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Bankrekening 61.57.04.530 t.n.v. Stichting Vrienden Moaraná te Soest

Uw hulp in de vorm van een eenmalige of – nog liever – periodieke gift, is welkom op bankreke-
ning 61.57.04.530 ten name van Stichting Vrienden Moaraná te Kortenhoef.

Uw bijdragen zijn onmisbaar voor de continuïteit van de school. Zij zijn aftrekbaar bij uw aangifte 
inkomstenbelasting, omdat de fi scus de Stichting erkent als ANBI-instelling.

Een dvd over Moaraná is te bestellen bij onderstaande bestuursleden. Via deze adressen kunt U 
ook de ansichtkaarten verkrijgen. Bekijk tevens onze website:

   www.moarana.nl
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Deelname aan goede doelenmarkt ARHC

Wordt u ook vriend van Moaraná?

Stichting Vrienden van

Moaraná
Bent u al Vriend van  Moaraná?

Jaarbericht 2012                                 

Guamá is een grote sloppenwijk in Belém, een mil-
joenenstad in Noord Brazilië aan de monding van de 
Amazone. In die wijk staat een school: Centro Educa-
çional Moaraná. De school werd in 1991 opgericht door 
de zussen Eliana en Cristina Socorro, beiden werkzaam 
als onderwijzeres in Belém. Hun ideaal was om arme 
en kansloze kinderen zicht op een betere toekomst te 
geven. Ouders moesten meer bij het onderwijs worden 
betrokken, terwijl de opvoeding en ook de lesstof voor 
de leerlingen meer visueel werden gemaakt door het 
gebruik van materialen. Nog steeds straalt de school 
dit ideaal uit. Tegenwoordig zetten de leerkrachten 
van Moaraná zich ook in om hun visie op onderwijs en 
ouderparticipatie te introduceren bij andere scholen. 
Daarnaast nemen zij actief deel aan projecten tegen 
huiselijk geweld en seksueel misbruik van kinderen. 
Buiten schooltijd worden het gebouw en het onlangs 
vernieuwde schoolplein gebruikt voor sport en sociale 
activiteiten in de wijk. De school ontvangt een beperkte 
fi nanciële bijdrage van de Braziliaanse overheid. Ze kan 
echter alleen blijven voortbestaan met geldelijke steun 
van de Vrienden van Moaraná.

Secretaris
Jos De Ley
Bilderdijklaan 43
1215 BM Hilversum
tel: 035 - 62 12 474
e-mail: josdeley@zonnet.nl 

In het afgelopen jaar namen de Vrienden van 
Moaraná deel aan de Goede Doelenmarkt van 
het A. Roland Holst College in Hilversum. 

Daar volgden 220 brugklasleerlingen workshops 
van dertien goede doelenorganisaties, waaron-
der Moaraná. De stichting was aanwezig met 
een power-pointpresentatie over het streven van 
de school, een propagandafi lm en kraam met 
foldermateriaal plus wat lekkernijen uit Brazilië. 

Aan de Goede Doelenmarkt was een project 
verbonden, waarbij de leerlingen zelf de handen 
uit de mouwen moesten steken om geld in te 
zamelen of op een andere wijze aandacht te 
vragen voor het door hen gekozen goede doel. 

Het bestuur van De Vrienden van Moaraná kan 
desgewenst ook bij u een dergelijke presentatie 
geven. Meer informatie is verkrijgbaar bij Jopie 
Knip, j.j.knip@kpnmail.nl

Lex Barnaart, een goede bekende van Moa-
raná, hoefde afgelopen zomer voor zijn 60ste 
verjaardag geen cadeautjes te hebben. Als zijn 
gasten geld gaven ten bate van de Vrienden van 
Moaraná was hij dik tevreden. 

Het geld zou dan worden overgemaakt naar de 
school in Belém ten behoeve van een nieuwe 
keukeninrichting. 'Wat we belangrijk vinden aan 
een goed doel is dat het geld echt ten goede 
komt aan het doel en niet wordt verspild aan 
overhead of dure PR-campagnes', zegt Lex’ 
vrouw Rietje. 

