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Nagels knippen als spelletje! 

In de arme wijk Itapecerica da Serra in 
São Paulo blijft ons project APIS een 
belangrijke rol spelen voor ouders, 
kinderen en leerkrachten. Kleuters 
hebben veel te leren en APIS pakt dit 
aan door belangrijke thema’s te 
verwerken in allerlei leuke activiteiten. 
Tandenpoetsen, gezond eten en zinde-
lijkheid worden dan een spel, een teke-
ning, een toneelstuk, een dansje, een 
sportoefening!  De thema’s vergroten de 
zelfredzaamheid van de kinderen maar  

 
Kinderen krijgen les over nagels knippen 

helpen óók de ouders bij het opvoeden. 
Plezier maken met elkaar staat centraal! 
Het APIS-team is enthousiast en leer-
gierig. Er is een natuurlijke doorstro-
ming: nieuwe studenten worden vol 

goede moed opgeleid tot leerkracht. 
Bijvoorbeeld Pedro, die zelf als baby bij 
APIS binnenkwam en als kind hielp met 
kleine klusjes: vegen, fruit snijden, pop-
penkast spelen en boekjes voorlezen. Zo 
bleef deze lieve, enthousiaste jongen 
van de straat. Nu organiseert hij bewe-
gingslessen voor de kleuters en sport-
activiteiten voor de jongeren in de buurt. 
Bestuurslid Diana Wesselius heeft APIS 
tijdens haar vakantie in november 2017 
bezocht. Lees haar verslag en meer 
informatie over APIS op onze website! 
 

7.000 KINDEREN IN 40 JAAR! 
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Onze stichting bestaat 40 jaar!  
Met uw hulp hebben wij meer dan 
7.000 kinderen veel betere kansen 
gegeven op een goede toekomst. 
Een mijlpaal om te vieren en ook 
een moment om stil te staan bij 
waarom we dit doen. Varen we de 
juiste koers? We zien dat we een 
groot verschil maken voor kleuters 
en hun omgeving. Op korte termijn 
maar vooral op lange termijn. Dat 
geeft ons inspiratie om door te 
gaan. Doet u mee?  

Feliciteer ons en geef iets extra! 

Medewerker aan het woord: 
Teresinha 

 
“Ik werk al 24 jaar als kokkin op de 
crèche Santa Beatriz en verzorg de 
lunches en de ‘tussendoortjes’ tijdens de 
ochtend- en middagpauze. Met goede 
voeding kunnen de kinderen zich beter 
concentreren. Ik houd ervan om met 
kinderen te werken, maar ik doe dit werk 
ook omdat ik zo help de kinderen van de 
straat te houden. Wat me het meest 
voldoening geeft is om de kinderen die 
op de crèche hebben gezeten later als 
een ‘goed mens’ en werkende volwas-
senen terug te zien. Het maakt me 
gelukkig dat de Crèche aan de 
ontwikkeling van deze volwassenen 
heeft kunnen bijdragen.”    
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Bernadette is ereburger! 

Op 29 mei 2017 heeft Bernadette 
Marchand van de gemeenteraad van 
Salvador de titel van ereburger gekregen 
voor haar jarenlange inzet voor de crèche 
en andere projecten van Associacão 
Criança e Família. Bernadette bleef er 
nuchter onder: “Laten we hopen dat deze 
eretitel leidt tot meer subsidie van de 
gemeente!” 

 

Bernadette Marchand wordt onderscheiden 

door de burgemeester van Salvador 

Een lange weg te gaan 

Ook afgelopen jaar hebben de 207 
miljoen Brazilianen het zwaar gehad. 
Een jaar geleden had iedereen hoop dat 
het dieptepunt bereikt was en alles snel 
beter zou worden. Maar voor het tweede 
jaar op rij bleef de economie in een 
zware recessie. De landelijke werkloos-
heid steeg verder naar ruim 12%, een 
record over de afgelopen decennia. Dit 
betekent dat in de wijken van onze 
schooltjes vaak 75% van de mensen 
geen werk heeft. De gezondheidszorg is 
alleen nog betaalbaar voor mensen met 
geld. De politiek is niet in staat deze 
problemen op te lossen wegens grote 
corruptieschandalen. De ‘wasstraat’, 
zoals de aanpak van de corruptie heet, 
brengt telkens weer nieuwe 
onregelmatigheden naar boven. De 
gewone bevolking heeft daar geen 
invloed op, maar ervaart wel de 
gevolgen ervan. De Stichting werkt aan 
de zelfredzaamheid van de kinderen in 
sloppenwijken. Met een sterk 
fundament kunnen zij zich beter 
ontwikkelen en maken ze later meer 
kans op een goed, zelfstandig bestaan.  

 

BORRELEN VOOR BRAZILIE! 

Geld ophalen voor het goede doel 
en tegelijk genieten van de goede 
dingen van het leven! Een hele 
maand festival, met Braziliaans 
eten, filmavonden en een 
enthousiast koor dat Braziliaanse 
liederen bracht. Dit organiseerde 
het Utrechtse Café Averechts voor 
onze stichting. Het resultaat was 
bijna €2000 voor onze kleuters! 
Enorm bedankt! 

 
Financieel  

 

Door de vergrijzing van ons donateurs-
bestand loopt het aantal giften terug. 
Help ons een handje en werf een nieuwe 
donateur. Samen zorgen wij zo voor de 
continuïteit van de projecten.  

Onze kleuters bedanken u hartelijk voor 
uw gift! 

Scholing is het krachtigste wapen om de 

wereld te veranderen (Nelson Mandela) 

 

 

 

Heeft u een idee of 

wilt u een leuke 

actie in uw omge-

ving opzetten? Laat 

het weten en doe 

mee! 

DE STICHTING  

Dupontplein 3, 3817 DV Amersfoort 
E: stichting@kleutercentrabrazilie.nl 
T: @KleutercentraBr 
F: stichting.vriendenvankleutercentra 
inbrazilie 
KvK Amsterdam 41197964,  
ANBI  8156.19.431 
Opgericht 1977 

NL35 INGB 0004 4674 04 t.n.v. Stichting 
Vrienden van Kleutercentra Brazilië te 
Amersfoort.  

 
Vrienden die al langer donateur zijn, 

ontvangen bij deze brief de gele bijlage 

met hun vriendencode. Wilt u deze code 

opnemen in het opmerkingenveld bij uw 

overschrijving? Alvast bedankt! 

Bestuur: Anita Lemoine-van den Bosch 
(vz.), Bas Bollinger, Diana Wesselius-
Simon, Bart van der Ree 
 
Oud bestuursleden: A. Boone-Passchier, 
J.J.M. Peterse, P.P.M. van der Ree, S. 
Schaap, M.P.M. Husmann-van der Ree, 
A.Lensink, C. Kamp 

 
Je kunt belastingvrij schenken 
zonder tussenkomst van de notaris, 
zie www.kleutercentrabrazilie.nl. 
 
Jaarbrief per E-mail ontvangen? Schrijf 
naar: stichting@kleutercentrabrazilie.nl. 
 

Uw steun helpt kinderen direct! 

 

 

7000 KINDEREN IN 40 JAAR! 
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Feliciteer ons en geef iets extra! 

 

Financiële verantwoording 2017 2016 
 € € 
Ontvangen giften  24.310 29.301 
Saldo overige mutaties +          206 +       -215 
 24.516 29.086 
Saldo vorig jaar   +      6.189      +    2.204 
 30.705 31.290 
Naar projecten Brazilië    -   23.400   -  25.102 
Reserve     -      6.000  -     5.500 
Saldo 1.305 688 

 


