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Nieuwsbrief zomer 2018

Moeilijke tijden
In Belém zijn het moeilijke tijden omdat er 
dagelijks veel geweld is. Het geweld is de 
laatste maanden toegenomen doordat er een 
‘oorlog’ is begonnen tussen drugsbendes 
en de milities van de politie. De drugsben-
des willen de drugshandel via Colombia, de 
Amazone rivier en Belém naar de rest van 
Brazilië en naar Europa domineren, terwijl 
de politie met geweld macht probeert uit te 
oefenen.

Moaraná is actief op zoek naar verdere verbeteringen 
van de school. De elektricteit is op orde gebracht, mede 
in voorbereiding op de komst van zonne-energiepanelen. 
Daarnaast groeit de school. Dat kan door in het gebouw 
een extra klaslokaal te realiseren en hierin nieuw meubilair 
te plaatsen.

De school Moaraná staat midden in een wijk 
waar dagelijks zowel politieagenten als jonge-
ren worden vermoord. 
Moaraná probeert een veilige omgeving te 
bieden voor kinderen gedurende hun tijd op 
school. De school wil een rustpunt zijn te 
midden van deze gewelddadige ontwikkelin-
gen door nadruk te leggen op de cultuur van 
vrede, solidariteit en wederkerigheid. Dat het 
mogelijk is andere keuzes te maken dan tus-
sen drugsbendes en politiemilities.

Informatieve boottocht een succes
In januari werd een boottocht voor sponsors 
georganiseerd. Deze was heel gezellig, met 
zo’n dertig deelnemers.
We konden trouwe en nieuwe donateurs een 
goed overzicht geven over de activiteiten van 
de school. Tijdens de boottocht deden we 
Zaandam aan. 
In één van de havens zagen we de grote 
containerschepen die worden ingezet voor de 
overslag van soja uit Brazilië. Dat voor deze 
soja regenwoud moet wijken, is één van de 
keerzijdes van onze moderne tijd. 
In het bijzonder willen we Ilse Zwennis, Ton 
Vaes en Mirja Bos hartelijk danken voor hun 
speciale bijdrage voor deze boottocht.

Elektriciteit vernieuwd
De afgelopen periode is de elektriciteitsinstal-
latie van Moaraná volledig vernieuwd. Dat 
was hard nodig. De oude bedrading was niet 
betrouwbaar, stoppen sloegen vaak door en 
draden hingen los. Het risico op brand was 
hoog. 
Alle aanpassingen zijn inmiddels gedaan op 
kosten van de Vrienden. Dit soort voorzienin-
gen wordt betaald uit de jaarlijkse bijdragen 
van trouwe donateurs.



Zomerschool
Afgelopen januari 
is de eerste zomer-
school van Moaraná 
georganiseerd. Hier-
voor is samengewerkt 
met de alternatieve 
bibliotheek in de wijk 
om kinderen in con-
tact te brengen met 
boeken en verhalen. 
Tachtig kinderen 
konden tijdens de 
zomerschool deelne-
men aan tal van activiteiten.
Zo heeft een aantal kinderen op basis van 
het volksverhaal Boi Bumba meegewerkt 
aan het restaureren van de in dit verhaal 
centraal staande os. Met textiel en versiering 
is gezamenlijk een mooie creatie gemaakt. 
Ook is gewerkt aan een voorstelling en aan 
presentaties.
Door de combinatie van spelen en leren heb-
ben de kinderen een heel leuke tijd gehad. 
Even geen dagelijkse beslommeringen en 
problemen, maar werken aan iets leuks. 
De zomerschool kon georganiseerd worden 
dankzij de speciale bijdrage van een aantal 
donateurs.

Zonne-energie dichterbij
Om de school zelfvoorzienender te maken op 
het gebied van energie zijn de afgelopen tijd 
diverse acties gevoerd. Tijdens de boottocht 
voor donateurs is speciale aandacht besteed 
aan dit initiatief. Ook is een crowdfunding 
actie gestart die bijna 600 euro opbracht. 
Wij zijn er nog niet, want in totaal is bijna 
10.000 euro nodig om de school te voorzien 
van zonnepanelen. De komende tijd zul-
len extra acties worden opgezet. Ook zullen 
bijdragen worden aangevraagd bij sponsors 
en stichtingen die willen investeren in milieu 
en onderwijs. 
Voor goede ideeën om dit geld bij elkaar te 
brengen staan we open. Gelukkig blijft de zon 
schijnen.

Jaarverslag
De schoolcoördinatoren hebben ook dit jaar 
een jaarverslag gemaakt. Het is elke keer weer 
fijn om te lezen over de opzet en inhoud van 
het onderwijs en een concreet beeld te krijgen 
van de activiteiten van de school. 
De onderwijzeressen vertellen in het verslag 
hoe ze werken aan verbetering van hun vaar-
digheden en kennis. 
Ook beschrijven ze hoe ouders worden 
betrokken bij het onderwijs. Dat gebeurt zeker 
drie keer per jaar op verschillende manieren: 
van voorlichting tijdens ouderavonden tot het 
meewerken aan het onderhoud van de school 
en schooltuin.

Dit jaar is als thema voor het onderwijs geko-
zen voor Kleine burgers bouwen en zaaien 
waarden met aandacht voor Kinderen groeien 
en waarden blijven in het eerste semester, 
gevolgd door Het leven wordt leuker, wanneer 
we leren om kleine dingen te waarderen in 
het tweede halfjaar.
Een concreet voorbeeld van hoe dit wordt 
ingevuld is de wijze waarop aandacht wordt 
gegeven aan moederdag. Uit het jaarverslag: 
‘Ter viering van moederdag hebben we acti-
viteiten ontwikkeld die de kinderen in staat 
stellen een gastvrije omgeving te hebben, om 
reflectie en affectiviteit te stimuleren in relatie 
tot de moederfiguur. We gebruiken de kring-
gesprekken om het respect en de waardering 
voor de moederfiguur te bespreken. Daarna is 
er een moment voor vrije expressie. Kinderen 
kunnen dan kiezen voor lezen, schrijven, een 
spelletje doen, muziek maken, een video 
maken, schilderen, knippen of een collage 
maken.’

Extra klaslokaal
Om meer kinderen onderwijs te geven is het 
nodig om het aantal klaslokalen uit te brei-
den. Een provisorisch lokaal was al ingericht in 
de open lucht, maar als het regende kon daar 
geen les gegeven worden. Ook het meubi-
lair dat gebruikt wordt op de school is door 
het vele gebruik en het vochtige klimaat aan 
vervanging toe. 
Met een bijzondere bijdrage zullen het klas-
lokaal en meubilair de komende tijd worden 
aangepakt. De ruimte wordt afgesloten met 
een dak en ramen. Nieuw meubilair wordt 
aangeschaft. Hierdoor kunnen meer kinderen 
op reguliere basis onderwijs krijgen.


