
Stichting 
Vrienden van Moaraná

Begin augustus zijn de Olympische Spe-
len in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Wij 
vragen in deze nieuwsbrief graag aan-
dacht voor het andere Brazilë. 
Moaraná organiseert onderwijs en activi-
teiten voor kansarme kinderen en jonge-
ren in de Amazone.
Uw bijdrage aan dit werk is van groot be-
lang.

Volg ons
Volg ons de komende tijd op Facebook en onze website. We zullen hier regel-
matig foto’s en fi lmpjes plaatsen met aandacht voor de activiteiten van en voor 
de school. Een structurele periodieke bijdrage helpt Moaraná om de jaarlijkse 
kosten te dekken en meer kinderen toegang te geven tot goed onderwijs.
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Nieuwsbrief zomer 2016

Organisatie, geld en gedrevenheid
Moaraná heeft fi nancieel een stap te-
rug moeten doen, maar heeft besloten 
op een heel bijzondere manier door te 
gaan. Het team bestaat uit drie onder-
wijzeressen, één pedagogisch coör-
dinator, één algemeen medewerkster, 
één administratief medewerkster en één 
stagiaire. Samen doen ze de coördina-
tie van de school en alle buitenschoolse 
activiteiten. 
Zonder offi cieel contract werken ze alle-

Verhuur van de school
Sinds enige tijd worden de school en 
de keuken van Moaraná ook verhuurd 
voor feesten (vooral bruiloften en kin-
derfeestjes). Hiermee worden extra 
inkomsten voor Moaraná en voor mee-
werkende buurtgenoten gecreëerd. 
Om het centrum op weg te helpen is een 
bijdrage voor deze bijzondere activiteit 
nodig vanuit Nederland om basisvoor-
zieningen te realiseren voor het houden 
van feesten. 
U kunt ons helpen met een eenmalige 
gift om dit project mogelijk te maken. 
Zo wordt de zelfredzaamheid van de 
school en de ouders verder vergroot.
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25 Jaar Moaraná
Midden in de grote sloppenwijk Guamá 
in Belém, een miljoenenstad in Noord 
Brazilië, staat het Centro Educaçional 
Moaraná. Het centrum richt zich sinds 
1991 op een betere toekomst voor 
arme, kansloze kinderen. Kinderen van 
4 tot 6 jaar krijgen dankzij de school een 
stevige basis om in het reguliere onder-
wijs succesvol te kunnen zijn. 
Ouders worden actief bij het onderwijs 
betrokken. Het onderwijs past de Mon-
tessorimethode toe met een aantal lo-
kale aanpassingen. 
De school wordt vanuit Nederland ge-
steund door de Stichting Vrienden van 
Moaraná. Uw maandelijkse of jaarlijkse 
bijdrage zorgt ervoor dat het centrum 
zijn werk kan blijven doen voor de kin-
deren van Belém.

maal zes tot acht uur per dag op school. 
Ze hebben afgesproken dat iedereen 
evenveel verdient, wat neerkomt op 
900 real per maand (zo’n 220 euro per 
maand). Solidariteit, gedrevenheid en 
liefde voor wat ze doen zijn de drijfveren 
om met zo weinig zoveel te doen. Van 
de gemeente krijgt Moaraná 2900 real 
per maand (700 euro). Daar kan Moa-
raná nooit van overleven. De ouders 
zijn vanaf het begin dat hun kinderen op 
school komen, lid van 
de school en dragen 
naar gelang hun moge-
lijkheden bij. Naast ou-
ders heeft de school in 
Belém ook lokale steun-
leden die een kleinde 
maandelijkse bijdrage 
leveren aan de school.



Olympische Spelen
De komende Olympische Spelen in Rio 
de Janeiro vestigen de aandacht op de 
rijke, snel groeiende kant van Brazilië in 
het zuiden van het land. In het Noorden, 
in steden als Belém, is van die welvaart 
en aandacht weinig te merken. Daarom 
vragen wij graag aandacht voor die 
andere kant van Brazilië, waar kinde-
ren minder kansen hebben om mee te 
profi teren van welvaart en waarbij sport 
niet in stadions wordt beoefend maar 
op straat. Bijdragen zijn deze zomer 
zeer welkom, zodat in september de 
school weer met hernieuwd elan een 
nieuw schooljaar kan 
starten. De droom 
van de school is 
om meer dan de 
huidige 75 kin-
deren onderwijs 
te kunnen bie-
den in dat andere 
Brazilië. Via allerlei 
activiteiten in de wijk 

Onderhoud
De afgelopen maanden is met geld van 
de Vrienden een aantal grote verbete-
ringen in de school aangebracht. Het 
open dak is vervangen door een nette 
en kleurige afzetting, waardoor het ge-
bouw ook in de regentijd dienst kan 
doen als school. 
Stukken gang die bestonden uit ruw 
beton zijn betegeld. Onlangs hebben 
de Vrienden vanuit Brazilië de verant-
woording ontvangen. Uw bijdrage wordt 
goed besteed. Zie op onze website 
www.moarana.nl alle foto’s van voor en 
na de verbouwing.

Voor p en q na de verbouwing

Buitenschoolse activiteiten
Omdat het na de middag erg warm is, 
vindt al het onderwijs in de ochtend 
plaats. ‘s Middags verandert de school 
in een activiteitencentrum voor jongeren 
uit de wijk. Onder begeleiding van een 
dansleraar wordt door 30 tot 40 jonge-
ren streetdance geleerd en geoefend. 
Leraren van een ander buurtcentrum 
geven Engelse les en fi lmlessen. Op 
zondag doen 50 padvinders activiteiten 
op het schoolplein. Niemand hoeft te 
betalen voor het gebruik van de school. 
Van iedereen wordt wel een bijdrage 
verwacht bij de schoonmaak en repara-
ties aan het centrum. Door dit soort acti-
viteiten komen veel jongeren en ouders 
in contact met de doelstellingen van de 
school. Daarbij worden kinderen bereikt 
die anders nooit een school van binnen 
zullen zien.

Belém en Brazilië
De situatie in Brazilië is onrustig, onze-
ker en gespannen. Er is een economi-
sche en politieke crisis met angst voor 
een terugkeer van een dictatuur, meer 
geweld op straat en verslechterde soci-
ale omstandigheden. 
Ook in de wijk Guamá waar Moaraná 
zich bevindt is het straatgeweld toege-
nomen. In maart werd nog een 19-ja-
rige ex-leerling van de school doodge-
schoten. Volgens de verhalen omdat hij 
drugshandelaren had verklikt aan de po-
litie. Gelukkig gaat het redelijk goed met 
de meeste andere ex-leerlingen. Velen 
zitten nu op de universiteit en zijn actief 
in de strijd voor een ander Brazilië.

(met 150 duizend inwoners) wordt ge-
werkt aan een ander, eerlijker en demo-
cratischer Brazilië.


