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Nederland
Na een verblijf van drie weken in Nederland, zijn we eind april teruggekeerd
in Brazilië. We kijken met veel voldoening terug op de drukke weken in
Nederland, niet in de laatste plaats vanwege de succesvolle tweede SOL
Sponsorloop. Daarover meer op de laatste pagina van deze nieuwsbrief.
Wanneer wij voor ons werk in Nederland zijn, leert de ervaring dat we veel
tijd kwijt zijn aan de promotie van SOLidariedade. Dat is begrijpelijk; de
meeste mensen willen graag van ons – in levenden lijve - horen en zien hoe
ons werk verloopt, waar we tegen aan lopen en welke hulp we kunnen
gebruiken. We hebben tijdens ons laatste bezoek presentaties gegeven voor
groep 7 en 8 van basisschool De Avonturijn in Urmond, de afdeling midden
Limburg van Zij-Aktief en de groepen 3 tot en met 8 van basisschool Het
Avontuur in Holtum. Altijd krijgen we na afloop te horen hoe het beeld dat
mensen van ons werk hebben veel duidelijker is geworden. Onze ervaringen
en verhalen spreken mensen aan, we merken dit ook aan het toenemend
aantal mensen dat zich als vrijwilliger wil inzetten voor SOLidariedade.
Natuurlijk hebben we ook overleg gehad met verschillende sponsors en
donateurs, om hen te bedanken voor hun ondersteuning of om nieuwe
initiatieven voor het komende jaar te ontplooien. Daarover kunt u meer
lezen op pagina 3 van deze nieuwsbrief.
De eerste bestuursvergadering van dit jaar heeft plaatsgevonden op 3 april.
Tijdens deze vergadering is o.a. het SOLidariedade jaarverslag 2013
definitief vastgesteld. In 2013 is 92% van de uitgaven besteed aan het
project. De kosten voor fondsenwerving en communicatie bedroegen 8%
van de totale uitgaven. Dit is ver onder de norm van 25% die door het CBF
wordt gehanteerd en onder onze eigen norm van 10%. De kosten voor
beheer en administratie bedroegen minder dan ½ % van de totale uitgaven.
Het SOLidariedade jaarverslag 2013, met een samenvatting op pagina 4
kunt u downloaden van de website www.solidariedade.nl.
In juni 2014 loopt in principe de tweejarige bestuursperiode van de
bestuursleden af. Gelukkig hebben alle vijf de leden aangegeven bestuurslid
te willen blijven.

Een vrijwilliger vertelt:
'Ik ben van mening dat ik niet veel
doe, maar wat ik doe geeft mij
veel voldoening.
Ik ben betrokken bij
SOLidariedade vanwege mijn
persoonlijke band met Anouk en
Mark en omdat ik het een heel
mooi initiatief vind.
Ik probeer SOLidariedade onder
de aandacht van de mensen te
brengen, want de beste reclame is
nog altijd die van mond tot mond.'
Jo Verkuijlen,
liep 80 km in de
SOL sponsorloop
2013 en 2014.

Dit is een quote uit het
SOLidariedade jaarverslag 2013.
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Presentatie voor Basisschool De Avonturijn in Urmond.
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Alvorada

In het oorspronkelijke projectplan van SOLidariedade
werd de doelgroep als volgt geformuleerd: meisjes in
de leeftijd van 10 tot 16 jaar. Bij de oprichting van
SOLidariedade is de doelgroep gewijzigd in jongeren.
De focus op meisjes hebben we laten vallen, omdat we
na ons studiebezoek aan Brazilië wisten dat ook de
jongens aandacht nodig hebben. Na anderhalf jaar aan
het werk te zijn, weten we nu dat we ons werk op zo
jong mogelijke leeftijd moeten beginnen. Op die manier
kan het meeste en beste resultaat bereikt worden.

SOLidariedade richt zich op kennisoverdracht en
capaciteitsopbouw op drie niveaus: het individu, de
groep en de organisatie. Het eerste jaar hebben we
vooral op individueel niveau gewerkt. In de vorige
nieuwsbrief hebben we geschreven dat Mark sinds de
start van het nieuwe schooljaar meer op organisatie
niveau gaat werken. Dit op verzoek van de nieuwe
directie van het centrum. Mark is sinds kort aanwezig
bij alle directievergaderingen en kan op die manier
gemakkelijk en snel dingen oppakken. Voor dit
semester staat de professionalisering van het HRM
beleid
op
het
programma.
Vanwege
deze
werkzaamheden is de geplande Office computertraining
voor de adolescenten verzet naar het tweede semester
van dit jaar.

