Stichting Kinderzorg Brazilië
Jaarverslag 2018

Eijsden-Margraten, 19 April 2019
Geachte donateurs en belangstellenden,
Hierbij bieden wij u het jaarverslag over 2018 van de Stichting Kinderzorg Brazilië aan.
Het 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 de Braziliaanse partner COSKIBRA en de ESCOLA DOS ANJOS (“School van
de Engelen”) mee aan de realisatie van tenminste 7 van de 17 VN-Doelen voor Duurzame
Ontwikkeling:
We werken 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 de 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
E-mail: SKIBRA@GMAIL.COM
Postgiro : 208356
Internet: HTTP://WWW.SKIBRA.NL
Bank
: ABN/AMRO 41.37.61.622
Kamer van Koophandel Zuid-Limburg Nr. 41078488
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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 van Recife en op het platteland in de
staat Pernambuco.
Op het platteland, in de omgeving van de stad São
Bento do Una, zijn de activiteiten breder gericht dan
puur onderwijs aan de kleinsten. COSKIBRA zorgt
ook voor water, indien dat nodig is zodat gezinnen in
hun huisje kunnen blijven wonen en niet naar de stad
hoeven vluchten, om daar bij de allerarmsten aan te
sluiten. Werk is er voor de meesten niet in de stad.

Organisatie, regie en samenwerking
COSKIBRA vormt de brug tussen culturen en tussen
SKIBRA en haar projecten.

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

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 de armste
gezinnen. Het wordt geleverd door de Escola dos
Anjos.

