Stichting Kinderzorg Brazilië
Jaarverslag 2017

Eijsden-Margraten, 18 Maart 2018
Geachte donateurs en belangstellenden,
Hierbij bieden wij u het jaarverslag over 2017 van de Stichting Kinderzorg Brazilië aan.
2017 was het 25ste 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 aan de
basis van de maatschappij. Door onderwijs,
opvoeding en zorg draagt de Escola dos Anjos
haar steentjes bij aan de realisatie van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Zowel door
lessen aan de kleinsten, als door
voorlichting/instructies aan hun ouders.
Voor meer informatie zie onze website
www.skibra.nl: VN ONTWIKKELINGSDOELEN 2030.

Doelnr.
2.
3.
4.
5.
6.
10.
12.

Omschrijving
Geen honger
Goede gezondheid en welzijn
Kwaliteitsonderwijs
Gendergelijkheid
Schoon water en sanitair
Ongelijkheid verminderen
Verantwoorde consumptie en productie

Dit verslag toont wat Coskibra en Escola dos Anjos realiseren. Ons moderne 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
plezierige leeromgeving voor de kleintjes, zodat die graag naar school komen en al vroeg wennen
aan een “school-regime”. Er waren in 2017 weer 16 geslaagden die op 6-jarige leeftijd het ABC
Diploma of een certificaat hebben gehaald en daarmee een goede start hebben gemaakt in hun
verdere leven.
De juffen (óók Engelen), weten zich gesteund door een grote groep Engelen: 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.

Telefoon :+31 (043) 409 80 34
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Postgiro : 208356
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Bank
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Organisatie en werkwijze
Missie en ambitie

Pernambuco

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
eraan bij dat, ondanks aanhoudende droogte, de
omwonenden schoon water hebben, waardoor de
mensen niet naar een krottenwijk in de stad hoeven te
migreren. Daar ligt 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.

Figuur 1: Pernambuco is een van de armste staten van
Brazilië in het ruige Noord-Oosten.

Product: Opvoeding, Onderwijs en Zorg
Het belangrijkste project is het geven van onderwijs,
opvoeding en zorg aan kinderen uit krottenwijken en
van het platteland. Het wordt geleverd door de Escola
dos Anjos.

