Meer over de Bijzondere Projecten
De jaarlijkse gift voor een kerstviering en schoolmateriaal
op de basisschool Poço de Jacó in Juazeiro do Norte, NO Brazilië.
Aanleiding: De basisschool Poço de Jacó is het initiatief van een zustercongregatie. Niet de
overheid, maar de zusters zijn voor 100% financieel verantwoordelijk voor de bouw, het onderwijs, de invulling van het onderwijs, alles.
Bijdrage. Een gezin uit de s' Jacoblaan in Utrecht neemt eind 2004 een ludiek actiegericht initiatief: samenzijn bij de kerstkraam en de opbrengst van de zelfgemaakte koekjes, warme
chocolademelk, glühwein, broodjes met knakworst en ieder jaar andere extra’s is voor Poço de
Jacó. Dit initiatief wordt een jaarlijkse niet meer weg te denken traditie. Mensen uit de straat
helpen voorbereiden en de jonge generatie volgt elkaar met veel enthousiasme op om achter
de kraam te staan.
De opbrengsten: totaal van 2006 t/m 2020 = € 5.890

In april 2019 bezoeken Wendy en Jan, twee bewoners van de 's Jacoblaan in Utrecht, de
school. Na 14 jaar kunnen eindelijk bewoners van de 's Jacoblaan zelf ervaren waaraan hun
donaties worden besteed.
Verslag van Wendy aan de overige bewoners:
"De ‘Escola (school) Poço de Jacó’ staat in een arme wijk aan de rand van Juazeiro do Norte,
een plaats in van circa 275.000 inwoners in Noord Oost Brazilië. We zagen veel aandacht, liefde en betrokkenheid van de leerkrachten, zo’n 2 per groep van 15-20 kinderen. Allemaal
schooluniform en eigen rugzakje (soms met wieltjes). Naast onderwijs krijgen ze trouwens ook
tussen de middag een maaltijd.
De school ziet er heel verzorgd uit. Het was regenseizoen en alles was weelderig groen; rond
Kerst is het veel droger, zei mijn zus [bestuurslid stichting Toekomst Braziliaanse Jeugd die ieder anderhalf jaar een bezoek brengt aan o.a. Escola Poco de Jaco. Ze (de leiding van de
school) doen er veel met weinig materiaal. Ze willen zelf nu ook meer groentes, kruiden ( oa
voor thee) en fruit gaan verbouwen. Een terrein naast de school willen ze daarvoor ontginnen
en daar extra fruitbomen planten.
Toen wij er waren vierden ze het paasfeest. In elke groep werd uitgebreid ingegaan op het
paasverhaal. In de kring stond oa een kaars, brood, graan en een vis in een kom (!) en de kinderen luisterden, allemaal vol aandacht. Geen stoeltjes maar gewoon lekker op de koele grond,
fijn met die ruim 30°C. Er werd ook veel gezongen. Daarna was er nog een gezamenlijke viering, waar de oudste kinderen een dansje hadden ingestudeerd op een rap over het paasverhaal.
Heel bijzonder om nu zelf te zien hoe goed de financiële bijdrage van sJacoblaan Zuid hier besteed wordt en welke positieve rol de school heeft in deze wijk. We waren met name onder de
indruk van de toewijding van de leerkrachten. Van oorsprong is het een nonnenschool, maar
nu werken er leerkrachten uit de omgeving. Een van hen gaat komend jaar een muziekproject
opstarten, ook met financiële ondersteuning van de stichting."
In de zomer 2014,wordt er spontaan in de straat een veiling georganiseerd. Spullen die niet
meer gebruikt worden, van huishoudartikel tot design schemerlamp, worden bij opbod ver-

