 16 januari togen we naar het cenrum van Recife om ons daar persoonlijk te melden bij de 

servicedesk van OI. Jawel! Nummertje trekken en wachten! Ik stond voor een uitrit geparkeerd, dus 

dat voelde niet goed. Inderdaad bleek er een bedrijfsauto niet de uitrit te kunnen verlaten vanwege 

onze geparkeerde auto. Gelukkig had dat niet meer dan een minuut geduurd, maar als blikken 

konden doden...  

Uiteindelijk waren we dan aan de beurt. Nadat we ons verhaal gedaan hadden zij de Service 

juffrouw: “Ahhh, ik zie dat jullie een low budget abonnement van 2 Megabit hebben! Het probleem 

is misschien opgelost als jullie dit verhogen naar 5 Megabit?”. Dat is de limit ! Mijn reactie was klip 

en klaar: Als dat nodig is, dan doe je dat maar, maar let wel: we betalen geen centavo meer dan nu. 

We betalen altijd keurig ons abonnement en eisen de daarbij behorende faciliteiten. U discrimineert 

toch zeker Low Budget klanten niet? Na ruggenspraak met de verkoop afdeling zei de juffrouw dat 

het helaas zonder verhoging van de abonnementskosten niet mogelijk was ons te helpen. Daarom 

togen we dinsdag naar de Consumenten Ombudsman (vrij vertaald), een instantie waar je klachten 

kunt indienen over wanprestaties van leveranciers. Jawel: Nummertje trekken en een uur wachten! 

Toen we uiteindelijk aan de beurt waren en ons verhaal deden, kregen we het antwoord: “We hebben 

alles genoteerd, vanaf vandaag heeft OI 15 dagen om te reageren. Daarna zulen we u bericht 

geven.”. “15 Dagen na 17 januari?? Dan ben ik alweer in Nederland, hoe kan dat nou?”, probeerde 

ik nog. Maar ja, dat was de wettelijke termijn. Uitgeput dropen we af, in de hoop dat er Iemand uit 

de hemel toekijkt en ons helpt. Van enig onderhoud aan de laptop kon dus geen sprake meer zijn, 

zonder internet. We concentreerden ons daarom op wat nog WEL kon, het inrichten van het 

leerlingvolgsysteem en de klassenindelingen. Want per 1 februari opent de school alweer voor het 

20ste lesjaar!   
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2. Vergadering met de juffen 

Op 17 januari was er een vergadering met de juffen van de Escola dos Anjos. Aan de orde kwam 

natuurlijk de hoogte van de vrijwilligersvergoeding. We hebben uitgelegd dat met een dalend aantal 

donateurs we niet in staat zijn om de vrijwilligersvergoeding te verhogen. Nogmaals benadrukt dat 

die vergoeding niet de beloning is voor geleverde prestaties: dan zou de vergoeding een veelvoud 

moeten zijn van de huidige. Het is nu eenmaal zo dat we niet meer kunnen uitgeven dan de 

inkomsten aan donaties voor dit doel (Adopteer een juf). Gelukkig stond er tegenover een daling van 

donaties een verhoging van eigen bijdragen van de ouders in Brazilië. Maar het houdt niet over. Wel 

werd besloten de vraag van de juffen voor een MOP en een extra ventilator in te willigen. De 

ventilator was hard nodig omdat het enorm warm en benauwd is in de Escola dos Anjos. De 

buurman, die in ploegendienst bij de brandweer werkt, heeft de ventilatieroosters in de buitenmuur 

van de school dichtgesmeerd, want als brandweerman moet hij overdag kunnen slapen en dat is 

lastig met het kabaal van zoveel braziliaantjes....  

