Jaargang 31 – Nummer 108

juni 2012

JOURNAALTJE

STICHTING ONTWIKKELINGSSAMENWERKING N.O.–BRAZILIË
Secretariaat: Voordeldonk 74 – 5721HM Asten.
Telefoon: 0493-693545
Redactie: Greveslag 52, 6662 VC Elst (Gld).

Penningmeester: Bachstraat 20 – 6661CS Elst.
Rabobank Elst. Rek.nr. 11.68.92.412
Website: www.sonob.nl

de leerkracht en. Op veel plaatsen in het binnenland
moet de basis nog gelegd worden. Dit was de korte
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Novo Horizonte, onze zusterorganisatie in Brazilië,
heeft uw hulp nog jaren hard nodig. Uit eraard valt
daaronder ook het LCAA kindertehuis in Parmeira
dos Indios en in Bat alha de “kleuterschool” van pater Josevel. Want naast mooie plannen bedenk en
dient ook “werk in uit voering” in ere gehouden te
worden.
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John van Dijk

WOORD VAN DE VOORZITTER

.

“ BRAZILI Ë, VALLEN EN OPSTAAN IN HET BELOOFDE LAND”

2011, RESULTATEN OM TROTS OP TE
ZIJN!

Dit was een gedeelt e van een kop die in het Financieel Dagblad van zaterdag 26 mei 2012 stond.

Op dit moment leggen we in het bestuur de laatste
hand aan het Jaarverslag over 2011. Al schrijvende
realiseer je je hoeveel we door uw steun weer hebben k unnen doen en welk e fantastische prestaties
onze partners de Associação Novo Horizonte van
Lourdes, het Lar da Criança o.l. v. Roberta en de
Sociedade Educ acional e Assistencial van Josevel
weer hebben geleverd. Hieronder volgt een opsomming.

De Braziliaanse economie groeide de afgelopen
tien jaar met gemiddeld bijna 4%., maar het onderwijssysteem kan de groei niet bijhouden. Nog altijd
is een op de vijf Brazilianen analfabeet.
Per hoofd van de bevolking is het inkomen, van de
gemiddelde Braziliaan, nog steeds heel laag. Hiermee staat Brazilië op de 60e plaats in de wereld.

Associação Novo Horizonte;
Onder andere met geld uit acties van Basisschool
Voordeldonk in Asten worden Moederclubs voorzien van materialen voor het vervaardigen van babykleding en lesmateriaal voor de jonge aanstaan-

In het Noordoosten, waar Novo Horizonte werkt
zien we dit patroon nog eens uit vergroot.
Weliswaar begint elektriciteit beter beschikbaar te
komen, zeker in de plaatsen langs wegen, maar als
er geen verharde weg is, en dat is nagenoeg op het
grootste gedeelte van het platteland, dan kom je
nog veel schrijnende gevallen tegen. Terwijl Brazilië 200 keer groter is dan Nederland, is er naar kilometers gemeten slechts 20% meer snelweg dan in
Nederland. In Nederland 5000 km snelweg, in Brazilië 7400 km. Een land in ontwikkeling met nog
een eindeloze weg om te gaan.
Scholing, naast de andere primaire zaken als
schoon water, gezondheidszorg en hygiëne, blijven
om aandacht vragen. Bij scholing begin je nu eenmaal helemaal bij het begin. De echte grote groepen kinderen hebben gewoon een goede kleuterschool en daarna een lagere school nodig met goe1

de moeders.

Anges te Beek bij Nijmegen en het Hooghuis Lyce
um te Oss (Regenwatertanks) met behulp van de
de Stichting
Wilde Ganzen
het geld bijeengebracht.
Hiervoor zijn
16 cisternas
en 22 ecologische fornuizen
gebouwd, 75
bijenvolken
aangeschaft,
metselaars geïnstrueerd, opleidingen en
instructies gegeven.

Het project Vitória waarin 100 kinderen uit Quebrangulo, die door overstromingen in 2010 alles zijn
kwijtgeraakt en nog steeds in noodbehuizing wonen, een dag per week worden opgevangen. Die
dag krijgen zij begeleiding, goede voeding, schone
kleding en in ieder geval veel liefde en vrolijkheid.
Dit project kan in 2012 nog worden voortgezet mede dankzij de Diaconie in Elst en de Arentschool in
Rotterdam.