kocht. De opbrengst is €485! De basisschool Poço de Jacó besteedt €135 aan een kerstcadeau
voor ieder kind, de resterende €350 is voor schoolmateriaal.
2006 t/m 2015 het totaal van giften aan de basisschool Poço de Jacó €3.760. Veel dank aan
de bewoners van de 's Jacoblaan!
Overdracht. De opbrengst is sinds 2006 een zeer welkome gift aan de
basisschool Poço de Jacó, voor de financiering van lesmateriaal en bij de
kerstviering een cadeautje voor ieder kind. Bij de kerstviering, tegelijkertijd de afsluiting van het schooljaar, zijn ongeveer 180 kinderen en
hun ouders aanwezig.. Er zijn voordrachten van de kinderen (4 tot
7 jaar) en ieder kind krijgt een kerstcadeautje, ieder jaar een kleinigheid. Zoals in 2014 een plastic pop/auto, een ander jaar een speelbal.
Daarna krijgen alle aanwezigen een doosje lekkernijen (kleine gevulde
pasteitjes en koekjes) en een glaasje frisdrank. Met gevulde maag en
moe gaan de kinderen naar huis, hun zomervakantie tegemoet.

Associação da Mãe das Dores, 2018 en 2019
Aanleiding. Associação da Mãe das Dores [Ass] is een coöperatie in Juazeiro do Norte, al tientallen jaren. De medewerkers produceren artikelen van natuurlijk materiaal uit eigen regio
(hout, maïskolf bladeren, riet, stof e.d.). De verkoop is in een gratis winkelpand in het centrum
van de stad, gedoneerd door de kerk, de opbrengst voor de producenten is niet hoog, maar
het hoogst haalbaar. Klanten kiezen nu eenmaal het goedkopere Chinees plastic voor hun zonnehoed of tas dan hetzelfde product gemaakt van natuurlijk materiaal.
De Ass. strijdt voort, met ongeveer 30 producenten. Ze hebben naast de winkel een werkruimte nodig om te doen wat in het centrum van de stad verboden (het lawaai van de zaagmachine) of niet mogelijk is, zoals opslag- en werkruimte.
Eerste bijdrage via de stichting Toekomst Braziliaanse Jeugd. Dankzij een anonieme donatie, groot €11.000, is de koop van een bedrijfsruimte mogelijk. Jarenlang volgt een zoektocht naar de juiste bedrijfsruimte in een buitenwijk van Juazeiro do Norte.
Tweede bijdrage van de stichting Toekomst Braziliaanse Jeugd. Struikelblokken bij de
juiste keuze is onder meer de ligging. Nabij het centrum zou te duur zijn, op het platteland te
inbraak gevoelig. Najaar 2018 komt ineens een oplossing in het vooruitzicht. In een drukke lawaaierige buitenwijk, naast een bedrijfspand met vervaardiging van ijzerconstructies, staat
een pand te koop. De stichting eist een deskundige schatting van de verkoopprijs, de coöperatie voldoet daaraan. €11.000 blijkt niet voldoende. Mist nog ongeveer €3.000. Grote dank aan
de donateurs in onze crowdfunding, najaar 2018. Er wordt €3.545 opgehaald voor de uiteindelijke koop van het bedrijfspand!
In 2019 april bezoeken Madelein Taen, Wendy en Jan (twee donateurs) de nieuwe bedrijfsruimte. Onze verwachtingen zijn gespannen. De stichting ontvangt tot nu toe weinig informatie
over het in gebruik nemen en praktische invulling van de bedrijfsruimte. Daarom zijn we des te
meer benieuwd.
We zijn overdonderd. Er is hard gewerkt aan de invulling van de ruimtes en de gedeeltelijke
toekomstplannen zijn helder.
1. Zaagmachine. De bouw van een ruimte in de achtertuin voor de zaagmachine gaat plaatsvinden dankzij een anonieme donatie van €500 in april 2019.
2. Productie van stalen frames voor artikelen van de Ass0ciação.
Voorbereiding Aanschaf soldeermachine; iemand vinden die daarmee kan omgaan.