 

3. Afronden financiële administratie over 2016 

Onze interesse ging vooral uit naar de ouderbijdragen (8 euro per maand) die betaald waren en wat 

de totale opbrengst was van taakstraffen ten bate van de school. Nog steeds betalen niet alle ouders 

hun bijdragen. Enkele moeders hadden dispensatie gekregen van Quitéria. Anderen, met name de 

ouders van de oudste kinderen die toch aan het laatste jaar Escola dos Anjos bezig waren, betaalden 

gewoon niet. Daarover kun je als juf beter geen herrie maken... De ouderbijdrage voor 2016 was 

vastgesteld op 30 Real per maand (8 Euro). Dat was een flinke verhoging, maar noodzakelijk om de 

begroting rond te breien. Enerzijds omdat de school meer self supporting moet worden, anderzijds 

omdat de ouders van onze leerlingen, dankzij een bevestiging van onze school dat hun kind er 

ingeschreven is, ook een subsidie van de gemeente Recife krijgen (Familiebeurs). Zij worden er dus 

alleen maar beter van, ondanks de ouderbijdrage. 

 

4. Registratie van nieuwe leerlingen voor 2016 en huisbezoeken 

De registratie van nieuwe leerlingen en de huisbezoeken aan nieuwe leerlingen is een tijdrovend en 

emotioneel belastend karwei. De informatie die vastgelegd moet worden betreft ook de sociale 

situatie van de kinderen en hun familie. Daarom is een huisbezoek ook extra belangrijk: degene die 

het kind komt opgeven op school, is niet altijd een van de ouders. Je houdt het niet voor mogelijk in 

welke haast dierlijke omstandigheden sommige mensen leven. Uiteindelijk konden we de 

leerlingenadministratie afronden en de klasselijsten afdrukken voor de juffen.  

 

5. Versteviging omheining van het terrein van COSKIBRA op het platteland.  

De omheining die we in 2015 hadden geplaatst was nog prima in orde. Dat was andere koek dan elk 

jaar weer kapotte prikkeldraad tegenkomen. Aangezien we alleen aan de kant van de weg de nieuwe 

omheining hadden geplaatst, hebben we in 2016 weer een 30-tal betonpalen laten komen die door 

omwonenden zijn geplaatst ter vervanging van de vergane houten staken. Het is nog steeds niet 

voldoende maar het levert wel een versteviging op van de prikkeldraadafzetting, die niet alleen 

dieren maar ook mensen moet weren. 

Het is beter dat het terrein niet als doorgangsroute wordt gebruikt door mensen die we niet kennen 

en niet uit de buurt komen. Aangezien de misdaad toeneemt – getuige het aantal gewelddadige 

inbraken en berovingen – willen we zo weinig mogelijk ongenood bezoek.  

In 2016 was het nog erg droog, dus er groeide niets meer. De bomen hadden hun bladeren laten 

vallen, sommige waren al dood. Het zag er sinister uit. Droevig om in zo’n omgeving te moeten 

leven. Het is bewonderenswaardig hoe de mensen zich aan hun geloof in God vasthouden. “God 

weet wat Hij doet” hoor je dan. 

  

6. Water 

Januari 2016. Als we in de streek rond São Bento do Una aankomen bekruipt me een gevoel van 

wanhoop. De hele bergachtige omgeving is wit geblakerd door de zon. Waar een aantal jaren 
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geleden bomen en struiken weelderig groeiden, is er nu alleen wit zand. Komt dit nu door de 

klimaatverandering of is er sprake van een 7 jarige cyclus? Dan moeten we (de bewoners van de 

streek) nog een jaar droogte overleven. Je ziet er nauwelijks nog vee. Als er nog vee is dan is het 

mager en uitgedroogd en er is geen gras. Langs de rijksweg naar São Bento zie je diverse karkassen 

van bezweken paarden en koeien, maar ook loslopend vee dat duidelijk ‘de weg kwijt is’ door 

uitputting. 

 

De omwonenden kunnen dankzij de waterreservoirs die SKIBRA heeft aangelegd toch water halen. 

SKIBRA zorgt dat er met bulkwagens regelmatig duizenden liters water worden aangevoerd. Dat 

helpt de mensen en hun kinderen in hun primaire levensbehoefte. Alleen konden we dat vanaf 2016 

niet meer gratis doen, gezien de enorm stijgende prijzen van water. 