Primaire activiteit: Escola dos Anjos
Figuur 2: Relatie tussen de vrijwilligersorganisaties
Het belangrijkste project is de ESCOLA DOS
SKIBRA in Nederland en COSKIBRA/Escola dos Anjos in
ANJOS, de SCHOOL VAN DE ENGELEN, in
Brazilië.
Recife, Pernambuco, Noordoost Brazilië. De Escola
dos Anjos draait momenteel het 21ste 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
Fondswerving, organisatie, administratie en rapportage
Projectleiding en uitvoering, rapportage aan SKIBRA
Onderwijs aan ongeveer 70 kinderen (3-6 jaar)
Activiteiten m.b.t. legalisering en regelgeving
Voedselhulp, kerstpakketten en waterdistributie platteland
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Gerealiseerd in 2017 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 verslag van de projectbelevenissen in 2017:
1. Rouw
19 December 2016 overleed Dona Lita, de moeder van onze directrice Quitéria. Het was daardoor
een moeilijke tijd begin 2017, waardoor grotere projecten even niet aan de orde waren. Zo goed als
mogelijk werden de projecten toch voorbereid (zoeken naar een leverancier van zonnepanelen), of
delen ervan opgestart (onderhoud aan gebouwen).
Op zaterdag 3 januari 2017 kochten we in São bento do Una vast 20 betonpalen en 500 meter
prikkeldraad om de 600 meter lange omheining van het terrein verder te verstevigen. De palen
zouden in de loop van de week erna geleverd worden, terwijl we in Recife ander werk zouden doen.
2. Vergadering met de juffen
Op 5 Januari 2017 was de jaarvergadering met de juffen van de Escola dos Anjos in Recife. Aan de
orde kwam natuurlijk de hoogte van de vrijwilligersvergoeding. We hebben uitgelegd dat we heel
on-Braziliaans werken: we geven niet meer uit dan dat we binnenkrijgen. De hoogte van de
ontvangen donaties is verminderd, dus mogen we blij zijn dat er door de meeste ouders van onze
leerlingen een hogere maandelijkse bijdrage wordt opgebracht: 30 Real in plaats van de 10 Real in
voorgaande jaren.
3. Afronden financiële administratie van de Escola dos Anjos over 2017
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 2017 was vastgesteld op 30 Real per maand (8 Euro). 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 onderwijs volgt, ook een subsidie van de gemeente
Recife krijgen (Familiebeurs van ongeveer 50 Euro). Zij worden er dus toch beter van, ondanks de
ouderbijdrage. Dat is ook dringend nodig, want teveel gezinnen leven nog steeds onder het
bestaansminimum. Die hoeven dan ook geen schoolbijdrage te betalen.
4. Registratie van nieuwe leerlingen voor 2018 en huisbezoeken
De registratie van nieuwe leerlingen en de huisbezoeken aan nieuwe leerlingen is een tijdrovend en
emotioneel belastend karwei, zeker als de computer het niet doet. Die moest dus eerst hersteld
worden. Dat deed de voorzitter van SKIBRA. Zo bespaarden we weer veel tijd en geld. De
leerlinginformatie die door de school vastgelegd moet worden betreft ook de sociaal-economische
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 en adreslijsten afdrukken voor de juffen.
5. Water
Het regent weer af en toe in de omgeving van de Escola dos Anjos op het platteland. De gemeente
São Bento do Una heeft een klein stuwmeer aangelegd om het regenwater te verzamelen en zo
minder afhankelijk te zijn van de staatswatermaatschappij en buurgemeenten. De dodelijke droogte
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hield op, maar de bodem is compleet uitgedroogd tot op grote diepte. Herstel duurt lang, ook omdat
regenbuien nog kortstondig zijn.
We gingen bij de staatswatermaatschappij verhaal halen, waarom er nog geen water uit de leiding
komt, terwijl we wel vastrecht betalen. Daar lag echter het computernetwerk plat (oude smoes) en
men kon ons niet helpen. “Schrijf maar een brief” is de dooddoener. Een technicus vertelde nog dat
het in de nabije toekomst problematisch zal worden om electriciteit te genereren. Dat gebeurt daar
met stuwmeren, maar die zijn nog altijd op te laag peil. Men verwacht een explosie van de
energieprijzen. Zonne-energie dan maar !
De boeren waren geswitched naar de teelt van cactussen, die als veevoer dienen. Nu zie je langzaam
ook weer andere producten geteeld worden, zoals Manguera. ook weer sperziebonen en mais staan.
Voor watermeloenen is het nog te droog.... Het was ook nog te droog om nieuwe fruitboompjes te
planten. De watermaatschappij levert nog altijd niet, zodat we voor drinkwater twee tankwagens
lieten aanrukken, maar wel met de boodschap dat het water voortaan niet meer gratis verstrekt kan
worden. Daarvoor heeft ook SKIBRA te weinig middelen. In schrijnende gevallen wordt echter een
oogje dichtgeknepen, of zoals men dat daar uitdrukt, wordt even de andere kant op gekeken. Dat
helpt de mensen en hun kinderen –onze leerlingen- in hun primaire levensbehoefte.
Inmiddels hebben de meeste huishoudens een waterreservoir gekregen van de Staat Pernambuco.
Daardoor hoeft COSKIBRA niet zoveel water meer te verzorgen, maar de vraag blijft. De Staat geeft
dan wel waterreservoirs, het water moeten de mensen zelf kopen. Logisch, maar als je geen of
onvoldoende inkomsten hebt is dat ook niet mogelijk.
6. Pasen
April was de maand waarin het hoogfeest van Pasen de boventoon voerde, ook in de Escola dos
Anjos. De juffen zijn blij dat ze weer in hun ritme zijn met de leerlingen en maken van de
voorbereiding op Pasen een ludieke gebeurtenis in de school. Met Paashaas-oren en schminck voor
de kinderen, en natuurlijk met cake, eitjes en limonade.
7. Vergadering met de Juffen
Op 30 December 2017 was er een vergadering met de juffen, ter evaluatie van het 20ste lesjaar van de
Escola dos Anjos. Vooral om de juffen een hart onder de riem te steken. Het bestuur van SKIBRA
had besloten dit jubileum voor de 3 juffen een beetje luister bij te zetten door hen een extraatje te
geven, bestaande uit een zelfgemaakte maaltijd Bami met kipsaté (volledig onbekend gerecht daar,
de bamigroenten kwamen uit Nederland...) en ook een financieel extraatje van 250 Euro te geven.
De reactie van juf Saionara: “O wat geweldig, mijn gebeden zijn uitgekomen, ik had gebeden voor
een extraatje!). Zij verkeerde in financiële nood na het overlijden van haar moeder en een daardoor
gedwongen verhuizing. Zij was net als de andere juffen erg blij en werd door ons naar haar huisje
begeleid, om zeker te zijn dat ze onderweg niet overvallen zou worden in de donkere avond.
Gelukkig werd ook in 2017 de daling van donaties in Nederland opnieuw voor een deel
gecompenseerd door andere inkomsten in Brazilië: maandelijkse ouderbijdragen en giften via het
programma van Justitie voor boetes in de vorm van donaties in natura en werkzaamheden.
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Gerealiseerd in 2017: Project ESCOLA DOS ANJOS Recife
De juffen Elisabeth, Saionara en Quitéria hebben een mooi jaar 2017 achter de rug. 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 vrijblijvend prutswerk!