De Marthe van Rijswijck Foundation verdubbel-
de het opgehaalde verjaardaggeld en met aan-
vullende steun van de Stichting Diana Hermes 
ging uiteindelijk 3200 euro richting Moaraná. 
De school was dolblij met het bedrag want de 

keuken, waarin iedere dag het middageten voor 
de kinderen vers wordt bereid, kon wel een op-
knapbeurt gebruiken. ,'En dat is bereikt met één 
huisfeestje!', aldus het enthousiaste echtpaar 
Lex en Rietje. ,'Wie volgt?'

Goed voorbeeld doet volgen



scholing en vorming van 
kinderen 3 – 6 jaar

basis voor aansluiting op 
het reguliere onderwijs

ouderparticipatie

weerbaarheid, vorming 
eigen initiatief waardoor 
geweld, drugs en prostitu-
tie worden tegengegaan

vraagbaak en samenwer-
king met andere scholen, 
overdracht van 
kennis en ervaring

alle fi nanciële bijdragen 
komen ten goede aan de 
school, dus het kind

Escola Moaraná : M o a r a n á

Van de universiteit naar de wijk

Aida Maria Damasceno do Nascimento is huis-Aida Maria Damasceno do Nascimento is huis-
moeder en woont in de wijk Guamá. Toen haar moeder en woont in de wijk Guamá. Toen haar 
kinderen op school zaten, hielp ze als ouder een kinderen op school zaten, hielp ze als ouder een 

E s c o l a   M o a r a n á  B e l é m  B r a s i l
Psycholoog-pedagoog Maria Cléia Silva Siqueira  
kwam als Vriend in contact met Moaraná. Bij haar 
werk aan de universiteit UFPA stuitte ze regel-
matig op de school als proeftuin voor academisch 
onderzoek. 'Ieder project over de wijk Guamá had 
altijd te maken met Moaraná, de onderwijsinstel-
ling die werkt aan een betere toekomst voor de 
jeugd. Uiteindelijk kwamen zelfs docenten van de 
universiteit daar in de kleuterklas terecht.' 

Maria Cléia, inmiddels bestuurslid van de school, 
onderstreept het belang van Moaraná voor de 
totale gemeenschap. 'Het personeel vecht samen 
met de wijk voor een beter leven, voor betere 
tijden.' 
Ze is blij in het bestuur te zitten, want als weten-
schappelijk medewerkster zat ze alleen maar 

handje mee bij de activiteiten en de ouderavon-
den. 'Mijn zus Rosa werkt op school en via haar 
hoorde ik meer over de oudervereniging. Ik 
besefte dat het goed was zelf daaraan deel te 
nemen, maar toen ze me vroegen schrok ik wel 
even!' Aida Maria kent geen andere school als 
Moaraná in haar wijk. 'Ik vind het ongelofelijk 
dat er een kans is voor de kinderen die het zo 
hard nodig hebben. Het werk moet volgens mij 
steeds meer uitbreiden en groeien.' Sinds kort is 
ze ook bestuurslid. 'De schoolleiding zag in mij 
iemand die nieuwe dingen wil ontdekken en dat 
is ook wel zo. Ik leer nu hoe je moet vergaderen 
en discussiëren. Het is goed voor mijn eigen ont-
wikkeling en tegelijk help ik de school.'

Rechts op foto Aida, met links van haar Marialinks van haar Marialinks van haar

In juni ontving u een leuke ansichtkaart van de Stichting Vrienden van 
Moaraná, met deze vier vrolijke kinderen. Zoals u ziet dragen ze alle-
maal en T-shirt van de school, iets wat in Brazilië gewoon is. Elke school 
heeft zijn eigen herkenbare kleding, wat de kinderen een gevoel geeft 
dat ze ergens bij horen en waar ze ook trots op zijn. Ook de rugzakjes 
zijn bijna onmisbaar voor hen, voor de sapjes en het fruit, maar ook zo-
maar omdat het mooi staat. Veel kinderen houden daarom de rugzak 
de hele morgen om.

tussen de coulissen, vindt ze. 'Nu ben ik het toneel 
opgekomen en kan ik op deze manier ook een 
praktische bijdrage leveren.'

Hulpmoeder wordt bestuurslid