Primaire activiteit: Escola dos Anjos

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

Ons belangrijkste project is de ESCOLA DOS
ANJOS, de SCHOOL VAN DE ENGELEN, in 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 80 kinderen (3-6 jaar)
Activiteiten m.b.t. legalisering en regelgeving
Voedselhulp, kerstpakketten en waterdistributie platteland
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Gerealiseerd in 2018 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 2018:
1. Vergadering met de juffen
Op 4 januari 2018 was de jaarvergadering met de juffen van de Escola dos Anjos in Recife. Daaruit
noteerden we een aantal gewenste verbeteringen in het klimaat in de school (meer ventilatie en meer
ventilatoren). Het is erg benauwd in de schoollokalen en de juffen hebben daar veel last van. Verder
geven de juffen aan dat zij erg graag in de Escola dos Anjos blijven werken.
De vrijwilligersvergoeding zouden ze wel iets willen zien stijgen maar ze beseffen dat daarvoor
meer donateurs nodig zijn. Opdracht voor SKIBRA!
2. Groot onderhoud- Schoolgebouw in Recife
Door de inwerking van vocht, regenwater uit lekkages en lekkende waterleidingen, was een groot
deel van de muren van de school aangetast. De (dragende) onderdelen van gewapend beton
vertoonden betonrot. Voor een school natuurlijk een onbestaanbare situatie. In Januari werd met
aannemer Geraldo Pinto een plan opgesteld om de lekkages te stoppen en de schade te herstellen.
Nadat hij aandachtig had geluisterd naar de werkwijze (Braziliaanse vrijwilligers en financiering uit
donaties vanuit Nederland) bood hj aan om de eerder ingediende offerte te verscheuren en een
nieuwe te maken, waarbij alleen kosten van de gebruikte materialen in rekening zouden worden
gebracht. Hij zou dan de arbeidskosten voor zijn rekening nemen. Een bijzonder nobele geste. Zijn
beste medewerkers zette hij in voor het werk, bestaande uit hak-en breekwerk, stucwerk, tegelzetting
en reparatie aan regenafvoer en riolering. Een groot deel van de betegeling binnen in de school was
losgekomen van de muur, doordat te weinig cement en ongewassen zand was gebruikt tijdens de
bouw.
3. Vervanging Meterkast
Een afzonderlijk deel van het onderhoud was het vervangen van de meterkast bij de ingang van de
school. Die was nog vanuit de tijd dat het gebouw gepbouwd werd. Het was een grote blikkenkast
van ongeveer 50x50 cm, ingebouwd in de muur en totaal verroest. De blikken deur van de kast was
al uit de scharnieren geroest. Een erg gevaarlijke situartie. Het werd opgelost door de gehele
meterkast en alle warmtezekeringen daarin te vervangen door nieuwe. Dat werd uitgevoerd door een
electricien die ons door de aannemer getipt was. In eerste instantie declareerde hij 1600 Real voor 1
dag werk, maar na tussenkomst van de aannemer nam hij genoegen met 600 Real. Nog drie keer
zoveel als een dagloon, maar uit bezorgdheid voor represailles van de man besloten we dat maar te
betalen.
4. Dakreparatie schoolgebouw in São Bento do Una.
Onder de dakpannen van het 10 bij 14 meter metende gebouw was een ware ZOO ontstaan:
tienduizenden bijen op de ene hoek, tientallen vleermuizen op de andere hoek, en in het midden
mussen die continu nessen bouwden waardoor de lichte dakpannen omhoog en opzij weggedrukt
werden. Onder de dakpannen wlag inmiddels een enorme hoop vervuiling: uitwerpselen van
vleermuizen, vogels en grote bijennesten. De vleermuizenpoep kwam in de vorm van een bruine stof
tussen de dakplaten door het gebouw in en zorgde voor lange bruine strepen op de vloer en de tafels.
De bijen hadden de kantoorruimte uitgekozen als plek om te sterven; duizenden dode bijen was het
resultaat. Het is nog steeds een raadsel hoe ze binnenkwamen, maar de uitgang konden ze blijkbaar
Jaarverslag 2018 en meerjarenplan 2018-2020
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niet vinden. Vânia, een lid van COSKIBRA, veegde wekelijks de bijenlijkjes bij elkaar op een grote
hoop, om de vloer schoon te maken. De ruiten zaten steeds vol met was en uitwerpselen van bijen.
Om het ongedierte (vleermuizen, bijen en mussen) onder de dakpannen te stimuleren zich elders te
vestigen, werden de dakpannen door aannemer Zenildo vervangen door golfplaten van Brasilit
(Eternit). Hij garandeerde dat er geen vleermuis meer onder de golfplaten zou kunnen komen. Het
bijennest verwijderde hij in de donkere avonduren: twee ketels van 25 liter gevuld met volle
honingraten mocht hij meenemen. Later bleken de bijen teruggekeerd te zijn.
5. Installatie Zonnepanelen, Recife
Net als in Nederland stijgen de energieprijzen voortdurend. Het was een doorn in het oog om de
maandelijkse hoge energienota’s steeds weer te moeten boeken en betalen. Dat deed SKIBRA ertoe
besluiten om zelf stroom op te wekken, in het land waar meestal de zon schijnt.
Het offerteproces was heel leerzaam en moeizaam. Met geruggensteund door advocatenkantoor
Cavalcanti van onze vriend Gilberto kwam er uiteindelijk een akkoord: uiterlijk 28 januari zouden
de zonnepanelen geïnstalleerd zijn. Het lesjaar van de school zou 1 februari starten.
De zonnepanelen en alle hulpmaterialen werden die dag gebracht en in de leslokalen opgeslagen,
maar niet geïnstalleerd. Er was heel wat druk nodig om alsnog voor elkaar te krijgen dat de panelen
op het dak gemonteerd zouden worden vóór het begin van het schooljaar. Uiteindelijk werd de
installatie 3 april 2018 werkend opgeleverd. Hoera?
6. Verdubbeling maandelijkse energienota
De grote schok kwam bij de energienota van april 2018: De rekening bleek bijna driemaal zo hoog
als normaal. In de maanden mei en juni was de rekening tweemaal zo hoog als normaal. Ondanks de
werkende solar-installatie en ondanks de vervanging van alle TL-buizen in de school door LEDverlichting. Wat was er aan de hand? We hebben alle kantoren van de energiemaatschappij in Recife
bezocht om uitleg van de nota te krijgen maar kennelijk kon of wilde de maatschappij dat niet. “De
meter is in orde” heette het. Of, “we sturen binnen 14 dagen een technicus om de meter te
controleren”. Dat was zinloos. Dan weet je nog steeds niet hoe de nota tot stand komt en waarom er
terugleveringsgegevens uit onze solar-installatie ontbreken. De leverancier van de solarinstallatie
wees naar de energieleverancier en vice versa...
Juni 2018 deden we zelf onderzoek in de school. We hadden via internet een electricien opgespoord,
omdat een van de juffen aangaf dat de vloer in haar klas op een bepaalde plek zo warm werd, terwijl
daar geen zon kwam. Het bleek na het opbreken van enkele tegels in de vloer dat op die plek een
aardpen onder de vloer zat, waar de aarding van de stopcontacten op aangesloten was. Die pen was
HEET. De electricien ontdekte vervolgens dat in een bepaald stopcontact in de school de
stroomdraad contact maakte met de aardingsdraad.... Energielek gevonden! Waarom sloeg de
zekering in de meterkast niet uit dan? Op dat moment bleek dat alle zekeringen veel te zwaar waren:
32 Ampère, waar 10 Ampère meer dan genoeg was. Bovendien ontbrak een aardlekschakelaar....
In elk geval was de energienota over de maanden daarna een stuk lager... Maar nog altijd was het
verbruik in Kwh niet te verklaren vanuit de geïnstalleerde apparatuur en verlichting. Het enige
verdachte apparaat bleek de koelvriescombinatie te zijn. De rechter buitenwand aan de bovenzijde
was warm, bijna heet... , de thermostaatknop zat muurvast, en de koelkast bleef 24 uur perdag
brommen... Nadat we met een verbruiksmeter uit Nederland konden aantonen dat de koelkast voor
nagenoeg het hele maandverbruik van energie verantwoordelijk was, wisten we wat ons te doen
stond: De koelkast moest vervangen worden. Een extra last voor SKIBRA. Sinds de vervanging zijn
de energienota’s in elk geval een stuk lager, maar een maandelijks verbruik van exact 100,00 Kw
doet vermoeden dat de energiemaatschappij een forfaitaire rekening stuurt! We wachten de jaarnota
maar even af!
7. Afronden financiële administratie van de Escola dos Anjos over 2018
Nog steeds betalen niet alle ouders hun bijdragen. Enkele moeders hadden dispensatie gekregen van
Quitéria, vanwege de uiterst erbarmelijke situatie waarin ze leven. Anderen betaalden gewoon niet.
Jaarverslag 2018 en meerjarenplan 2018-2020
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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.
8. Registratie van nieuwe leerlingen voor 2019 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.
9. Water
Water was nog steeds op rantsoen in 2018. Aangezien de prijs van water op de “vrije markt” als een
raket omhoog schiet, heeft SKIBRA helaas moeten afzien van het kopen van water voor irrigatie. Er
wordt alleen water gekocht als de belanghebbenden daarvoor willen betalen. Er zijn maar weinig
gezinnen die dar geld voor hebben. Velen leggen constructies aan om regenwater op te vangen in
hun reservoirs. Alleen... het regent al jaren niet meer... Een enorm dilemma.
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Gerealiseerd in 2018: Project ESCOLA DOS ANJOS Recife
De juffen Elisabeth, Saionara en Quitéria hebben een zeer zwaar schooljaar 2018 achter de rug. Het is in
de klassen een hectiek van jewelste en alleen met een overdosis liefde, acceptatie en leiderschap kunnen
de juffen dit dag in dag uit aan. Vrijwilligerswerk is geen vrijblijvend werk!