 

7. Rouw 

19 December overleed de moeder van onze directrice Quitéria. Net voor het slotfeest van einde 

schooljaar voor de kinderen van de ESCOLA DOS ANJOS. Dat werd uitgesteld en Quitéria toog 

spoorslags naar haar ouderlijke woning in São Bento do Una om de begrafenis te regelen. Het was 

een grote klap voor haar en haar familie, want niemand had dit zo snel zien aankomen. Ook de 

COSKIBRA zal haar erg missen, zij vormde een stabiele factor in de broodnodige 

projectcommunicatie. De jaarwisseling hebben we dan ook bij haar familie doorgebracht om met 

hen samen de eerste dagen van rouw te dragen. De Mater Familias was er niet meer, Dona Lita die 

niet alleen haar eigen kinderen grootbracht maar ook zorgde voor kleinkinderen, neefjes en nichtjes. 

Haar woord was wet en daardoor hoefde ze ook niet veel te praten, maar ze was er altijd en ze had 

altijd iets te eten en een plek om te slapen. Die rol is door de achterblijvers moeilijk in te vullen. Het 

was een moeilijke tijd in januari 2017, maar het eindejaarsfeest van de ESCOLA DOS ANJOS in 

RECIFE moest toch doorgaan. Want zoals Dona Lita voor haar kinderen zorgde, zo zorgt Dona 

Quitéria voor de leerlingen, die zij ook een beetje als háár kinderen beschouwd. 
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Gerealiseerd in 2016: Project ESCOLA DOS ANJOS Recife  
De juffen Elisabeth, Saionara en Quitéria hebben een moeilijk jaar 2016 achter de rug. Er waren veel 

tegenslagen en veel problemen doordat – vanuit wetgeving- nieuwe eisen aan de school gesteld werden. 

Zo zijn alle scholen verplicht om tenminste 5% van de beschikbare plekken te reserveren voor moeilijk 

lerende kinderen die symptomen van het Autisme Spectrum Syndroom (ASS) vertonen. Hoewel die 

diagnose bij driejarigen moeilijk te stellen is. De juffen moeten er maar mee om zien te gaan.  We 

hebben wel de indruk dat het al heel wat zou zijn als 5% van onze leerlingen zulke symptomen NIET 

hebben. Het is in de klassen een hectiek van jewelste en alleen met een overdosis liefde en leiderschap 

kunnen de juffen dit dag in dag uit aan. Zij hebben het ware Engelengeduld. 

Vrijwilligerswerk is geen prutswerk!  

 

Project Escola dos Anjos in Recife, Pernambuco, Brazilië, draait momenteel het twintigste  

lesjaar. Dat mag wel duurzame hulp genoemd worden. De juffen, afkomstig uit dezelfde 

favelas, hebben het zwaar maar geven niet op. Jaarlijks stromen 16-20 kinderen van 6 jaar met 

het gewaardeerde Diploma ABC van de Escola dos Anjos door naar het openbare onderwijs in 

gemeentescholen. Daar mogen ze soms een klas overslaan, omdat ze dan al kunnen lezen en 

schrijven. De ESCOLA DOS ANJOS maakt van deze kansarme achterstandskinderen kansrijke 

en gemotiveerde leerlingen. 
 

Overheid, wet- en regelgeving 

De onderwijswetgeving wordt voortdurend aangepast in Brazilië. Zo is het vanaf 2015 verplicht om 

tenminste 5% kinderen met ASS in de klassen op te nemen (inclusie genoemd). Ook moeten 

lesprogrammas beschreven worden op het gebied van milieubescherming en recycling. Dat deed de 

ESCOLA DOS ANJOS al, maar nu moeten er ook projectbeschrijvingen van komen. Een project op 

zich, om dat allemaal op te schrijven en goedgekeurd te krijgen door het ministerie van onderwijs.  

 

De regering vaardigt wel wetten uit, maar faciliteert niet. Je zou bijna zeggen “onbehoorlijk bestuur”. Maar 

daar ligt de regering niet wakker van, die ligt zwaar onder vuur vanwege corruptie en drastische 

bezuinigingen.  
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Financiering 
Door fondswerving probeert SKIBRA het voortbestaan van de Escola dos Anjos en de COSKIBRA voor 

tenminste 2 jaar vooruit te garanderen, om de zekerheid te hebben dat een schooljaar goed voltooid kan 

worden en dat de inschrijvingen voor het volgende schooljaar kunnen plaatsvinden.  