Project Escola dos Anjos in Recife, Pernambuco, Brazilië, heeft in 2017 het twintigste
lesjaar gedraaid. Dat mag wel duurzame hulp genoemd worden. De juffen, afkomstig uit
dezelfde favelas als de leerlingen, 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. Dat is het resultaat van de Escola dos Anjos: achterstand
ombuigen in voorsprong.
Ontmoetingen met oud-leerlingen zijn over het algemeen zeer bemoedingend. Zo was er de ontmoeting
met een 21-jarige jongen, die vertelde met veel plezier aan zijn tijd in de ESCOLA DOS ANJOS terug te
denken. Hij studeert nu Psychologie!
Overheid, wet- en regelgeving
De onderwijswetgeving wordt voortdurend aangepast in Brazilië. Zo is het vanaf 2015 verplicht om
tenminste 5% kinderen met ASS (Autisme Spectrum Syndroom) in de klassen op te nemen (inclusie
genoemd). Ook moeten lesprogrammas beschreven worden op het gebied van (rassen-)discriminatie,
milieubescherming en recycling. Dat deed de ESCOLA DOS ANJOS al, maar nu moesten er ook
projectbeschrijvingen van komen. Een project op zich, om dat allemaal op te schrijven en goedgekeurd
te krijgen door het gemeentelijk secretariaat van onderwijs.
Politieke chaos
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 nog steeds zwaar onder vuur vanwege corruptie en drastische
bezuinigingen. Corruptie is in de Braziliaanse maatschappij kennelijk bij iedereen in de vezels
doorgedrongen. Bezuinigen is dan olie op het vuur voor het volk. Zeker als de huidige president – afkomstig
van de rechtervleugel – drastische bezuinigingen eist, maar zelf ook een dik pak corruptieboter op zijn hoofd
heeft liggen... Dat is niet de juiste profeet zou je zeggen. Vandaar dat regelmatig protestmarsen gehouden
worden. De regering lijkt er niet wakker van te liggen, want elke vorm van gewelddadig verzet wordt door
het leger en politie in de kiem gesmoord. De mensen beseffen heel goed dat de militaire dictatuur die pas 20
jaar geleden stopte, heel eenvoudig weer kan terugkeren. Zeker als het land in een politieke chaos smoort.
Omdat de protestmarsen ook altijd iets feestelijks hebben – er wordt veel gedanst en met vllaggen gezwaaid is de vraag hoe serieus ze genomen worden. Brazilianen zijn erg veel gewend qua geweld, bedrog en
corruptie, maar revolutie is ver van hun bed.
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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, electriciteit en
belastingen van gemeente en brandweer, notariskosten e.d.).
De vrijwilligers leven in
dezelfde armoede als
onze leerlingen en zijn
voor hun dagelijkse
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.