Canoas
Het jongerencentrum in Alvorada valt juridisch onder de
Braziliaanse stichting SOCALIFRA (Sociedade Caritativa
e Literária São Francisco de Assis). Ook het Colégio
Imaculada in de stad Canoas is onderdeel van
SOCALIFRA. Het Colégio Imaculade is een grote school
dat de volgende onderwijstypen biedt: Educação
Infantil, Ensino Fundamental en Ensino Médio.
Educação Infantil is te vergelijken met groep 1 van de
basisschool in Nederland, Ensino Fundamental met
groep 2 tot en met groep 6 en Ensino médio met groep
7, 8 en het eerste jaar van de middelbare school.

Allison en João Pedro met hun ‘Vrouwen’dag tekening in het Engels.

De maand mei staat in Brazilië min of meer geheel in
het teken van Moederdag. De realiteit is dat veel van de
kinderen in Alvorada niet (meer) bij hun eigen moeder
wonen. Dit kan pijnlijke situaties opleveren en daarom
spreken en vieren we in het centrum niet Moederdag,
maar Vrouwendag. De kinderen mogen zelf kiezen wie
de belangrijkste vrouw in hun leven is. Dat kan hun
moeder zijn, maar ook een oma, tante, zus of vriendin.
Zaterdag 17 mei was er voor al deze vrouwen een
speciale middag georganiseerd in het centrum. Samen
met de kinderen hebben de vrouwen o.a. capoeira en
dansles gekregen.

Anouk aan het werk in Canoas.

Sinds september 2013 werkt Anouk ook in Canoas. Zij
is gevraagd om te participeren in een project dat door
de gemeente van Canoas wordt gefinancierd. Dankzij
de gemeente hebben ongeveer 70 hele jonge kinderen
afkomstig uit de allerarmste families van de wijk
toegang tot Educacao Infantil (pré-school). Door dit
project zullen deze kinderen straks niet met een
achterstand t.a.v. hun leeftijdgenoten aan de
basisschool beginnen. De gemeente betaalt het
schoolgeld voor de kinderen, dat is voldoende voor een
lokaal en een vaste leerkracht. Dat is echter niet
voldoende voor vakinhoudelijke lessen of materiaal.
Anouk geeft dus gratis Engelse les. Een hele uitdaging,
want het betreft drie groepen van gemiddeld 25
leerlingen. Geen van de leerlingen kan lezen of
schrijven en veel kinderen hebben gedragsproblemen.
Dankzij een donatie uit Nederland hebben we een
voorraad creatief materiaal kunnen kopen, zodat alle
kinderen mee kunnen tekenen en schilderen en op die
manier al spelend leren. En dat gaat goed, want ook als
Anouk er niet is, vliegen de Engelse woorden door de
lucht!