  

De 100% besteding aan de doelen zoals aangegeven door de donateurs is mogelijk doordat algemene  

kosten gedekt worden uit daarvoor bestemde subsidies en donaties van bestuursleden van SKIBRA.  

Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun werk. In Brazilië worden uitsluitend vergoedingen 

verstrekt aan Braziliaanse vrijwilligers, zijnde de Brazilaanse leerkrachten van de Escola dos Anjos en  

Braziliaanse vrijwilligers van COSKIBRA. Uiteraard worden ook de kosten betaald van de Escola dos Anjos 

en de COSKIBRA (zoals lesmateriaal, schooltenue’s, voeding, gas, water, internet, energie en belastingen 

van gemeente en brandweer, notariskosten e.d.).  

De vrijwilligers leven in dezelfde armoede als onze leerlingen en zijn voor hun levensonderhoud mede 

afhankelijk van de vergoedingen die zij van SKIBRA ontvangen.  

We proberen zo gunstig 

mogelijke wisselkoersen te 

realiseren om het maximale met 

de ontvangen donaties te doen. 

Daarom heeft SKIBRA in 

december – toen de wisselkoers 

het gunstigst was- extra geld 

overgemaakt voor gebruik in de 

eerste maanden van 2017.  

  

Dringend noodzakelijke 

medische consulten worden aan 

de vrijwilligers vergoed, zodat 

zij niet voor alles van het slecht 

functionerende staatsziekenhuis 

(SUS) afhankelijk zijn.  

 

Een extraatje voor de juffen zat 

er in 2016 niet in.  

 

 

Voor 2017 konden we de vrijwilligersvergoeding voor de juffen wederom niet verhogen. Dat was ingegeven 

door de instabiele koersbewegingen in de voorgaande jaren. De vrijwilligersvergoeding van de juffen blijft 

gelijk aan die van 2015 en 2016 waarbij we ruimte nemen om per kwartaal iets extra’s te doen. We plannen 

daarbij in 2017, ter gelegenheid van ons 20ste lesjaar, ook een bijzondere prestatiebeloning voor de juffen.  

  

  

Figuur 3: Koersverloop van de Real ten opzichte van de Euro sinds 2005. 
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Ontvangsten SKIBRA in 2016  
De ontvangen donaties waren in totaal € 24.480,70. Uit Eijsden-Margraten kwam 35,3% van de donaties. 

Bijzondere vermelding verdienen wederom Basisschool De Lindegaerd in Rothem voor de duurzame 

inspanning van de leerlingen en de extra sponsoring via de Nijmeegse 4Daagse sponsorloop. We proberen 

voortdurend het aantal vaste donateurs te vergroten, aangezien die voorwaarde zijn voor duurzaam helpen. 

Tevreden donateurs en platforms als De Etalage zijn hierbij onmisbaar.  

 

Bestedingen door SKIBRA 
Overgemaakt aan projecten Brazilië (via COSKIBRA)  15.726 
Kosten betaald in Nederland door SKIBRA  134 
Terugbetaalde voorschotten aan COSKIBRA  5.709 

Totaal betaald door SKIBRA in 2016 21.569 
 
Ontvangen via OM in Recife in natura*) 

 
- 

Ontvangsten Escola dos Anjos uit ouderbijdragen R$14.592*) 4.169 

Totaal ontvangen door COSKIBRA in 2016 25.738 

  

 

Bestedingen door COSKIBRA in Brazilië *)  
Aan Escola dos Anjos R$34.646,42    9.899  
Reparatie dakbedekking Recife   1.953 
Medische hulp aan vrijwilligers Coskibra en Escola dos Anjos      865 
Transportkosten / reiskosten      442 
Belastingen en leges      815 
Telefonie en internet        567 
Leidingwater      387 
Energie (stroom)      627 
Levensmiddelenhulp      246 
Overige uitgaven door COSKIBRA   1.291 

Totaal bestedingen in Brazilië  17.092 

 
*) Omgerekend naar de gemiddelde koers in 2016: 1 Euro=3,5 Real.  

