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Nieuwsbrief zomer 2021

In Belém begint het nieuwe schooljaar in 
februari. Dat betekent voor Moaraná altijd 
een spannende tijd, zeker midden in de pan-
demie en met een nieuw gemeentebestuur 
dat afgelopen januari werd geïnstalleerd.
Als onafhankelijke school en buurtcentrum 
heeft Moaraná altijd een gat in de begroting, 
omdat er geen steun van de gemeente is tus-
sen het einde van het oude schooljaar en het 
begin het nieuwe. Het zijn maanden zónder 
inkomsten en mét onzekerheid over wat de 
gemeente voor het nieuwe jaar in petto heeft. 
Ook dit jaar was dat het geval. Gelukkig kon-
den de Vrienden bijspringen om deze periode 
te overbruggen. 
Daarna was er goed nieuws: het nieuwe  
gemeentebestuur erkent de kwaliteit en het 
belang van Moaraná. Ze besloot om naast 
contractverlenging ook de steun uit te brei-
den. Hierdoor kan de school meer leerlingen 
onderbrengen en drie nieuwe leraressen 
aantrekken.
Dit betekent nogal wat. 
De nieuwe leraressen werden gezocht onder 
oud-leerlingen die 15 tot 20 jaar geleden op 
de school zaten, nog in de wijk wonen en die 
in de tussentijd een opleiding hebben gevolgd 
om in het onderwijs te werken. Een bijzon-
der langetermijndoel van de school wordt zo 
duidelijk zichtbaar en is daarmee een goed 
rolmodel voor de huidige generatie kinderen 
en hun ouders.

Het ruimere aantal plekken op de school sti-
muleerde de onderwijzeressen om de armste 
delen van de wijk in te gaan en huis aan huis 
te vragen of er kinderen woonden die niet 
naar school gingen. Dat komt helaas nog veel 
voor. Zo kregen de onderwijzeressen weer een 
(schokkend) inzicht in de armoede die zich 
uitbreidt in de wijk. Kinderen die nooit naar 
school gingen, krijgen door deze actie nu wél 
de mogelijkheid om zich te ontwikkelen.

Speeltuin is aan 
opknapbeurt toe
De speeltuin van de school is door de tijd, de 
tropische omstandigheden en het vele gebruik 
in verval geraakt. Hij moet worden opgeknapt 
en deels vervangen. 
Als de kinderen binnenkort terugkeren naar 
school is een plek om buiten te spelen belang-
rijk. 
De speeltuin is één van de weinige plekken 
in de wijk waar kinderen kunnen spelen. In 
de zeer kinderrijke wijk met 100 duizend 
inwoners is er één pleintje. Bijna alles is volge-
bouwd met huisjes en wordt doorkruist door 
straatjes en wegen. De speelplaats is een oase 
voor de buurtkinderen. 
De school hoopt deze maanden de speeltuin 
te kunnen renoveren. Er worden dan ook 
kleine bomen omheen gezet, zodat er vol-
doende schaduw is. 
Waar mogelijk en nodig zullen de Vrienden 
hier een bijdrage aan leveren.

Meer leerlingen 
en leraressen door 
gemeentesteun



Toiletten en 
doucheruime klaar!
De nieuwe toiletten en doucheruimte voor de 
kinderen van Moaraná zijn klaar. Het oude, 
half vergane wc-blok is vervangen door een 
mooie nieuwe ruimte met drie toiletten, een 
douche en wastafels. 
Het hele blok is per rolstoel toegankelijk. Eén 
van de wc´s is aangepast voor rolstoelers en 
kan ook door volwassenen gebruikt worden. 
De toiletten- en douche-unit is op vrijwillige 
basis ontworpen door een architect en een 
ingenieur, die ook de bouw hebben begeleid. 
Dit alles is onder toeziend oog van de onder-
wijzeressen uitgevoerd door een bouwvakker 
en een hulp uit Guamá, de wijk waarin de 
school staat. 
De hele bouw is bekostigd door de Vrien-
den, met een flinke bijdrage van de Stichting 
Holanda-Brasil. De onderwijzeressen maken 
nu zelfs grapjes dat iedereen het liefst in de 
wc zou willen lesgeven!