Figuur 3: Koersverloop van de Real ten opzichte van de Euro sinds 2005.

Dringend noodzakelijke medische consulten worden aan de vrijwilligers vergoed, zodat zij niet voor alles
van het slecht functionerende staatsziekenhuis (SUS) afhankelijk zijn.
Voor 2018 konden we de vrijwilligersvergoeding voor de juffen verhogen van 100 Euro naar 115 Euro per
maand. Dat is natuurlijk nog niet voldoende om van te leven. Daarom zijn onze juffen afhankelijk van
bijbaantjes en van familie. Daarom ook de inspanning van SKIBRA om meer donateurs te vinden. We
blijven wel ruimte begroten om per kwartaal iets extra’s te doen. Of dat ook kan, hangt af van de werkelijke
inkomsten uit donaties.
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Ontvangsten SKIBRA in 2017
De ontvangen donaties waren in totaal € 15.896 en 4.289 aan voorschotten. Uit Eijsden-Margraten kwam
44,9% van de donaties. Bijzondere vermelding verdienen wederom Basisschool De Lindegaerd in Rothem
voor de duurzame inspanning van de leerlingen en leerkrachten. 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
Beginsaldo
Ontvangen donaties
Overgemaakt aan projecten Brazilië (via COSKIBRA)

63.818
15.896
-35.846

waarvan terugbetaling voorschotten aan COSKIBRA €2051

Kosten betaald in Nederland door SKIBRA
Totaal betaald door SKIBRA in 2017
Eindsaldo 31-12-2017

-1.580
-37.436
42.288

Ontvangsten COSKIBRAin Brazilië
Ontvangen via OM in Recife in natura*)
Ontvangen voorschotten via VISA
Ontvangen van SKIBRA
Ontvangsten Escola dos Anjos uit ouderbijdragen R$16.630*)
Totaal ontvangen door COSKIBRA in 2017

*4.289
33.845
4.751
42.885

*) Omgerekend naar de gemiddelde koers in 2017: 1 Euro=3,5 Real.

Bezittingen SKIBRA per 31-12-2017:
Banksaldo:
€ 42.288
Terug te betalen voorschotten:
€ 3.352
Totaal:
€ 38.926
De beoogde strategische reserve van Stichting Kinderzorg Brazilië om project ESCOLA DOS ANJOS
tenminste twee jaar te kunnen voortzetten bedraagt naar de huidige omstandigheden 45.000 Euro.
Stichting Kinderzorg Brazilië bezit geen onroerende goederen.
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Onze activiteiten in 2018 (en volgende jaren)
We gaan in 2018 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 26ste (!) 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 2018 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 laatste 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.
In Recife worden in 2018 zonnepanelen geïnstalleerd, zodat de energiekosten belangrijk
gereduceerd kunnen worden.
De Escola dos Anjos gaat op dezelfde voet verder in Recife, verbeterend waar mogelijk. 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 2018 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.
.
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Stichting Kinderzorg Brazilië
Jaarverslag 2017
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 VNdoelen: 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.

Jaarverslag 2017 en meerjarenplan 2018-2020
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Stichting Kinderzorg Brazilië
Jaarverslag 2017

Begroting 2018
Ook in 2018 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.
Investeringen betreffen onderhoud aan gebouwen en installatie van zonne-energie.
Operationele kosten betreffen de kosten van de Escola dos Anjos, zijnde de operationele kosten en de
beheerkosten van de faciliteiten in Recife en in São Bento do Una.
N.B.: De begroting is indicatief en geeft aan welke uitdaging SKIBRA en COSKIBRA haalbaar achten. Zij is vastgesteld
in februari 2018 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$ R$ 54.580 of
De post OPERATIONELE KOSTEN is geschat R$ 74.276 of

€ 14.751
€ 20.075

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 2018 € 37.326
(de gehanteerde gemiddelde omrekenkoers is R$ 370 = € 100)
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Jaarverslag 2017
Bijlage 1: FOTO’S UIT DE ESCOLA DOS ANJOS

Januari 2017: De streek rondom de stad São Bento do
Una is door 6 jaar droogte en hitte veranderd in een
witte woestijn. Groene begroeiing is zeldzaam
geworden, alles is dor en droog, zo niet dood.