 

 

Bezittingen SKIBRA per 31-12-2016: 
Banksaldo: 62.695. Dit is een momentopname.  
Nog terug te betalen voorschotten: 1.113.64. 
Het saldo is eigenlijk te hoog geworden terughoudendheid bij het overboeken. De kosten van het wisselen 
van geld bleken zo hoog, dat we voor 2017 een andere aanpak kozen en in 2016 slechts de minimaal 
benodigde hoeveelheid geld overboekten. Dit was ook mogelijk door hogere bijdragen van de ouders van 
onze leerlingen. We hopen dat dit zich ook in 20017 voortzet.  
Hierdoor is ruimte ontstaan om in het jubileumjaar 2017 voor betere omstandigheden voor de juffen en de 
leerlingen te zorgen. Bovendien staan er nog investeringen op stapel voor zonneenergie en onderhoud aan 
de school.  
 
De strategische reserve van Stichting Kinderzorg Brazilië om de activiteiten tenminste twee jaar te kunnen 
voortzetten bedraagt naar de huidige omstandigheden 45.000 Euro.  
 
SKIBRA bezit geen onroerende goederen. 
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Onze activiteiten in 2017 (en volgende jaren) 
We gaan ook in 2017 door met datgene wat in onze statuten staat: voorkómen dat kinderen 

straatkind worden, door middel van Onderwijs, Opvoeding en Zorg. Op het platteland in São 

Bento strekt die zorg zich uit tot zorgen voor de elementaire levensbehoefte : water. Voor zover 

we daar geld voor hebben en voor zover er water te koop is. 

 

In haar 25ste (!) jaargang zal de Stichting Kinderzorg Brazilië (SKIBRA) doorgaan met de 

activiteiten die in de voorafgaande jaren zo succesvol bleken:  

- Mondjesmaat investeren in ontwikkelingsprojecten waar mogelijk (COSKIBRA)  

- Verder duurzaam ontwikkelen via onderwijs, opvoeding en zorg (ESCOLA DOS ANJOS) 

- Voorlichting, fondswerving en rapportage in Nederland (SKIBRA). 

 

We hopen in 2017 ook beter gebruik te maken van de beschikbare (social) media op internet, maar 

willen ook de donateurs die niet over internet beschikken beter bereiken.  

 

Stichting Kinderzorg Brazilië neemt elke kans waar om de basis, het aantal donateurs, te 

bestendigen en uit te breiden. Daarbij wordt ook gekeken naar meer landelijke bekendheid en 

bekendheid in de Euregio.  

 

De COSKIBRA wil in Brazilië optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die er op het 

platteland van São Bento zijn. Randvoorwaarde daarvoor is het verkrijgen van voldoende water, 

hetzij via de waterleiding, hetzij via de weg. Dat laatst brengt wel extra kosten met zich mee. 

Water is basisvoorwaarde voor al het leven, thuis, op het land en in de school.  

Het waterreservoir wordt de basis voor duurzame watervoorziening, minder afhankelijk van de 

extreme weertoestanden.  

 

De Escola dos Anjos gaat op dezelfde voet verder in Recife, verbeterend waar mogelijk. Er zijn 

inmiddels voldoende juffen, de kosten van de school zijn in 2016 ten opzichte van 2015 

gestegen met zo’n 10 %. We zullen consolideren en alles in het werk stellen om het niveau van 

het werk en de resultaten op peil te houden. De grootste uitdaging daarbij is het aan zich blijven 

binden van goede leerkrachten die als vrijwilliger willen werken. 

Van het schoolgebouw in Recife moet het dak - met name de afwatering bij tropische 

stortregens - verbeterd worden, zodat het water niet op het platte dak blijft staan en infiltreert.  

Op het platteland bij São Bento is alfabetisering is een belangrijk speerpunt, evenals het 

ontwikkelen van meer initiatieven bij de bevolking zelf. 

 

De acties in 2017 in Nederland zijn dan ook gericht op  

• Primair het in stand houden en verbeteren van de Escola dos Anjos, inclusief onderhoud 

aan gebouwen en inrichting 

• Het verwerven van extra donaties en subsidies voor het investeren in het irrigatiesysteem 

en het verkrijgen van voldoende water in São Bento do Una.  

. 

