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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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Nieuwsbrief zomer 2020

Door het Covid-19 virus ligt 
het openbare leven in Brazilië 
volkomen stil. Moaraná is 
gesloten. Met thuisonderwijs 
probeert de school er het beste 
van te maken. Deze tijd wordt 
gebruikt voor het aanbrengen 
van structurele verbeteringen 
die hard nodig zijn. 
De vaste bijdragen van de 
Vrienden worden ingezet om 
structurele tekorten van de 
school op te vangen. Daar-
mee kan zo veel en zo goed 
mogelijk onderwijs worden 
gegeven aan zo veel mogelijk 
kinderen. Incidentele giften en 
subsidies maken het mogelijk 
om iets bijzonders te doen: net 
dat extraatje om het leven in 
Belém voor de kinderen beter 
te maken.

Covid 19 en Moaraná

In Brazilië is het aantal doden als gevolg van 
corona al meer dan 70.000. Naast deze offi-
ciële doden zijn veel doden niet geteld omdat 
de testcapaciteit beperkt is. De regering 
ontkent de problemen en is met andere zaken 
bezig dan de gezondheid van de bevolking. 
Scholen zijn officieel allemaal gesloten, dus 
ook Moaraná. In Belém zijn veel diensten, 
winkels en restaurants dicht en draagt ieder-
een verplicht mondkapjes. 
Veel ouders hebben hun inkomen verloren 
doordat een groot deel van de activiteiten 
stilligt. Normaal verdienen zij hun geld in de 

informele handel en met losse klussen. Straat-
handel is nu verboden en personeel wordt 
niet ingehuurd, dus bijna iedereen zit aan de 
grond. 
Het is niet duidelijk hoe lang dit nog gaat 
duren. Omdat niet alle kinderen officieel via 
de gemeente bij de school zijn ingeschreven, 
krijgt niet iedereen een voedselpakket van de 
gemeente. Daarom hebben de onderwijzeres-
sen van Moaraná met een campagne geld 
bijeengebracht voor de aankoop en versprei-
ding van 25 voedselpakketten voor de andere 
families.

Spaarpot omgekeerd

Omdat de subsidies voor salarissen van de 
docenten worden gekort nu de scholen 
dicht zijn, is de school in overlevingsstand 
gegaan. De Vrienden helpen de school met 
extra financiering om deze moeilijke peri-
ode te overbruggen. Inmiddels is tweemaal 
een bedrag overgemaakt om de salarissen 
van de leraren tot een minimumniveau aan 
te vullen.



In mei is Moaraná begonnen met een les-
programma op afstand, waarbij de kinderen 
via mobiele telefoons apps en berichtjes 
krijgen. Ze worden gestimuleerd thuis 
dingen te maken en deze op te sturen naar 
de leerkrachten. Zo werken ze mee aan 
een campagne tegen seksueel en huiselijk 
geweld bij kinderen. Ze sturen zelf appjes 
voor de voorlichtingsvideo. Nu kinderen 
constant thuis zijn, is er een toename van 
huiselijk geweld en zijn dit soort acties dus 
harder nodig dan anders.
De schoolleiding en de leraressen komen 
één keer per week bijeen, op veilige afstand 

Riolering

De huidige staat van de schooltoiletten laat 
te wensen over. Dankzij een bijdrage van de 
Stichting Holanda-Brasil kan de renovatie 
tijdens de coronacrisis worden aangepakt.
Afgelopen november spraken de mede-
werkers van de school de wens uit om 
extra toiletten toe te voegen aan het reeds 
bestaande toiletgebouw. 
Er zijn op dit moment twee kindertoiletten 
op de begane grond, één toiletje in een 
klaslokaal voor de kleinste kinderen en op de 
tweede verdieping één toilet voor drie klas-
sen. Deze toiletten zijn allemaal op kleuter-
formaat. De wc’s beneden worden daarom 
grondig gerenoveerd. Er moeten extra toilet-

van elkaar en met maskers op, om prakti-
sche klussen uit te voeren. Ze hebben vooral 
via de mobiele telefoon contact met de 
ouders, de kinderen en elkaar. 
De families van de leraressen zijn arm. Ver-
schillende familieleden zijn besmet geraakt 
met het coronavirus. In sommige families 
zijn al ouders en andere familieleden over-
leden.
De ouderlijke bijdragen blijven achter en 
de gemeente maakt minder geld over aan 
de school. De steun van de Vrienden voor 
de medewerksters van de school is dan ook 
cruciaal.

Energie sparen

Er is een lichtpuntje. Door de 
aanschaf van zonnepanelen 
wordt nu zoveel energie bespaard dat de 
school bij het energiebedrijf een tegoed 
opbouwt. Of dat geld niet met een of 
andere truc vervolgens wordt achtergehou-
den, weten we nog niet. De school blijft 
waakzaam.

Project Amazone

Vorig jaar hebben de Vrienden financiering 
ontvangen voor het project Amazone, 
waarin het thema duurzaamheid centraal 
staat. Dit project kan helaas nu geen door-
gang vinden. Het geld houden we apart 
zodat als de situatie verbetert de school 
hiermee weer aan de slag kan. De kinderen 
verheugen zich er erg op.

School op afstand – ook voor Moaraná

ten bijkomen en ook de wasbakken moeten 
worden vernieuwd. 
De school wordt niet alleen doordeweeks 
gebruikt door kinderen, maar is in het week-
end een gemeenschapscentrum. Hiervoor 
zijn ook toiletten voor volwassenen nodig. 
Een gehandicaptentoilet voor zowel volwas-
senen als kleuters ontbrak en dat komt er 
nu ook.
Met dit project zorgen we ervoor dat toilet-
ten en riolering vóór de regentijd worden 
aangepakt en dat bouwvakkers uit de buurt 
aan het werk blijven.