In Brazilië heeft de coronapandemie hard toe-
geslagen. De federale regering blijft de ernst 
van de Covid-19 ontkennen en de bestrijding, 
vaccinatie en behandeling tegenwerken. 
Zo heeft de federale regering lockdowns 
verboden, miljoenen vaccins afgeslagen of 
verboden te verspreiden en geen medicijnen 
gekocht die noodzakelijk zijn voor mensen die 
aan beademingsapparaten komen te liggen. 
Zo gaat het maar door. 
Wat de motieven van deze regering ook 
mogen zijn, het gevolg is een enorme sterfte. 
Op een bepaald moment overleden bijna 
5000 mensen per dag in Brazilië en werden 
de doden in open geulen begraven. Alle zie-
kenhuisbedden lagen vol, terwijl er buiten en 
in de ziekenauto’s mensen op sterven lagen. 
Mensen werden zonder verdoving behandeld 
en gingen vaak dood door gebrek aan zuur-
stofflessen. 
Daar kwam een tweede probleem bij. Anders 
dan bijvoorbeeld in Nederland, heeft de over-
heid bedrijven niet gesteund om ontslagen 
te voorkomen. Niemand heeft een overle-

Toename armoede
Hoewel de gemeente een belangrijk deel van 
de salarissen voor dit jaar op zich neemt en de 
Stichting van Vrienden de overige salarissen 
probeert te dekken, blijft het een strijd om te 
overleven. 
Door de toegenomen armoede zijn het 
geweld en de diefstallen toegenomen. 
Er is in korte tijd tweemaal ingebroken in de 
school, waarbij vooral uit de keuken materi-
aal is gestolen. Van servies (dat voor feesten 
wordt verhuurd en gebruikt wordt voor de 
maaltijden van de kinderen) tot keukenap-
paraten, zoals een blender, een koffiezetap-
paraat en pannen. Gelukkig gaat het om 
niet al te dure spullen, maar door de inbraak 
moest er van alles worden hersteld. Er is nu 
prikkeldraad boven de muren gespannen. Een 
bewaker heeft een maandlang in de school 
geslapen. Ook is er een contract gesloten met 
een alarmcentrale. 
Allemaal dingen die eigenlijk niet bij een 
school horen, die geld kosten en vooral uit-
drukken hoe onveilig de situatie is.

vingsuitkering ontvangen. Miljoenen mensen 
zijn daardoor tot armoede en de honger 
veroordeeld. Verschillende familieleden van 
mensen die aan de school zijn verbonden, zijn 
overleden. Velen hebben zelf Covid-19 gehad 
en waren weken tot maanden aan hun bed 
en huis gekluisterd. 
De kinderen van de school krijgen nog steeds 
op afstand les, via materiaal dat de ouders 
op school komen halen en brengen, kleine 
verhalen en lessen via mobiele telefoons en 
lespakketten die de school heeft verspreid. 
Gelukkig is in het grote Brazilië de federale 
overheid niet almachtig. Veel lokale overhe-
den, die de zieken en doden moeten behan-
delen en opvangen, voeren wel een actief 
beleid. 
In Belém zijn mondkapjes buitenshuis 
verplicht, blijven de scholen nog op afstand 
lesgeven en is er een vaccinatieprogramma. 
Dat programma is afhankelijk van het budget 
en de beschikbaarheid van de vaccins. Hope-
lijk kunnen de kinderen binnenkort weer naar 
school.

Vorige maand zijn de 
onderwijzeressen van het 
kleuteronderwijs voor de 
eerste keer gevaccineerd, 
en dus ook het team van 

Moaraná. 

Lokale overheden proberen pandemie 
in te dammen