  



     
   

Jaarverslag 2016 en meerjarenplan 2017-2020  Pagina 10 van  17 

 

Stichting Kinderzorg Brazilië 

 

Jaarverslag 2016  

De 17 VN “Global Goals for Sustainable Development”. 
 

De SKIBRA projecten in Brazilië dragen perfect bij aan de nieuwe Doelen voor Duurzame 

ontwikkeling die door de Verenigde Naties zijn opgesteld. Doordat we niet alleen onderwijs 

geven maar ook schoon drinkwater voor gezinnen verzorgen, kinderen gezonde bijvoeding 

geven en nadrukkelijk onderricht geven in hygiëne en preventieve maatregelen tegen 

besmettelijke ziekten, draagt onze duurzame ontwikkelingshulp bij aan 7 van de 17 VN-

doelen: 3, 4, 5, 6, 10, 15, en 16. De nadruk ligt natuurlijk op Kwaliteitsonderwijs, echter, daarin 

komen ook onderwerpen als milieu, respect voor anderen, en gezondheid aan de orde. 
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Begroting 2017 
Ook in 2017 is de begroting leidend voor onze organisatie (SKIBRA, COSKIBRA en Escola dos Anjos). 

De begroting wordt in februari vastgesteld maar kan in de loop van het jaar onder invloed van 

belangrijke meevallers of tegenvallers worden aangepast. Grotere eenmalige kosten vallen in december, 

in verband met de diploma-uitreiking en de verstrekking van kerstpakketten. 

 

Investeringen betreffen onderhoud aan gebouwen en installatie van zonne-energie. 

Operationele kosten betreffen de kosten van de Escola dos Anjos en de beheerkosten van de faciliteit in 

het binnenland. 

Door het aangekondigde van een grote donateur verwachten we in 2018 een terugval in inkomsten uit 

donaties van 4500 Euro.  

 
 

N.B.: De begroting is indicatief en geeft aan welke uitdaging SKIBRA en COSKIBRA haalbaar achten. Zij is vastgesteld 

in februari 2017 in overleg met COSKIBRA in Recife, maar kan tussentijds bijgesteld worden op basis van 

ontwikkelingen . 

 

In Brazilië 
COSKIBRA en Escola dos Anjos in São Bento en in Recife 

De post INVESTERINGEN is in totaal R$ 37.840 of   € 12.106 

De post OPERATIONELE KOSTEN is geschat R$ 65.150 of  € 18.542 

 

In Nederland 

Kantoormaterialen t.b.v. publicaties, secretariaat en financiële administratie van 

SKIBRA, COSKIBRA en Escola dos Anjos, schooladministratie, organisatie van 

activiteiten, communicatie, administratie, projectkosten   €  2.500 

Totale begroting 2017  € 31.148 

(de gehanteerde gemiddelde omrekenkoers is R$ 360 = € 100) 
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Bijlage 1: FOTO’S UIT DE ESCOLA DOS ANJOS 

  

 

 

 

 

 
 

 

Januari 2016 Recife: De dakbedekking van de ESCOLA 

DOS ANJOS dient gerepareerd te worden. Om het goed te 

doen en lekkages te dichten moeten de pannen eraf. Die 

worden vervangen door golfplaten. De ondergrondmoet 

wel geëgaliseerd en met teer waterdicht gemaakt  worden. 

Ook wordt het oude 1.000 L watervat waar van 

asbestcement vervangen door een nieuw van glasfiber. 
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Bijlage 1 (vervolg) 
 

 
 
Een dag later bleek een achterband lek. Gelukkig was 

er een handige buurjongen die dat fijn repareerde. 😊 

 
Er moest wel een nieuwe waterpomp voor het 
irrigatiesysteem gemonteerd worden, de “oude” was 
drooggelopen en daardoor stuk.  
Ook in het dak van het magazijn zat een gat. Het 
(lege) watervat was door een rukwind losgekomen en 
op het dak gewaaid. Daar moest een golfplaat 
vervangen worden. We hebben meteen maar het 
planchet verlaagd waarop het watervat staat, zodat 
het tussen de muren klem zit en niet meer zo gauw 
wegwaaid. Het is nu zoals we dat oorspronkelijk ook 
in de bouwtekening hadden aangegeven. 