Project Escola dos Anjos in Recife, Pernambuco, Brazilië, heeft in 2018 het eenentwintigste
lesjaar gedraaid. Dat mag wel duurzame hulp genoemd worden. De juffen, afkomstig uit
dezelfde krottenwijken als de leerlingen, hebben het zwaar maar geven niet op. Jaarlijks
stromen 14-18 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.
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 – Bolsonaro grijpt de macht
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.). Ongeveer 60% van ouders betaald een
maandelijkse bijdrage van €7,00 per kind (1 Real per dag). Veel alleenstaande moeders kunnen dat niet
opbrengen en krijgen dan dispensatie van de schooldirectrice.
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. Naast het vrijwilligerswerk voor de
ESCOLA DOS ANJOS geeft Saionara ook bijles aan andere leerlingen bij haar thuis.
We proberen zo gunstig mogelijke wisselkoersen te realiseren om het maximale met de ontvangen donaties
te doen. De laatste jaren is het ontvangen van geld uit het buitenland onder een vergrootglas komen te liggen
bij de Braziliaanse overheid. In de jacht op witwassers en corruptie lijkt tegenwoordig iedereen verdacht te
zijn in de ogen van de Braziliaanse fiscus. Banken worden dan ook verplicht al dergelijke transacties aan de
fiscus te rapporteren.