Ecologisch fornuis

De Muziekschool, die vernoemd is naar haar eerste
grote supporter, Catharinus Pals, heeft de eerste
basiscursus afgerond.

In 2009 is een groot combinatieproject opgestart,
bestaande uit de onderdelen; Regenwatert anks
voor Água Branca, bouw van ec ologische fornuizen
en Uitbreiding van het project Bijen zonder Angel.
Dit project is begin 2011 volledig afgerond en verantwoord bij de Stichting Wilde Ganzen. Voor het
project is destijds door de scholen Sunt e Werfert te
Elst (Gld) (Bijen zonder angel), ’t Startblok te Elst
(Gld) (Ecologische fornuizen) en Notre Dame des
2

stuurd. Eind 2011 is een begin gemaakt met de
bouw van een grote regenwatertank, die door enkele van onze donateurs is gefinancierd. Dez e tank
moet een eind maken aan de noodzaak om het Lar
te sluiten in perioden dat de gemeente geen leidingwater levert.

In 2010 hebben ’t Startblok in Elst en het Varendonckcollege in Asten, inclusief een bijzondere
subsidie van de Wilde Ganzen, geld bij elkaar gebracht voor een vervolg op het project van de regenwatertanks in Água Branca. Dit project is in
2011 volledig tot uit voering gebracht en verantwoord. Er zijn 28 regenwatertanks gebouwd.

Sociedade Educ acional e Assistencial;
Dankzij onze trouwe donat eurs steunen wij permanent 36 kinderen in de Crèche van Batalha. De crèche, waar kinderen uit de allerarmste families worden opgevangen, draait volledig op uw hulp en bijdragen uit de locale gemeenschap van Batalha.
Recent hebben we bericht ont vangen, dat het project Regenwatert anks te Água-P é is afgerond, ondanks de langdurige en ernstige ziekte van pater
Josevel. In het project, waarvoor restsaldi van andere regenwatertankprojecten van de Sonob zijn
gebruikt, aangevuld met en een speciale subsidie
van de Wilde Ganzen, zijn maar liefst 22 watertanks gerealiseerd.
Nieuwe projecten
Voor 2012 wordt financiering gezoc ht voor de projecten; Zeepfabricage uit bakolie, Muzieklessen,
Crescer Feliz, Textielbewerking en Computeronderwijs. Verder zal 2012 vooral in het teken staan van
het ontwikkelen van een meerjarenplan door Novo
Horiz onte en natuurlijk het voortzetten van alle
doorlopende projecten, zoals de moederclubs, het
Lar, de crèche, de muziek- en andere opleidingen,
die alleen maar mogelijk zijn door uw giften.

Tot slot worden ca. 30 kinderen uit de arme wijk
Xucurus “geresocialiseerd” en bijgeschoold op het
gebied van taal. Voor dit project is het geld door de
open Hofschool te Goirle, inclusief subsidie van de
Wilde Ganzen voldoende voor een goede start. Het
project wordt voortgezet met bijdragen van o.a. de
Diaconie in Elst en klas 3b van het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen.

Wilt u meer weten? Kijk dan naar het Jaarverslag 2011 op onze site www.sonob.nl, of vraag
een kopie van het jaarverslag aan bij onze secretaris.
Jos Livius

ACTIENIEUWS JUNI 2012
Arentschool voert actie voor Quebrangulo
De afgelopen maand hebben de kinderen van de
Arentschool in Rotterdam actie gevoerd voor hun
leeftijdgenootjes uit Quebrangulo (Alagoas). De kinderen in Quebrangulo werden in 2010 getroffen
door een zware overstroming en wonen nog steeds
in noodbehuizingen. Eens in de week worden ze
liefdevol opgevangen en verzorgd en om dat nog
even voort te kunnen zetten is er meer geld nodig.
Tijdens de voorlichting was al te merken, dat de
kinderen en leerkrachten van de Arentschool zeer
gemotiveerd waren om hiermee te helpen.
De actie werd gehouden in de “landenweek”, waarin iedere klas bijzonder aandacht besteedde aan
een gekozen land. De week werd afgesloten met

Lar da Criança Ação por Ação;
Door de bijdragen van onze trouwe “padrinhos”
hebben in 2011 weer 65 meisjes uit de armenwijk
“Alto do Cruzeiro” in Palmeira dos Índios hun dagen in het Lar doorgebracht. Roberta heeft over
hun doen en laten een uitgebreid jaarverslag ge3

REUNIE?

een feestelijke voorstelling voor ouders en familie,
waarvoor grote belangstelling was. Aan het eind
van de voorstelling werden stoelen geveild, die per
klas waren beschilderd in kleuren en motieven van
het gekozen land. De opbrengst van de veiling gaat
direct naar de kinderen van Quebrangulo!