São Bento do Una: De achterbak en achterbank 
volgeladen met dakpannen van de school in Recife, 
die komen vast wel van pas in het binnenland. Elke 
keer als we naar het binnenland gaan ligt de auto 
vol dakpannen. Die kunnen we veilig bewaren in 
het magazijn op het waterreservoir.  
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Bijlage 1 (vervolg) 

    

 ZIKA een gemene ziekte 
overgebracht door de 
Denguemug, trof een van 
onze vrijwilligsters van 
COSKIBRA in São Bento 
do Una. Meteen hebben 
we haar naar het 
staatsziekenhuis 12 Km 
verderop gebracht, waar 
ze infusen en medicatie 
kreeg. In de overvolle 
wachtkamer verloor ze het 
bewustzijn. Op dat 
moment kreeg ze 

voorrang en na 3 infusen knapte ze weer een beetje 
op. Inmiddels was de enige dienstdoende arts op weg 
naar een spoedgeval in een andere stad. We hebben 
haar toch maar naar huis teruggebracht, want in dat 
ziekenhuis wil niemand liggen. Twee weken later ging 
het aanzienlijk beter met haar. 

 
 
 
Intussen hielp de jeugd met het ingraven van de 
irrigatieleidingen, zodat ze beschermd zijn tegen de 
zon. 

 

Februari 2017: De school is weer begonnen en 
langzamerhand lopen de klassen vol. Wat is er leuker 
voor de nieuwe leerlingen dan dat de school begint 
met een grote verjaardagstaart! Dan ga je graag naar 
school ! Het helpt de moeders om zich te herinneren 
dat de school weer begonnen is en zij de kinderen 
moeten brengen!  
SEJAM BEM VINDOS: WEES WELKOM! 
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Bijlage 1 (vervolg) 

  

Er worden allerlei leuke activiteiten voor de kinderen 

bedacht. Zij komen dan ook graag naar school.  

Kerkelijke feestdagen worden allemaal gevierd. Pasen is 

daar een van. Bovendien is er voor elk beroep een 

speciale gedenkdag. Het is ontzettend leuk on als soldaat 

geschminckt te worden. 😊  

  

 

In de eerste week van september ter gelegenheid van de 

Onafhankelijkheidsviering is er een defile door de wijken 

van de leerlingen. Elk jaar wordt een actueel thema 

uitgebeeld. In 2016 waren dat de Olymische Spelen. “De 

toekomstige atleten groeten de Spelen van 2016.” 

 

Op het witte spandoek de tekst: “CAMINHANDO 

JUNTOS” – “SAMEN OPTREKKEN” Met een 

afbeelding van de vlaggen van Nederland, Brazilië en de 

Olympische Spelen. In de stoet worden ook de grote 

vlaggen van Nederland, Pernambuco en Brazilië 

meegesjouwd, met daarachter een GELUIDSFIETS. 

Chaos alom! 
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Bijlage 1 (vervolg) 

  

Jarenlang gebrek aan regen resulteerd in grote 
droogte op het platteland van São Bento do Una. De 
hele streek is een troosteloze woestijn geworden 
met hier en daar nog een boompje dat misschien 
wat grondwaer heeft gevonden.   

5 jaar geleden nog een groene OASE, nu kale 
zandgrond waar niets meer groeit. Akkerbouw is 
zonder water niet mogelijk, het houden van vee ook 
niet. “Het gaat wel regenen, als God het wil. God is 
goed, Hij weet wat Hij doet” herhaalt Sr. Antônio 
iedere dag. In 2016 wordt alleen cactus verbouwd. 

  

  

In December is het behalve Kerstmis ook EINDE 

SCHOOLJAAR.  Voor de 6-jarigen die een diploma 

hebben verdiend wordt er dan een aparte plechtigheid 

gehouden. Dit jaar iets soberder dan andere jaren, met 

alleen de kinderen en geen genodigden. Dit vanwege het 

overlijden van de moeder van onze directrice Quitéria. Zij 

wilde “haar” kinderen hun FORMATURA niet ontzeggen.  
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Bijlage 2: Beleidsplan Stichting Kinderzorg Brazilië - “One Page Strategy” 2017-2020 
 

 