Figuur 3: Koersverloop van de Real ten opzichte van de Euro sinds 2005.
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Ontvangsten SKIBRA in 2018
De ontvangen donaties waren in totaal € 17.551. COSKIBRA ontving daarnaast € 6.443 aan voorschotten
van derden, die door SKIBRA terugbetaald werden. Uit Eijsden-Margraten kwam 46,6% van de donaties.
We proberen voortdurend het aantal vaste donateurs te vergroten, aangezien die noodzakelijk zijn voor
duurzaam helpen. Tevreden donateurs en platforms als De Etalage zijn hierbij onmisbaar.

Bestedingen door SKIBRA
Beginsaldo
Ontvangen giften

42.298
17.556

Overgemaakt aan projecten Brazilië (via COSKIBRA)

-10.960

inclusief terugbetaling door COSKIBRA ontvangen voorschotten € 9.795

Kosten betaald in Nederland door SKIBRA
Totaal betaald door SKIBRA in 2018
Eindsaldo SKIBRA in 2018

-1.140
-12.100
47.754

Ontvangsten COSKIBRA in Brazilië*)
Ontvangen via OM in Recife in natura

PM

Ontvangen voorschotten aan COSKIBRA in 2018 € 6.443

Ontvangen van SKIBRA
Ontvangsten Escola dos Anjos uit ouderbijdragen R$16.600*)
Totaal ontvangen door COSKIBRA in 2018
*) Omgerekend naar de gemiddelde koers in 2018: 1 Euro= 4 Real

10.960
4.150
15.153

Bezittingen SKIBRA per 31-12-2018:
Banksaldo:

€ 47.754

De beoogde strategische reserve van Stichting Kinderzorg Brazilië om project ESCOLA DOS ANJOS
tenminste twee jaar op het huidige minimum kostenniveau te kunnen voortzetten bedraagt naar de huidige
omstandigheden 45.000 Euro.
De afgelopen jaren is drastisch bezuinigd op uitgaven. De verwachting is dat de uitgaven in de komende
jaren moeten stijgen.
Stichting Kinderzorg Brazilië bezit geen onroerende goederen.
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Onze activiteiten in 2019 (en volgende jaren)
We gaan in 2019 door met datgene wat in onze statuten staat: voorkómen dat kinderen
straatkind worden, door middel van Onderwijs, Opvoeding en Zorg. Daarmee kunnen we niet
garanderen dat kinderen alsnog ontsporen, maar met zekerheid zet de ESCOLA DOS ANJOS
veel kinderen op het juiste spoor, met de juiste bagage! Op het platteland in São Bento betreft
zorg vooral de elementaire levensbehoefte: water, voor zover we daar geld voor hebben.
Kortom: Stichting Kinderzorg Brazilië (SKIBRA) gaat door 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).
Nieuw project is het verzorgen van een cursus PC-gebruik voor adolescenten op het platteland
van São Bento do Una. Zijn hebben dat nodig voor hun studie, maar deze praktijkcursus is daar
niet beschikbaar. Met behulp van een oude laptop van COSKIBRA, waarop SKIBRA het gratis
besturingssysteem UBUNTU met daarbij een compleet en gratis Office pakket (Libre Office)
heeft geïnstalleerd, wordt de eerste cursus in juli 2019 gerealiseerd. Zo heeft de laptop uit 2006
een ‘derde leven’ en zijn de studenten een beetje geholpen. Als we meer gebruikte laptops
kunnen verkrijgen, kunnen we deze training verder uitbouwen.
Daarnaast wordt in 2019 gestart met een IMKERproject op het platteland van São Bento do
Una. De voorbereidingen zijn in volle gang, in 2018 zijn de eerste imkerpakken geleverd. In
2019 wordt een cursus opgezet, liefst in samenwerking met een nog te vinden lokale imker.
Stichting Kinderzorg Brazilië neemt in Nederland 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.
.
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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.
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Begroting 2019
Ook in 2019 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 inrichting. Zo bleek in 2019 de koelkast van de
ESCOLA DOS ANJOS 24 uur per dag door te koelen en was zodoende verantwoordelijk voor 80% van
het maandelijkse energieverbruik. Die moest daarom vervangen worden, hetgeen eigenlijk niet begroot
was.
Operationele kosten betreffen de kosten van de Escola dos Anjos aan leerkrachten, kantoorartikelen en
en lesmaterialen..
N.B.: De begroting is indicatief en geeft aan welke uitdaging SKIBRA en COSKIBRA haalbaar achten. Zij is vastgesteld
in februari 2019 in overleg met COSKIBRA in Recife.

