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Volg ons op Facebook en via onze website www.moarana.nl 
We plaatsen regelmatig nieuwe foto’s en filmpjes 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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Het was een bijzonder jaar, 2016. Een 
nieuw bestuur van de stichting in Neder-
land en grote veranderingen in Brazilië. 
We hopen in 2017 een goede bijdrage 
aan de school Moaraná te kunnen 
garanderen en iedereen op de hoogte te 
kunnen houden via onze informatieka-

nalen: nieuwsbrief, 
website en face-
book.
Moaraná biedt 
onderwijs en activi-
teiten voor kans-
arme kinderen en 
jongeren in de Ama-
zone. Uw bijdrage 
zorgt ervoor dat de 
school dit belang-
rijke werk ook in 
2017 kan doen. 

Bijdrage van gemeente valt weg
De afgelopen jaren heeft het gemeente-
bestuur van Belém een kleine bijdrage per 
leerling betaald aan Moaraná. 
Dat gebeurde met veel voorwaarden die de 
bewegingsruimte van de school beperken. 
De gemeente wil nu alleen nog betalen als 
de school verandert in een gewone school. 
Dat betekent onderwijs van slechte kwaliteit 
en geen ruimte voor andere activiteiten om 
het leven in de wijk te verbeteren. 
De school wil de huidige succesvolle aan-
pak overeind houden. De school richt zich 
op het vergroten van de zelfredzaamheid 
van kinderen en ouders en zorgt daarmee 
voor een stevige basis voor kinderen die het 
anders niet redden in het reguliere onder-
wijs. Activiteiten voor groepen in de buurt en 

Activiteiten
De school houdt ons halfjaarlijks op de 
hoogte van ontwikkelingen. Het afgelopen 
halfjaar is veel tijd besteed aan verbeteren 
van het onderwijs aan de kinderen. Centraal 
stond respect in al haar facetten: respect 
voor jezelf en anderen, respect voor vriend-
schap, voor cultuur en vrede, voor etniciteit, 
voor moederschap, voor familie en voor het 
milieu. Dat wordt heel praktisch uitgewerkt: 
tuinieren met de kinderen, een dag naar de 
rivier en feesten die passen bij een thema, 
zoals Pasen, moederdag en een typisch 
regionaal feest: Boi Bumba. 
De onderwijzers hebben hun kennis ook 
vergroot door naast het in Brazilië verplichte 
curriculum zich opnieuw te verdiepen in het 
gedachtegoed van Maria Montessori en de 
psycholoog Lev Vygotsky. Deze scholing 

de wijk bibliotheek zijn daarbij heel belangrijk 
voor de gemeenschap en ontwikkeling van 
de wijk. Wij helpen de school graag in het 
streven naar zelfstandigheid en onafhanke-
lijkheid.

Op zoek naar nieuwe sponsors en 
donateurs 
Om volgend jaar de onafhankelijkheid te 
garanderen, is de school op zoek naar spon-
sors voor leerlingen. U kunt de school en 
dus de kinderen structureel ondersteunen 
met een maandelijkse donatie. Met een gift 
van 80 euro per maand kan een kind naar 
school. 

heeft zich vertaald in het beter betrekken 
van ouders bij het onderwijs.
We hopen dat Kerstfeest en de jaarwisse-
ling momenten van bezinning, vernieuwing 
en steun aan Moaraná kunnen betekenen. 

Namens het bestuur van de Vrienden, 
Marcel Hazeu, Axel Verheij en Rudolf van 
Beijmerwerdt
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School te huur voor feesten 
Met de verhuur van de school en de keu-
ken van Moaraná voor feesten worden extra 
inkomsten voor Moaraná binnengehaald. 
Met geld vanuit Nederland wordt nu gewerkt 
aan de realisatie van een speelpark. Hier-
mee is het mogelijk de schoolruimte vaker 
te verhuren en meer buurtbewoners werk 
te geven. Met Kerstmis zal het eerste feest 
gegeven worden. Wij danken iedereen die 
hieraan een bijdrage heeft geleverd. 

Kinderen op de eerste plaats:  
de week van het kind
Tijdens de Week van het Kind in oktober 
waren er elk dag activiteiten rond het thema 
‘Kleine burgers die waarden zaaien en bou-
wen’.
Normen, waarden, rechten en plichten ston-
den centraal. Alles om bij te dragen aan een 
betere wereld. 
De week begon met een film over vriend-
schap, vertrouwen en wederzijds respect. 
Films zijn zowel ontspanning als een moge-
lijkheid om met elkaar over onderwerpen 
te praten. Dinsdag 
stond in het teken 
van sport en spellen. 
De derde dag was 
gewijd aan kunst. 
Kinderen mochten 
op de muur van de 
school schilderen. 
Op donderdag was 
er groot speelgoed 
waarmee kinderen 
een dag konden 
spelen. 
Na een dag met 
verhalenvertellers 

Verbeteringen tegen de stroom in
Moaraná is een plek waar kinderen en 
ouders zich goed voelen, waar ruimte, kleu-
ren en planten de sfeer bepalen. Het is een 
gebouw met verschillende zalen, de meeste 
met koeling vanwege de hoge temperaturen. 
Er zijn een open keuken en een speeltuin. 
Het gebouw lijdt echter onder de tropische 
omstandigheden. Snelle hout- en betonrot 
en termietenaanvallen en plagen van ander 
ongedierte. De school kampt ook regelmatig 
met inbraken en vernielingen. 
Jaarlijks wordt gewerkt aan onderhoud van 
de school. Wij helpen graag mee om het 
gebouw vrij te houden van ongedierte en 
inbraken.

Veel onrust
Na het afzetten van de gekozen progres-
sieve president Dilma Roussef heeft een 
conservatieve regering de macht overge-
nomen. Die draait de verbeteringen van 
de afgelopen jaren terug. Pensioenrechten 
zijn deels ongedaan gemaakt, rechten van 
arbeiders zijn verminderd en de uitgaven 
voor onderwijs en gezondheidszorg zijn 
bevroren. Er is angst voor terugkeer van de 
dictatuur.
In oktober en november zijn protesten uit-
gebroken op scholen en universiteiten 
tegen de bezuinigingen en hervormingen 
van het onderwijs, waaronder het stoppen 
van studie financiering voor grote groepen 

werd de week afgesloten met een uitstapje 
voor kinderen met hun ouders naar een 
zwempark aan de rand van de stad. Voor de 
meeste families van de school was dit een 
eerste keer om samen weg te zijn.

Moaraná is een plek 
waar kinderen en 
ouders zich goed voelen, 
waar ruimte, kleuren en 
planten de sfeer bepalen

studenten, het afschaffen van vakken als 
geschiedenis, aardrijkskunde en gym, het 
verminderen van investeringen in de toch 
al in zeer slechte staat verkerende scholen 
en het bevriezen van de salarissen van de 
onderwijzers. Dit raakt natuurlijk vooral de 
allerarmsten.
Te midden van dit sombere scenario werkt 
Moaraná door aan het bouwen aan een 
betere samenleving. Solidair, kritisch en met 
aandacht en deelname van de families die 
in de arme wijken wonen en die de hardste 
klappen krijgen. Het maakt het overleven 
wel een stuk moeilijker. Maar dat stimuleert 
ons ook om hen meer te steunen.