Een reünie organiseren voor uitsluitend de geadopteerde Brazilianen en hun eigen gezinnen? Toen
Mariëlle Livius en ik dit verz oek van het bestuur van
SONOB kregen waren wij direct enthousiast! Het
is namelijk alweer een paar jaar geleden dat wij in
de gelegenheid waren elkaar te treffen en volgens
ons is er animo genoeg om dat op korte termijn nog
eens over te doen. Het lijkt ons ook erg leuk dat
‘onze’ kinderen de kans krijgen elkaar te ontmoeten, net zoals wij dit ooit ook hebben gehad.
Inmiddels is de eerste mailing, met daarin een paar
vragen over o.a. het animo, de deur uit. Wij verwachten halverwege juli te weten of de reünie door
kan gaan. Hierbij is het dus belangrijk dat er op korte termijn gereageerd wordt op onze vragen. De
bedoeling is dat wij op de eerste of de tweede zondag van september, ergens in het midden van het
land bij elkaar gaan komen. Gewoon gezellig bijkletsen met een hapje en een drankje, niets meer
en niets minder. Nou ja, met wat lekkere Braziliaanse muziek erbij natuurlijk, dat spreekt voor zich...
Wij hebben voor de mailing niet alleen de SONOB adressenlijst gebruikt, maar ook via Facebook en
Hy ves onze eigen contacten aangeschreven. Het
zou natuurlijk heel goed kunnen dat wij niet iedereen hebben kunnen bereiken.
Heb jij onze mailing niet gehad, of ken jij geadopteerde Brazilianen waarvan jij vermoedt dat zij de
mailing niet gezien of gehad hebben? Graag z.s.m.
even een mailtje met jouw cont actgegevens naar
sonobreunie@gmail.com. Wij zorgen er dan voor
dat jij alsnog onze mailing ont vangt. Hoe meer aanmeldingen, hoe groter de kans dat deze leuke reünie door kan gaan. Snel reageren dus en hopelijk
tot ziens in september!

Kinderen en leerkrachten van de Arentschool,
bedankt voor jullie gastvrijheid en de inzet voor
de kinderen in Brazilië. We laten jullie zeker horen, waaraan het geld precies i s besteed en wie
weet, zien we elkaar nog eens terug!
Klas 3B helpt kinderen Xucurus
Het kan nog net voor de vakantie, moet klas 3B van
het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen gedacht hebben en dus besloten ze op de valreep nog een actie te houden voor een goed doel. Gelukkig viel hun
keus op een project voor de Sonob. Zeer geïnt eres seerd werd geluisterd naar de voorlichting die ik
mocht geven over het project Crescer Feliz
(Gelukkig opgroeien), waarin dertig vrijwel kansloze
kinderen, op professionele wijze worden
“geresocialiseerd” en bijgeschoold. De projectkosten hiervoor bedragen per kind ongeveer één euro
per week. 3B heeft het plan opgevat, om in de pauze aantrekkelijke lunchgerechten te gaan verkopen
aan de medeleerlingen. We wensen ze daarbij alle
succes.

Namens de SONOB Reünie 2012 en met een
Braziliaanse groet,
Hugo Verbunt

VAN DE REDACTIE
De redactie dankt wederom het ROC ter AA in Helmond voor het kopiëren van het Journaaltje en de
heer F. v.d. Loo en Van der Loo Beheer uit Asten
voor het ter beschikking stellen van de enveloppen
voor het verz enden van het Journaaltje.

3B, dank voor jullie inzet voor generatiegenoten
in Brazilië, die zonder extra steun geen enkele
kans op een gelukkige toekomst hebben! Jullie
horen nog van ons.
Jos Livius

JAARVERSLAG 2011

Wij wensen alle supporters en donateurs van SONOB een heel plezierige en zonnige vakantie toe.

Inmiddels is het jaarverslag 2011 gereed. U kunt
het vinden op onze website www.sonob.nl
Jan Spee
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