Meer informatie over het project Studietoelage
2020 juni Door de corona crisis haakten 2 studenten af. De overige 8 studenten ontvangen
nog steeds maandelijks hun toelage. De ontmoetingen met Eliene de coördinator zijn op gepaste afstand en met mondkapje (ook in Brazilië verplicht). Eliene appt dat ze sinds de corona
uitbraak naar de bank gaat en met ruim € 300 op zak over straat gaan haar beangstigt. Het
toenemend gebrek aan inkomen leidt in Brazilië tot beroving en moord.
Contact met toekomstige studenten die een studietoelage zullen ontvangen moet wachten tot
de ellende van de corona voorbij is.
2020 februari (begin van het nieuwe studiejaar). De stichting start met studietoelagen voor
10 studenten! Dankzij de inspanningen van Eliene krijgen 5 volwassenen een studietoelage
(90-99%): 2 vrouwen de opleiding verpleegkunde, 2 vrouwen de cursus personeelsbeheer, 1
man de beroepsopleiding veiligheidstechniek.
Aan de slag! Een erkende beroepsopleiding is de nodige houvast in het stagnerend perspectief
om een baan te vinden in een land dat onder leiding van de populistische president Jaïr Bolsonaro een wankele basis is voor de laag geschoolden.
2016 Het studiejaar is van februari tot in december; Brazilië ligt op het zuidelijk halfrond. Vijf
studenten ontvangen een studietoelage. Twee basisschoolleerlingen, een middelbare scholier,
en twee studenten.
In mei bezoeken twee bestuursleden van de stichting de projecten in Brazilië, onder andere het
studiefonds. In overleg met de coördinator van het studiefonds besluiten we dat voortaan 13
jaar de ondergrens zal zijn; verantwoorde helderheid over de studievaardigheden en -mogelijkheden van de student.
Adailto, student handelsschool, slaagt in mei 2016. Hij heeft een baan als administrateur en in
HR medewerker in een sieradengroothandel.
Elizangela, zij ontvangt €90, 2/3 deel van haar college geld aan de faculdade Leon Sampaio,
een particuliere universiteit in Juazeiro do Norte. Zij volgt een 4 jarige opleiding fysiotherapie.
Ze is blind; haar vader zorgt voor het vervoer. Op school heeft zij een begeleidster in verband
met haar handicap. Elizangela en haar echtgenoot Junio wonen bij haar ouders; de huuropbrengst van hun eigen huis is voor de overige kosten van haar studie.
2015 Dit jaar is een studietoelage voor zes studenten. twee leerlingen op de basisschool, een
op de middelbare school en drie universitaire studenten.
2014 Zeven studenten krijgen een studietoelage, totaal €3.110. Twee studenten studeren af;
Teresinha voltooit de curso pedagogia (leerkracht basisschool) en Cícero F. de opleiding maatschappelijk werk. Carlos L.G.A., student boekhoudkunde, stopt zijn studietoelage van Toekomst Braziliaanse Jeugd; studenten met een visuele handicap ontvangen een toelage van de
Braziliaanse overheid, Carlos heeft ons niet meer nodig voor een aanvullende toelage. Ítalo
sluit zijn eerste jaar af aan de ensino médio (middelnare school), naar verwachting begint hij
aan het tweede jaar gymnasium daar. Adailto, Auriléde, en Elizangela doet hetzelfde als vorig
jaar.
2013 Acht studenten hebben een studietoelage. Ítalo rondt in december de lagere school af.
Hij gaat in 2014 naar de middelbare school (ensino médio), de andere zeven volgen een vierjarige HBO of universitaire opleiding. Twee van hen studeren af in 2013, Luciano en Tânia . Cícero volgt een opleiding maatschappelijk werk, Elizangela fysiotherapie, Adailto sociale wetenschappen, Auriléde en Teresinha de curso pedagogia (leerkracht basisschool).

Vinicio(2003) is een slimme en leergierige jongen, de zoon van Nana. Het gezin is arm.
Nana werkt dagelijks, als ziekenverzorgster aan huis. Ze vraagt aan de stichting een studietoelage voor Vinício's jongere broertje die leerproblemen heeft. Na gezamenlijk overleg wordt besloten dat Nana psychische begeleiding zal zoeken voor het jongere broertje en dat Vinício van
de stichting een studietoelage zal krijgen. In 2016 zit hij in groep 8 van de basisschool, in
2017 volgt zijn laatste jaar op deze Ensido fundamental.

