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1241 XL Kortenhoef
e-mail: admin@moarana.nl

Informatie: 
Jopie Knip
Van Hoornstraat 20
1215 GL Hilversum 
tel: 035 - 62 46 139
e-mail: j.j.knip@kpnmail.nl  

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 
bankrekening 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 fiscus de Stichting erkent als ANBI-instelling.

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

   www.moarana.nl
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Goede doelenmarkt ARHC

Blijf vooral vriend van Moaraná!

Stichting Vrienden van

Moaraná
Moaraná, wat gebeurt daar?

Jaarbericht 2013                                 

Guamá is een grote sloppenwijk in Belém, een 
miljoenenstad in Noord Brazilië aan de monding 
van de Amazone. Daar is het Centro Educacional 
Moaraná gevestigd. Deze school annex buurtcentrum 
werd in 1991 opgericht door de zussen Eliana en 
Cristina Socorro, beiden werkzaam als onderwijzeres 
in de wijk. 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 draagt 
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 misbruik 
van kinderen. Buiten schooltijd worden het gebouw 
en het vernieuwde schoolplein gebruikt voor sport 
en sociale activiteiten in de wijk. De school ontvangt 
een beperkte financiële bijdrage van de Braziliaanse 
overheid. Ze kan echter alleen blijven voortbestaan 
met geldelijke steun van de Vrienden van Moaraná.

Bea Schaefer
Beethovenlaan 28
1411 HS Naarden
e-mail: ve-schaefer@wxs.nl 

In het najaar namen bestuursleden van 
Moaraná opnieuw deel aan de Goede 
Doelenmarkt van het Hilversumse 
A. Roland Holst College. 
Zij deden dat met een kraam, power-
pointpresentatie en een heuse pep-
talk. De leerlingen van de brugklassen 
konden een goed doel uitkiezen 
en via een zelf verzonnen activiteit 
sponsorgelden binnenhalen. 
Als betrekkelijk onbekend kleintje 
tussen de landelijk aan de weg 
timmerende goede doelenorganisaties 
slaagde Moaraná er wonderwel in de 
aandacht van veel leerlingen te trekken. 
Vorig jaar bracht de gezamenlijke actie 
van de ARHC-leerlingen zo’n 600 euro 
in het laadje. 

Ze wilde het eens anders aanpakken, de achttienjarige Anne Bastiaanse uit Hilversum. De 5-havo 
leerlinge van het Alberdingk Thijm College moest voor haar eindexamen een profielwerkstuk maken, 
maar koos in plaats daarvan voor de organisatie van een spetterend feest. De complete opzet, van 
sponsors en locatie tot muziek en lekkere hapjes, regelde ze zelf. De entree kostte 5 euro en de 
opbrengst kwam ten goede aan Moaraná, de organisatie waarmee Anne via haar moeder in contact 
kwam. Na het eindexamen is ze  inmiddels aan het bijverdienen, onder meer voor haar reis naar 
Brazilie. Want de Hilversumse wil met eigen ogen zien hoe het er in Guamá aan toegaat.

Het feestje van Anne



Scholing en vorming van kin-
deren 3 – 6 jaar

Basis voor aansluiting op het 
reguliere onderwijs

Ouderparticipatie

Betrekken van de naaste 
omgeving bij de school en 
gelegenheid bieden voor 
buurtbijeenkomsten en sport-
activiteiten

Weerbaarheid: ontplooiing 
van eigen initiatief waardoor 
geweld, drugs en prostitutie 
worden tegengegaan

Vraagbaak en samenwerking 
met andere scholen, over-
dracht van 
kennis en ervaring

Deelname aan gesubsidieerde 
projecten voor alle inwoners 
van de wijk

Alle financiële bijdragen ko-
men ten goede aan de school, 
dus het kind

Moaraná, school 
en buurtcentrum

Van het bestuur

In het project ‘Leesplezier van het Instituto 
C&A, dat de educatie van kinderen en 
jongeren in Brazilië stimuleert, werkt 
Moarana samen met een aantal plaatselijke 
bibliotheken en instellingen. De bibliotheken 
krijgen een opfrisbeurt en stellen zich open 
voor het grote publiek. Behalve geld krijgen 
de deelnemers ook steun van een adviseur 
van het C&A-instituut.
Het leesbevorderingsproject betekent voor 
Moaraná dat de kinderen boeken kunnen 
lenen van de eigen schoolbibliotheek en 
dat deze tevens een buurtfunctie krijgt. Met 
het thema ‘Moaraná in de wondere wereld 
van het boek’ is de school zelf aan de slag 
gegaan om kinderen van drie tot zes jaar 
de eerste beginselen van het lezen bij te 

E s c o l a   M o a r a n á  B e l é m  B r a s i l
In het afgelopen voorjaar waren de oprichtster van 
Moaraná, Eliana Socorro, en haar echtgenoot 
Marcel op bezoek in Nederland. Het bestuur 
sprak met hen en stelde zich op de hoogte van 
de situatie van de school in de wijk Guamá. Het 
gebouw staat na recente sloop van gebouwen in 
de omgeving nogal geïsoleerd en is regelmatig het 
doelwit van dieven, waartegen helaas weinig te 
doen valt. 
Begin dit jaar nam Jan Meijer afscheid van het 
bestuur. Hij zette zich ruim twintig jaar met niet 
aflatende ijver in voor Moaraná. Bij zijn afscheid 
kreeg Jan een mooie ingelijste tekening uit Belém, 
gemaakt door leerlinge Emily. 
In maart bereikte ons het hoopgevende bericht 
dat Moaraná mocht deelnemen aan een 

brengen. Als sub-thema werd gekozen ‘de 
wereld om ons heen’, met het accent op 
de flora en fauna. Uitgangspunt was het 
Amazone-sprookje van de Braziliaanse auteur 
Luiz Peixoto Ramios. Dat gaat vooral over 
de karakteristieke planten- en dierenwereld 
van het Amazonegebied en biedt tal van 
aanknopingspunten bij het leven in een 
volkswijk.
De spelotheek van de school is nu gescheiden 
van de bibliotheek, waar een nieuwe 
knusse ruimte uitnodigt tot lezen. Behalve 
kinderboeken zijn er ook boeken voor de 
oudere jeugd en volwassenen. ‘s Morgens 
maken de leerlingen er gebruik van en ‘s 
middags is de bibliotheek open voor de 
buurtbewoners en betrokken vrijwilligers.

leesbegeleidingsproject, dat wordt gesteund 
door het Instituto C&A. Met de verkregen subsidie 
kon op de school een bibliotheekassistente 
worden aangetrokken. 
In het najaar ging het personeel van Moaraná 
naar de regionale onderwijsconferentie, die dit jaar 
op hun aandringen in Belém werd gehouden. De 
discussie over het ‘recht op onderwijs’ kan wel wat 
verdieping gebruiken, zo stelden zij.
De website van Moaraná (ww.moarana.
nl) wordt regelmatig bijgewerkt. Er is een 
levendig propagandafilmpje aan toegevoegd. 
Afgelopen zomer stuurde het bestuur een fleurige 
ansichtkaart rond, die verwijst naar het bestaan 
van de website.

Project Leesplezier in volle gang


