Streetdance

Boottocht door Amsterdam

Op 13 januari is er een boottocht voor
sponsors van Stichting Vrienden van Moaraná. Deze tocht staat in het teken van de
realisatie van zonnepanelen voor de school.
Huidige en toekomstige donateurs zijn van
harte uitgenodigd om een middag door de
haven van Amsterdam te varen. De Hogeschool Amsterdam heeft haar opleidingsschip, de Gyrinus, daarvoor ter beschikking
gesteld.
Met foto’s en video’s wordt een beeld gegeven van het leven op de school.
Het bestuur vaart mee. Hopelijk kan ook een
oud-leerling uit Belém aanwezig zijn, maar
dat is nog niet zeker.
De Gyrinus vaart om 13 uur af van steiger
14, achter het Centraal Station, links naast
de pont naar Amsterdam-Noord.
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Aanmelden kan via
moarana.vrienden@gmail.com

Op donderdag- en vrijdagmiddag oefent
een groep van veertig jongeren uit de
wijk Guamá in de school om hun vaardigheden op het gebied van streetdance
en hiphop te ontwikkelen. De als lastig
bekend staande, rondhangende jongeren zijn dan een hechte groep dansers.
Zij worden gerespecteerd vanwege hun
optredens en omdat ze samen dingen
doen en goed naar elkaar luisteren.
Af en toe presenteren ze hun danskunsten op schoolfeesten. Veel broers en
neven van de leerlingen (en soms de
leerlingen zelf) maken deel uit van de
dansgroep. De streetdancers organiseren
activiteiten om geld voor het onderhoud
van de school bij elkaar te brengen.
Namens het
bestuur van de
Vrienden,
Marcel Hazeu,
Axel Verheij
en Rudolf van
Beijmerwerdt
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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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Moaraná heeft het afgelopen half jaar weer veel aandacht kunnen geven aan de ontwikkeling van leerlingen van de school in
Belém. Door een bijdrage te leveren aan de voorzieningen voor
de school kunnen de Vrienden bijdragen aan onderwijs voor
nóg meer kinderen.
In Brazilië gaat de regering verder met het bezuinigen op sociaal beleid en het beperken van rechten van burgers. Dat heeft
ook zijn weerslag op Belém, de wijk Guamá en op Moaraná.

Kleine burgers

De kleuterschool heeft dit jaar gewerkt aan
het thema “Kleine burgers die waarden
zaaien en ontwikkelen”. De school werkt
mee aan de integrale ontwikkeling van de
kinderen om ze goede bagage te geven voor
hun verdere opleiding binnen het moeilijke
onderwijssysteem van Brazilië.
Het onderwijsteam schoolt zichzelf voort-

durend bij om het werk steeds weer meer
inhoud te geven. Dat gebeurt aan de hand
van teksten van Maria Montessori, maar
bijvoorbeeld ook door stil te staan bij wat
wiskunde betekent in het dagelijkse leven
van kinderen.
In de afgelopen periode heeft de school
speciale activiteiten georganiseerd rond
Vaderdag. Daarbij zijn thema’s als “respect”
en “het belang van vaders voor hun kinderen” besproken, geschilderd, getekend en
gespeeld.
Gedurende de Week van het kind was er
een speciale bioscoopvoorstelling in de
school. Het ballenbad, de trampolines en
andere verrassingen op het schoolplein
zorgden mede voor een groot feest.

Uitbreiding klaslokalen

Onderhoud school
Ouders en vrienden van de school hebben
het afgelopen half jaar weer veel gedaan
voor de school. Naast het schoonmaken
van het gebouw is er het nodige onderhoud
uitgevoerd. Gesprongen waterleidingen
en gebroken wasbakken zijn gerepareerd.
Bomen die door stormen waren omgewaaid,
zijn gerooid. De buitenmuur is geverfd.
Het samen verantwoordelijk zijn en samen
aan iets bouwen en werken, karakteriseren
de school die moedig overeind blijft in een
tijd waarin het leven moeilijker wordt en er
steeds meer egoïsme heerst.

