Nog meer initiatieven van donateurs.
2016, september: Iemand ontvangt €240 van het bedrijf als afscheidscadeau en dank voor
zijn jarenlange werkzaamheden.
2016, januari: Een kunstenaar geeft de opbrengst van zijn stenen beeld, verkocht in Hortus
Arcadië in Nijmegen, € 300.
2015, 21 november: Een echtpaar viert hun 60 jarig feest, ze vragen als cadeau een donatie
voor de stichting; dat wordt € 400.
2014, september, is voor het eerst een zomerstraatfeest, georganiseerd door een nieuwe
initiatiefgroep straatbewoners, inclusief een veiling van spullen die hun hergebruik zeer het
veilen waard waren; de opbrengst is €484,50!
Tijdens het tweejaarlijks bezoek van de stichting aan Brazilië, december 2014, zal Poço de Jacó
de € 484 ontvangen voor hun kerstviering in 2015.

2014, zaterdag 14 januari staat daar in de
's Jacoblaan te Utrecht de vertrouwde kraam,
dit maal de 'nieuwjaarskraam', € 319,35!
Dank aan alle gevers.

2013, september: Een 40-jarig huwelijksfeest. Het huwelijkspaar vraagt aan zijn gasten
een donatie voor stichting Toekomst Braziliaanse Jeugd. Totaal € 550 en enkele periodieke
overschrijvingen.
2012, juli en augustus: Tweemaal een verjaardagsactie. Twee jarige dames, 65 en 75
jaar, vragen als cadeau een donatie voor een project van stichting Toekomst Braziliaanse
Jeugd. Totaal € 485. Voldoende voor de aanschaf van 16 "halve gitaren", de andere helft betaalt de leerling zelf via een tweejaarlijkse aflossing en 16 gitaarhoezen. De leerlingen komen
van de Semeador, een basisschool van zusters in een arme buitenwijk in Juazeiro do Norte, NO
Brazilië.
2011, november: uitvoering blazersensemble Laudate Musica. De opbrengst van dit concert komt ten goede aan het project Muziek.

Madelein Taen, vertegenwoordiger van de stichting Toekomst Braziliaanse Jeugd, geeft vooraf
een toelichting:
"Beste mensen, luisteraars. Ik ben Madelein Taen, ik ga u vertellen over project Muziek!
van stichting Toekomst Braziliaanse Jeugd (TBJ).
Allereerst mijn dank aan Laudate Musica, aan jullie, dat de intentie van jullie optreden hier is
om ons project muziek te steunen. Een goed project om een groep kinderen en jongeren uit
een arme wijk de mogelijkheid te geven muziek te maken ter bevordering van hun zelf-ontplooiing. Wat doet TBJ?
In 1991, 20 jaar geleden, na mijn verblijf van 8 maanden in Juazeiro do Norte, een pelgrimsplaats in NO Brazilië, heb ik stichting TBJ opgericht ter ondersteuning van de jeugd en jongeren daar. Het doel van TBJ is de kinderen/jongeren in Juazeiro do Norte te ondersteunen naar
een betere toekomst toe. Juazeiro do Norte is een pelgrimsstad ongeveer zo groot als Nijmegen, in een droge streek van NO Brazilië. Er is weinig industrie, armen leven van de verkoop
van zelfgemaakte producten aan de pelgrims.
Naast de studiebeurzen en het microkredietfonds hebben we nu een nieuw project, muziek!
Dáár gaat het vandaag om! Waarom?
De leefomstandigheden van deze kinderen zijn zeer beperkt. Zoals u kunt zien op de foto’s.
Hun ouders verdienen dikwijls ver onder het minimum loon. Project muziek geeft deze scholieren de kans om muziekles te krijgen.Samen musiceren bevordert hun algemene en emotionele
vaardigheden, spelenderwijs komen die tot ontwikkeling. Denk aan hun creativiteit, doorzettingsvermogen, groepsverantwoordelijkheid, sociale ontwikkeling en andere vaardigheden. Hoe
meer door het musiceren deze vaardigheden ontwikkeld, hoe steviger hun toekomst tegemoet
gaan, zeker weten!
Mijn vraag aan u is: help mee! Nu, na ongeveer een jaar geleden de start van project muziek,
willen we door. Muziekleraar Hélio moet betaald kunnen worden, € 375 per maand. Dank u wel
voor uw meeleven."
2010, november. Totaal €10.000 aan donaties van particulieren in de afgelopen jaren is
het startkapitaal van project muziek. Voldoende voor bijna twee jaar salaris van de toenmalige professionele muziekleraar Hélio en de aanschaf van lesmateriaal.

2010, 7 december. Ontvangst inhoud van de vliegtuigkoffer.
Foto links: v.l.n.r. muziekleraar Hélio, assistent Roberto, twee leerlingen, irma (zuster) Annette - beheerder van projct muziek. Foto rechts: spreekt voor zich!

2005, najaar: Actie Haal Luciano naar Nederland!
Aanleiding is ondersteuning van de coöperatie.
Oktober 2005 stuurt de stichting Toekomst Braziliaanse Jeugd een oproep:
"Hallo (...), In Juazeiro do Norte is een coöperatie van een groep jongeren (12 - 30
jaar), de Associação da Mãe das Dores e do Padre Cícero. Met de verkoop van zelfgemaakte
producten voorzien de artesãos (ambachtslieden) in een deel van hun levensonderhoud en studiegeld. De producten zijn onder andere tassen, vervaardigd van maïskolfblad en wenskaarten
vervaardigd van stof en natuurmateriaal – riet en bananenbroomschorsblad.
Lieve mensen, de coöperatie is uitgenodigd om haar producten te presenteren op een handelsbeurs in Madrid, van 12 – 17 december a.s. [2005]. De reis wordt georganiseerd door Syndicato Ceará (deelstaat in Brazilië). Luciano Bezerra da Silva (27 jr) vertegenwoordigt de artesãos.
Doel van de reis is de verkoop van hun producten in Spanje.
De busreizen en verblijfskosten in Spanje worden betaald door het Syndicaat en de coöperatie.
Maar geld voor de vliegreis naar Spanje, zo'n € 1.100, is er niet. Zullen we met z’n allen Luciano's vliegreis naar Spanje betalen? Als iedereen 10 Euro of een ander bedrag wil bijdragen,
lukt het! Dank jullie wel, Madelein en Olav, St. Toekomst Braziliaanse Jeugd. p.s. Bij onvoldoende aanmelding krijg je je geld terug."

De actie slaagt binnen twee weken, bijna 200 betrokkenen geven een donatie! Luciano kan
naar de handelsbeurs in Madrid. Daarna wordt Luciano op anoniem initiatief uitgenodigd om de
kerstdagen in Nederland door te brengen. De verkoop in Spanje viel tegen, Luciano verkoopt in
Nijmegen het restant.