In Brazilië
COSKIBRA en Escola dos Anjos in São Bento en in Recife
De post INVESTERINGEN is in totaal R$ R$ 16.005 of
De post OPERATIONELE KOSTEN is geschat R$ 67.090 of

€ 4.001
€ 16.773

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
€ 1.000
Totale begroting 2019 € 21.774
(de gehanteerde gemiddelde omrekenkoers is R$ 400 = € 100)
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Bijlage 1: FOTO’S DE ESCOLA DOS ANJOS (SÃO BENTO DO UNA)

Januari 2018: Eerst zorgen voor voldoende schoon
water! Per toeval ontmoetten we DOUGLAS (foto
links) die schoon water kan leveren: 12000 liter voor
200 Reais (ongeveer 50 Euro). Dat is nodig omdat er
uit de waterleiding geen drup komt!

Later zou blijken dat het water dat hij uit het meertje
in São Bento haalde, minder schoon is dan beweerd:
het bevat rioolwater en afvalwater van
dichtbijgelegen bedrijven... En dan met zulk water
tanden poetsen...

Het dak van het schoolgebouw in São Bento ziet er vreselijk uit! Vogels, vleermuizen en bijen hebben er hun
huishoudens ondergebracht, onder de dakpannen! Grote bergen vleermuizenpoep kwamen onde de
dakpannen vandaan... De dakplaten bezweken er bijna onder!

Februari: De imkerpakken worden getest, want In
Maart: Op het platteland heb je heel ander vertier
juni willen we een imkercursus starten! Het lijken wel dan in de stad!
marsmannetjes.
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Bijlage 2: FOTO’S uit de ESCOLA DOS ANJOS (RECIFE)

Januari Recife: Sr. Lindomar herstelt draagconstructies van het schoolgebouw, waarin betonrot
geconstateerd is..

Ja hoor! I.p.v. op 24 januari worden de zonnepanelen
op 27 januari geleverd, de laatste dag van de
schoolvakantie! De panelen worden
doodgemoedereerd in het leslokaal weggezet, samen
met buizen en ander installatiemateriaal! We stelden
de start van het schooljaar maar een week uit…
Na wat gedoe werden de panelen na het weekend op
het dak gelegd… maar nog niet aangesloten!
Bij de montagewerkzaamheden werd dwars door het
dak geboord. Schade aan het plafond, alles onder het
puin en stof op kantoor!
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Nu de school toch een week later start, is er voor Sr. Lindomar tijd om een paar vierkante meter loszittende
wandtegels te verwijderen, voordat er ongelukken gebeuren met spelende leerlingen… Nieuwe tegels zijn in
die afmetingen niet te krijgen, dus wordt de plek in d e muur afgesmeerd om er later een “wandbord” van te
maken.
De totaal verroeste
meterkast van blik
vervingen we door een
degelijke PVC meterkast
die in de muur werd
verankerd. De
electriciën ontwarde de
onbehoorlijk grote
hoeveelheid draden en sloot ze keurig aan op de
nieuwe warmtezekeringen in de kast.