Omdat het aantal leerlingen groeit, is uitbreiding van het aantal klaslokalen nodig.
Eén groep leerlingen krijgt nu les op een
soort overloop op de tweede verdieping.
Als het regent kan er geen les worden
gegeven, want dan staat de vloer blank.
De school wil daarom de ruimte beter
beschermen door ramen en een deur te
plaatsen en er dus een volwaardig klaslokaal van
te maken.
Voor deze
uitbreiding
is nog
geen financiering
gevonden.

De prijs voor stroom in Brazilië stijgt, terwijl
de school niet méér inkomsten krijgt om de
airco’s hun werk te laten doen. De energiekosten moeten op lange termijn dus
omlaag. Dat kan door te profiteren van de
vele uren dagelijkse zonneschijn in Belém.
Daarom steunen de Vrienden een initiatief
voor plaatsing van zonnepanelen.
De school heeft bij vier lokale bedrijven
offertes gevraagd. Een van de bedrijven
heeft al verschillende zonnepaneelprojecten in Belém uitgevoerd, ook in de
wijk Guamá. Ze installeren alles, werken
met zonnepanelen die in Brazilië worden
geproduceerd, garanderen onderhoud,
regelen de papieren met het energiebedrijf en hebben een duidelijke begroting

Feestruimte

Verbetering
elektriciteit

Moaraná heeft de
elektriciteitsinstalatie laten doorlichten, want de stoppen slaan door als
de drie airconditioners aanstaan.
De bedrading is
nog nooit vervangen. Veel draden zijn
aan elkaar geknoopt. Er bestaat dan ook
een potentieel brandgevaar.
Met het oog op te installeren zonnepanelen moet alle bedrading worden vervangen, zijn nieuwe stopcontacten nodig en
moet er een aangepaste stoppenkast
komen. Vanuit de jaarlijkse donaties
van de Vrienden van Moaraná zullen de
elektravoorzieningen in het hele schoolgebouw worden vernieuwd.

Meer zon voor school

Vervanging tafels en stoelen

De tafels en stoelen in de klaslokalen en
op de lunchplaats zijn versleten, kapot of
niet meer geschikt. Ze zijn dringend aan
vervanging toe. Moaraná zoekt naar stevige
stoelen en tafels die tegen een stootje kunnen en lang meegaan. Wij hopen de school
binnenkort te kunnen helpen aan nieuw
meubilair dat bijdraagt aan het leerplezier.

De school
verhuurt enkele
dagen per maand
ruimte voor
feesten, met als
extra attractie
het speelgoed
en de kraampjes
die vorig jaar zijn
aangeschaft. Het
materiaal wordt
nog niet verhuurd
voor feesten
buiten de school
(hoewel daar wel
vraag naar is)
omdat de school
geen transport
heeft voor het vervoer en ook nog
geen manier heeft
gevonden om het
gebruik buiten de
school veilig te
stellen.

opgestuurd.
Een ander betrouwbaar bedrijf, waar onder
andere ex-studenten van de lokale universiteit werkzaam zijn, werkt min of meer op
dezelfde manier maar heeft wat minder
ervaring.
Met een van deze bedrijven wil de school
graag in zee gaan, maar daar is nog wel
wat extra geld voor nodig. De school heeft
10.000 euro nodig om de overstap naar
schone zonne-energie te kunnen maken.

Zomerschool

De school organiseert in januari
een zomerschool. Voor de meeste
families in de wijk Guamá is het
onmogelijk op vakantie te gaan,
vanwege het werk van de ouders
en de lage inkomsten. De wijk zelf
biedt weinig ruimte voor cultuur
en ontspanning voor kinderen. Zij
brengen de vakantie vaak voor
de tv door of hangen rond in de
gevaarlijke straten. Moaraná biedt
de leerlingen van de school en andere kinderen uit de wijk gedurende enkele weken spel, cultuur en leesactiviteiten aan op de
school. Naast plezier zorgt de zomerschool ook voor een versterking van de band tussen de kinderen en de school en tussen de
school en de wijk.
De zomerschool gaat werken
met verhalenvertellers, knutselen
(waarbij de “stier” van de regionale
feesten zal worden gerepareerd),
sport en spel en een theater-workshop. De zomerschool is mogelijk
gemaakt dankzij speciale bijdragen
van een aantal donateurs van de
stichting die iets extra’s wilden
doen voor de school.