Kerstmis 2014. Venício met zijn moeder op de
verjaardag van zijn tante. V.r.n.l. Nana de
moeder van Vinício, Vinício, familie.[/caption]

Teresinha (1970) In december 2014 slaagt Teresinha voor de nascholing in haar onderwijsopleiding. De colleges waren 's zondags iedere twee weken. Teresinha: "Het zal me een betere
kans geven om een baan te vinden."
Tânia (1985) Om de kwaliteit van het lager onderwijs te bevorderen eist de regering dat
voor 2020 iedere leerkracht gediplomeerd is. Tânia volgde een tweejarige opleiding (twee zondagen per week en een stage van 5 schooldagen, haar studietoelage van de stichting was €30
per maand, 2/3 deel van het collegegeld. Geslaagd in november 2013 werkt Tânia nu professioneel op een basisschool in het centrum van Juazeiro do Norte. De basisschool van Tânia. Motto van de " We maken van uw kind een slimmerik".
Elizangela (1992) is blind. Een school is verplicht om gehandicapte leerlingen te doceren.
Aan ten hoogste 10% van hun leerlingenbestand. Deze studenten krijgen begeleiding vanuit
een gespecialiseerde instelling. Lina, begeleidster, is aanwezig bij de meeste vakken en tijdens
sommige pauzes.

December 2008. Júnio en Elizangela, beiden
blind, op de middelbare school.

Ítalo (1998)Dankzij een vaste anonieme donatie aan het studiefonds gaat Ítalo sinds 2004
naar een particuliere lagere en middelbare school.
In 2016 zit hij in het derde studiejaar van de middelbare school. Vakken: Portugees, Engels,
aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, biologie, natuurkunde, filosofie, kunstgeschiedenis, literatuur en sport. Zijn schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag van 7 – 11.45 uur.
Luciano (1978) Op 22 augustus 2013 stuurt Luciano een zeer Braziliaans getinte mail
naar de stichting, waarin hij bedankt voor de studietoelage: "Muito obrigado minha amiga Madelein Taen pelo carinho e pela força que me deu e por acreditar que seria possível a realização de mais um sonho. Grande abraço para seus pais e amigos de Holanda." "Bedankt geachte
Madeleine Taen (in Brazilië bekend als vertegenwoordiger van de stichting) voor de genegenheid en bemoediging, en jullie aanname dat het mogelijk zou zijn om mijn droom te realiseren.
Liefs voor jullie ouders en vrienden in Holland."

2013 Luciano ontvangt op 19 augustus op de Faculdade de Paraíso zijn bul administração de
empresas! Zie onderstaande foto: zijn trots straalt!
Luciano studeert bedrijfskunde (administração de empresas) op een particulier college in Juazeiro do Norte, de Faculdade de Paraíso. De studie is vierjarig; dagelijkse avondcollege's en
extra cursussen op zaterdag. Alle jaren ontvangt Luciano een studietoelage van stichting Toekomst Braziliaanse Jeugd, €45 per maand.
Luciano brengt zijn kennis direct in de praktijk op de coöperatie associação da Mãe das Dores e
do Padre Cícero, waar jongeren hun handgemaakte producten verkopen om in hun levensonderhoud te voorzien. Luciano's staffunctie als algemeen coördinator is onbetaald, de verkoop
van zijn producten is zijn inkomen.

Luciano met zijn bul. Hiernaast: de tweedehands motor opgezadeld met het gezin (2010). V.l.n.r. Luciano
32 jaar, kinderen Ítalo en
Marcos 9 en 4 jaar, echtgenote Simone 28 jaar.

Eliene da Silva (1982) Ze is leergierig, creatief, ondernemend. Met een vaste donatie lukt
het haar om een universitaire studie te volgen, administração de empresas (bedrijfskunde) van
februari 2003 – januari 2007. Op de Faculdade dr.Leao Sampaio, een particuliere universiteit in
Juazeiro do Norte.
Van haar 40 jaargenoten zijn Eliene en nog twee Indiaanse studenten niet-blank. ‘Sommige
hebben het hele jaar niets tegen me gezegd. Maar ik wil een voorbeeld geven’. En dat doet ze,
gezien haar groeiende populariteit en haar initiatieven ter verbetering van de studieomstandigheden op de universiteit. In januari 2007 studeert Eliene af. Daarna volgt ze nog enkele postacademische opleidingen, gesubsidieerd door de gemeente. Tegelijkertijd werkt ze een half jaar
op de administratie van haar vroegere universiteit. In december 2008 neemt Eliene ontslag uit
protest, dikwijls gediscrimineerd door haar collega’s en werkgever. Trots en moedig blijft ze in
het daarop volgende half jaar zonder baan.
Van 2009 tot 2012 werkt Eliene op de pr-afdeling van een parochie. Hetzelfde laken een pak. Ook het nichtje van de pastoor is
er in dienst, zonder opleiding ontvangt die een hoger salaris dan
Eliene. Weer vertrekt ze, uit protest. Sinds januari 2013 is Eliene
leerkracht op een particuliere lagere school. Dat doet ze met plezier, ze accepteert dat een baan op universitair niveau er niet inzit door gebrek aan kruiwagens of familie met een prominente
functie.
Sinds 2000 is Eliene de enthousiaste coördinator van het studiefonds en van het project muziek ( samen met Adailto) van onze
stichting.

17 januari 2007. Formatura, de buluitreiking. V.l.n.r. moeder Tecla Cosma da Silva (1950), profesora administração de empresas Eliene da Silva (1982), broer Lucas (1986).