Sr. Lindomar deed later
het metsel- en pleisterwerk
rondom de kast.

Februari Recife: Op zondag gaan we de LADEIRA op naar de kapel van Nossa Senhora da Conceição. Een
bedevaartplek. Sommigen gaan op hun knieën de 188 trappen op als dank voor een aan Maria
toegeschreven gunst.
In de kapel een levensgrote Jezus Christus aan het kruis. Erg bloederig uitgebeeld, “want dan besef je beter
hoe zwaar Jezus geleden heeft” zo was de uitleg....
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Carnaval is een fantastisch begin van het schooljaar!!

Waarna ook fluks weer gewerkt moet gaan worden!

Een groep studenten komt een ochtend met de
kinderen spelen, dat is een dolle boel!

Ze brachten als cadeautje een LCD TV mee,
weliswaar zonder afstandsbediening ..

Met pasen is iedereen het haasje...

Over Indianen leer je alles op de Dag van de Indiaan !
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Bijlage 2 (vervolg)

Tussen alle gedenkdagen in, is natuurlijk Moederdag
een van de belangrijkste. Allemaal een cadeautje
gemaakt voor moeder!

Eindelijk, op 3 april zijn dan de zonnepanelen aangesloten en in productie! Levertijd: 70 dagen i.p.v. de
toegezegde 1 dag....!
Juni 2018: Sint Jan is een heel belangrijk feest, met
veel dans, St. Jansvuren in de straten en feest op
school! Want daarna begint al de wintervakantie in
juli. Nou ja, winter.... In Recife regent het dan wat
meer dan anders, soms is Recife dan één groot
zwembad met 4,5 miljoen inwoners!.
Allemaal met strooien hoed en geruite bloes of jurk...
het is net carnaval, maar dan anders... Het feest op
school barst los en de kinderen zijn net wilde honden
die hun prooi verscheuren.... Chapeau voor de juffen
die dit allemaal aankunnen...

Onderwijl bezint de overheid
zich op de invulling van het
VN Global Development
doel voor 2030: QUALITY
EDUCATION. Dat doen we
toch al in de Escola dos
Anjos????
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Bijlage 1 (vervolg)
Deze brede regenpijp
(links) voert het water uit
de dakgoot van de Escola
dos Anjos regelrecht het
riool in. Nu maar hopen dat
het riool alles kan slikken
bij tropische regens en
springvloed... Recife is
nogal laag gelegen aan de
Atlantische Oceaan...
Juli 2018: In de wintervakantie komt Sr. Lindomar terug
om te helpen:
1. Om de regenwateroverlast voor de school en voor de
buren weg te nemen, hebben we twee nieuwe
regenafvoerpijpen geplaatst en op de riolering
aangesloten.
2. Een nieuw aanrecht in de wasruimte plaatsen. Het
oude was gebroken en de roestende bewapening stak
er gevaarlijk uit. Nu is het weer prima in orde en de
buurvrouw dreigt niet meer met maatregelen….!

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

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, Boolean Wiskunde,
Leidinggeven in scholen, etc.
Het volgen van deze opleiding is noodzakelijk om aan de
onderwijswet te voldoen, zonder een psycho-analist in te
moeten huren...
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In São Bento krijgt de school een veilige trapleuning en
Augustus 2018: Ook voor vaderdag maken de juffen met
een balustrade rondom het trapgat naar de begane grond.
de kinderen een kadootje voor alle vaders!
Na 10 jaar een welkome veiligheidsmaatregel!

Een wervelstorm brengt flinke schade aan aan het dak van
de Escola dos Anjos in São Bento... De natuur is hard!
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Bijlage 2: Beleidsplan Stichting Kinderzorg Brazilië - “One Page Strategy” 2018-2020
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