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Nieuwsbrief zomer 2017

De afgelopen periode is voor Moaraná 
heel spannend geweest omdat de 
gemeente Belém de bijdrage stopte. 
Gelukkig is dat weer hersteld. Om de 
school te blijven steunen organiseren 
we boottochtjes voor meer donateurs 
en starten we acties om geld op te halen 
voor een zomerschool (met Kerstmis!) 
én voor zonnepanelen op het dak.

Bijdrage van gemeente weg en 
weer terug
Eerder dit jaar zette het gemeentebestuur 
van Belém de bijdrage per leerling stop. Dat 
leidde tot veel onrust, want er ontstond een 
fl ink gat in de begroting. 
Vanwege deze noodsituatie heeft het 
bestuur van de Vrienden de school geholpen 
met een eenmalig bedrag van 5000 euro.
De school heeft samen met andere getrof-
fen scholen actie gevoerd om toch geld te 
krijgen van de gemeente. 
Dat is gelukt: er wordt weer een maande-
lijkse bijdrage door de gemeente verstrekt. 
Helaas niet met terugwerkende kracht. 

Meer kinderen geholpen 
De school geeft ’s ochtends en ’s middags 
lessen aan steeds meer kinderen. Het aan-
tal leerlingen is de afgelopen maanden 
gegroeid naar 90. 
De kinderen van Moaraná hebben dankzij 
de activiteiten van de school een goede uit-
gangspositie voor hun schoolcarrière. Graag 
zien we dat meer kinderen zich kunnen ont-
trekken aan het leven in de sloppenwijken 
en succesvol kunnen zijn.

Mondige burgers in opleiding
De regering van Brazilië voert steeds vaker 
kortingen uit op sociaal beleid: arbeids- en 
sociale rechten worden afgebroken. Dit ver-
groot de sociale ongelijkheid in het land. 
Politie en leger worden ingezet bij betogin-
gen, uitzettingen en ontruimingen. Het is een 
gespannen situatie. 
In toenemende mate komen corruptieschan-
dalen aan het licht, waaruit blijkt hoe grote 
Europese, Amerikaanse en Braziliaanse 
bedrijven politici betaalden om investerings- 
en belastingvoordelen te krijgen. 
Het onderwijs wordt belangrijker als moge-
lijkheid kritische en mondige burgers te vor-
men en om andere waarden centraal te stel-
len dan winst, macht en rijkdom. 
Bij bewoners van de arme volkswijken van 
Belém groeit het besef van eigenwaarde, 

van het belang van ander onderwijs en van 
een andere samenleving. Moaraná maakt 
deel uit van dit historische moment. 



Zomerschool met Kerst
Moaraná wil in december een zomerschool 
organiseren. Tijdens de lange Braziliaanse 
zomer is er voor kinderen weinig in de buurt 
te doen, terwijl op straat spelen gevaarlijk is 
door geweld en autoverkeer.
Tijdens de zomerschool wordt aan een groep 
van 75 kinderen van Moaraná en andere kin-
deren uit de buurt een programma vol kunst, 
cultuur, spelen en een uitstapje aangebo-
den. 
Zo zullen de meeste kinderen dankzij de 
zomerschool voor het eerst in het historische 
culturele centrum van Belém komen. 
De vrienden willen de Zomerschool graag 
voor elkaar krijgen. Hiervoor moeten we 
4000 euro bij elkaar sprokkelen. De eerste 
1000 euro zijn binnen dankzij een verjaar-
dagsactie.

Echt iets aan het klimaat doen
Om de school in de tropische hitte van 
Noord-Brazilië leefbaar te houden, staan 
dagelijks drie airconditioners te loeien. Dat 
kost veel stroom. 
Het feit dat de school op de evenaar staat, 
betekent dat de zon loodrecht boven de 
stad staat en er elke dag twaalf uur schijnt. 
Zonne-energie is een voor de hand liggende 
oplossing voor een schoon milieu. Boven-
dien kunnen hiermee de energiekosten 
zoveel mogelijk worden gedrukt. 
In Belém is de energievoorziening geheel 
geprivatiseerd. Families en scholen betalen 
het hoogste energietarief van Brazilië. De 
school heeft het plan opgevat om zonnecol-
lectoren op het dak te plaatsen. 
De Stichting Vrienden voor Moaraná heeft 
een voorstel ontvangen voor aanschaf van 
32 zonnepanelen om op die manier de kos-
ten voor elektriciteit enorm terug te drin-
gen. Wij ondersteunen de opwekking van 
zonne-energie van harte en denken dat er 
een positieve invloed vanuit kan gaan op de 
wijk. De school vervult op deze manier een 
voorbeeldfunctie bij de inzet van duurzame 
energie in dit deel van Brazilië. 
We zijn op zoek naar een flink bedrag: 
20.000 euro. Iedereen die goede ideeën 
heeft nodigen we uit om mee te denken en 
te helpen om dit geld bij elkaar te krijgen.

Boottocht 16 september

Stichting Vrienden van Moaraná heeft grote 
plannen voor 2017. We willen een zomer-
school organiseren, zonnepanelen laten 
leggen op het dak van de school in Belém 
én we willen een structurele bijdrage gaan 
leveren aan de salarissen van de leraren. 
Dat vraagt om veel geld. We willen daarom 
dit jaar extra donateurs werven. 
Voor dit doel hebben we vrienden gevonden 
die het opleidingsschip De Gyrinus hebben 
weten te charteren voor een rondtocht door 
de Amsterdamse haven. Op 16 september 
varen we uit vanaf Steiger 14 bij het Centraal 
Station in Amsterdam. 
De eerste afvaart is om 9 uur en wordt 
begeleid met koffie, thee en een taartje. De 
tweede ronde is om 13 uur met hapjes en 
een glaasje sekt. We sluiten de dag af met 
een derde afvaart om 17 uur met buffet en 
de befaamde cocktail Caipeirinha. Brazili-
aanse muziek, film en foto maken het uitje 
compleet. 
En toch duurt het ook weer niet zo lang dat je 
geen andere dingen kunt doen: ga vooraf of 
achteraf Amsterdam in rond dit hoogtepunt 
van de komende zomer. Veel leuker dan een 
bierfiets!
Wie mogen er mee? Iedereen die toezegt de 
komende twee jaar een bijdrage te leveren 
van 250 euro per jaar mag mee op oplei-
dingschip de Gyrinus. Je mag je aanhang 
meenemen. 
Meld je aan met een mail aan:
moarana.vrienden@gmail.com 