Terwijl het vuur uit de hemel valt, installeren we het
waterreservoir op het dak van het schuurtje opnieuw.
Deze keer ingebed tussen twee muren, zodat het er
niet wéér afwaait als het stormt... Met alle schade van
dien.

In deze hete droogte overleven alleen sterke
diepwortelende planten, zoals de Acacia.

Jaarverslag 2017 en meerjarenplan 2018-2020

Op het terrein van de Escola dos Anjos op het
platteland van São Bento zijn grote fruitbomen
zoals deze JACA (voorgrond) en Mangoboom
volledig uitgedroogd. Dood. Mede een gevolg van
het oppompen van het restant grondwater door
boeren in de omgeving.

Om cement te kunnen maken moet het zand
letterlijk losgehakt worden. De hete zon heeft het
zand in het afgelopen jaar gebakken zodat de
bovenlaag keihard werd.

Buurman Erimário, in een oud shirt van VV Eijsden
dat hij koestert, helpt met het plaatsen van
betonnen staken om de afrastering van het terrein
steviger te maken. De oude houten staken zijn
verweerd en verpulverd door ongedierte.

Pagina 11 van 15

Stichting Kinderzorg Brazilië
Jaarverslag 2017

Bijlage 1 (vervolg)

Recife januari 2017: Op huisbezoek bij nieuw
aangemelde leerlingen, wordt een voedselpakket
dankbaar aanvaard.

Het schooljaar wordt in Februari afgetrapt met een
ouderbijeenkomst!

Een week later is er al een Juf (Elisabeth) jarig!
Lekker zo’n start van het schooljaar! (Groep1)

In groep 2 van juf Quitéria wordt direct aan het Alfabet
gewerkt!

Terwijl de peuterklas op zijn gemak gesteld wordt
door juf Saionara.

Jaarverslag 2017 en meerjarenplan 2018-2020
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Jaarverslag 2017

Bijlage 1 (vervolg)

Dat het dan meteen ook Carnaval is in Februari,
wordt ook op school gevierd!

Terwijl een pas afgeleverde laptop met Windows al
voor onoverkomelijke problemen zorgt. Gelukkig
kunnen we vanuit Eijsden – via internet en met
beelden via de smartfone- de gegevens redden.

De school krijgt bezoek van dames van de
gezondheidsdienst. Alle kinderen krijgen tandpasta
en een tandenborstel en een show hoe die te
gebruiken!

Maart 2017: Eerst valt de computer uit, vervolgens
breken onderdelen af in de laserprinter.... Snel een
nieuwe kopen, want zonder printer is een school zwaar
gehandicapt.

Een klas vol paashazen.... het Paasfeest wordt op
school voorbereid!

Onderwijl bezinnen wij ons op de invulling van het VN
Global Development doel voor 2030: QUALITY
EDUCATION. Dat doen we toch al?

Jaarverslag 2017 en meerjarenplan 2018-2020
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Stichting Kinderzorg Brazilië
Jaarverslag 2017

Bijlage 1 (vervolg)

Continu Verbeteren: Quitéria studeert met 64 andere
collega’s aan de Europese Faculteit voor Administratie en
Marketing (FEPAM)

Dat wordt in de Escola dos Anjos vertaald naar leerzame
activiteiten met de kinderen.

De FEPAM – heeft als primair doel, door middel van
opleidingen professionals en burgers op te leiden voor de
realisatie van projecten, op verantwoorde, kritische en
creatieve wijze, kortom het ontwikkelen, opbouwen en
implementeren van kennis voor de voortdurende
verbetering van de samenleving en toekomstige generaties.
Vakken o.a.: Psycho-analyse, Wiskunde, Leidinggeven in
scholen, etc.
Het volgen van deze opleiding is noodzakelijk om aan de
onderwijswet te voldoen, zonder een psycho-analist in te
huren...

Saionara en Elisabeth met hun paashazen...
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Jaarverslag 2017
Bijlage 2: Beleidsplan Stichting Kinderzorg Brazilië - “One Page Strategy” 2018-2020
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