3. Extra les aan jeugd in bairro do Horto (buitenwijk Horto), waarin de bedrijfsruimte gevestigd
is. Veel jeugd heeft leerproblemen t.g.v. het lage niveau op de openbare scholen. Docenten
voor deze lessen: de studenten die een studietoelage ontvangen van de stichting, op vrijwiligers basis
4. Bibliotheek, lesmateriaal voor de leerlingen van de bijles scholing (punt 3)
5. Cursussen financieel beheer van je geld. Gezinnen in de buitenwijken hebben dikwijls geen
scholing / ervaring in geldbeheer. Docent: mogelijk iemand die een studietoelage ontving van
de stichting.
6. Sollicitatiecursus.
7. Les in wenskaarten produceren met afbeeldingen van natuurlijk materiaal. Reden: bron van
inkomsten voor de makers. Materiaal uit eigen regio (maïskolf blad, stof, riet, schors van de
bananenboom en dergelijke). Docent Mazel, ervaringsdeskundige.
8. Opslag palha de milho (maïskolf bladeren).
Opslag en voor sommigen ook hun werkruimte, thuis te stoffig voor de andere huisgenoten of
een te kleine ruimte. Prachtige voornemens. Nu de realisatie. 'Waar halen we de financiën vandaan?' vragen de leden van de coöperatie Ass. da Mãe das Dores zich af.
Een nieuwe zoektocht.

Brailleprinter
Aanleiding. Carlos Oliveiras da Silva is studiebegeleider voor vijf
blinden op een openbare middelbare school in Crato (12 km. ten NO
van Juazeiro do Norte. Ze doen mee in de klas; tijdens een aantal
lessen zit Carlos bij hen. Buiten schooltijd leert hij hen het brailleschrift en lezen. Ieder proefwerk kopieert Carlos met gebruik van een
brailleplaat handmatig naar het brailleschrift, letter voor letter ... .

Bijdrage van de stichting Toekomst Braziliaanse Jeugd.
In 2008 krijgt Carlos een brailleprinter in bruikleen.
Madelein Taen mailt in december naar betrokkenen in Nederland:
"De brailleprinter heeft de vlieg- en busreis van Nederland naar Juazeiro do Norte overleefd.
Deze week zijn we (vertegenwoordigers Madelein en Olav Buunen) met de printer, nog steeds
in het vliegtuigkoffertje, omwikkeld in tweedehands kleren voor de mensen hier, naar Carlos
thuis gegaan. Olav heeft de braille printer aangesloten op Carlos' pc. Na een eerste geslaagde
print is het wachten op de Portugese versie van Tiger software."
In Februari 2009, het begin van het schooljaar, mailt Carlos:" (..)Bijvoorbeeld de proefwerken
in brailleschrift omzetten gaat nu minstens 500 keer sneller; ik ben heel blij met de brailleprinter! Heel veel dank aan iedereen voor hun financiële hulp!

Cursus blind en zien
Aanleiding. Op het IBU (Instituto Benjamin Constant) in Rio de Janeiro wordt in augustus
2005 een vier weken durende cursus gegeven aan blinden (projecto Deficiência Visual) . Het
doel van de cursus is leren zich integreren in de samenleving.

Bijdrage van de stichting Toekomst Braziliaanse Jeugd. Projeto Deficiência Visual vraagt
ondersteuning in de reiskosten, een langlopende lening, totaal € 800 voor vier deelnemers.
Een lening ter onderschrijving van hun onafhankelijkheid. Ja ze zijn gehandicapt en nee, ze
zijn daardoor niet van iedereen en alles afhankelijk. Gehandicapten ontvangen van de overheid
een maandelijkse uitkering en ondersteuning in hun scholing.
Overdracht. Carlos Oliveiras, toenmalige beheerder van het microkredietfonds van de stichting, sluit overeenkomsten met de vier deelnemers. Ieder betaalt naar eigen vermogen de komende jaren €5 tot €7 per maand terug aan de stichting Toekomst Braziliaanse Jeugd.
Dankzij Braziliaanse donateurs duurt de terugbetaling aan de stichting Toekomst Braziliaanse
Jeugd minder dan anderhalf jaar.