Vrouwen en kinderen aan het dansen.
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WK Voetbal
Van 12 juni tot 12 juli vindt in Brazilië het WK voetbal plaats.
Het Nederlands team speelt op 18 juni tegen Australië in het
volledige gerenoveerde Beira Rio stadion in Porto Alegre. Het
stadion is ogenschijnlijk klaar. De benodigde infrastructuur
rondom het stadion is dat niet. Daarmee sluit Porto Alegre
aan bij de andere speelsteden die allemaal te maken hebben
met een infrastructuur die zeker niet gereed is om de
duizenden buitenlanders die straks het land bezoeken te
ontvangen. Dat is slechts één van de uitdagingen. De FIFA
stelt als eis dat in een bepaalde straal rondom het stadion
geen mensen mogen wonen. Deze gedwongen verhuizing
heeft in Porto Alegre nog niet plaatsgevonden. Wel is het ons
opgevallen dat sinds enkele weken de viaducten en parken
‘opgeschoond’ zijn; er zijn nauwelijks nog dakloze mensen
te zien. Deze ‘verhuizingen’ zijn dus al van start gegaan.
Als mensen vragen wat de jongeren in Alvorada of Canoas
merken van het WK voetbal (laat staan welk profijt zij
hiervan hebben), dan is het antwoord simpel: niet meer of
niet minder dan dat het WK in Nederland zou plaatsvinden.
Een wedstrijdkaartje in de voorrondes kost gemiddeld 125
euro, dat is bijna 400 Real, 2/3 van het minimumloon in de
staat Rio Grande do Sul. Absoluut onbetaalbaar dus voor de
mensen waar wij mee werken. De educatieve sport
activiteiten die de FIFA organiseert voor de plaatselijke jeugd
vinden plaats op de privé scholen in de hoofdstad, niet op de
gemeentelijke scholen in de arme voorsteden. Die overigens
afgelopen maandag weer geopend zijn na een staking van
drie weken, omdat de leerkrachten hun salaris niet betaald
kregen…
Een goed ding is dat er in de aanloop naar het WK in binnenen buitenland meer aandacht is voor het fenomeen
kinderarbeid in Brazilië. Volgens het IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) zijn er in Brazilië drie
miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar die werken, met
lange werkdagen en weinig of helemaal geen loon. De
verwachting is dat voor het WK Voetbal duizenden
prostituees naar de speelsteden in Brazilië afreizen. Een
aanzienlijk deel van deze groep bestaat uit minderjarige
meisjes
en
jongens.
Nederlandse
hulporganisaties
waarschuwen Oranjesupporters die naar Brazilië afreizen
voor kinderprostitutie. In Nederland is een campagne gestart
met de naam 'Don't look away' waarbij oud-voetballer John
de Wolf Nederlanders vraagt om kinderprostitutie te melden.

Het WK voetbal in Brazilië is voor
SOLidariedade een uitstekende gelegenheid
om meer bekendheid te verwerven.
Nederland
De wedstrijden van het Nederlands team
kunnen in café-restaurant Ich en Dich op
de markt in Sittard bekeken worden.
Tijdens de wedstrijden serveert Ich en Dich
een speciale SOL cocktail en broodje. Een
gedeelte van de opbrengst hiervan komt ten
goede aan SOLidariedade.

Chocolatier Ralph Hagen uit Maastricht
heeft speciaal voor het WK een chocolade
SOL lolly ontwikkelt. Hij maakt gebruik van
hoogwaardige en fair trade chocolade. Een
gedeelte van de opbrengst van de verkoop
komt ten goede aan SOLidariedade.
Vanaf begin juni staat op de website van
SOLidariedade hoe u deze lolly's kunt
bestellen.
Een heerlijke traktatie voor tijdens de
wedstijden!
Hebt u een restaurant, café of kantine en
wilt u ook een speciale WK actie organiseren
voor SOLidariedade? Laat het ons weten,
wij helpen u graag met ideeën en
organiseren.
Brazilië
Maandag 16 juni brengt het NOS
Jeugdjournaal
een
bezoek
aan
het
jongerencentrum in Alvorada. Zodra de
uitzenddata bekend zijn, zullen we deze
publiceren op de website en de Facebook
pagina van SOLidariedade.
Dinsdag 17 juni organiseren we voor de
Nederlandse toeristen een bezoek aan het
centrum in Alvorada.
Woensdag 18 juni speelt het Oranje team
tegen Australië in Porto Alegre. Koning
Willem-Alexander en Koningin Maxima
zullen aanwezig zijn bij deze wedstrijd. Wij
ook!

Dit onderwerp sluit goed aan bij het jaarthema in het
jongerencentrum in Alvorada dat ook gericht is op het
bespreken, zichtbaar maken en uiteindelijk uitbannen van
kinderarbeid.
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SOL Sponsorloop 2014
Op zaterdag 19 april vond de tweede SOL Sponsorloop
plaats. 68 mensen liepen de 10 km Mini-Mars, de 40 km
Swentibold-Mars of de 80 km Kennedy-Mars, samen
bijna 2.000 km voor SOLidariedade!
Voor deze prestatie ontvingen zij bijna 6.000 euro aan
sponsorgeld!
In samenwerking met Zaate Hermenie Jonge Klaore
nam SOLidariedade op deze dag ook deel aan het
Kennedy Kapelle Treffe op de markt in Nieuwstadt.
Leerlingen, ouders en leerkrachten van Basisschool Het Avontuur (10
km) en wedstrijdloper Jack Koolen (80 km) bij de finish.

Jenny en Anouk bij de SOL promotiestand.
Finn (<1 jaar oud), Petra, Paul en Saskia met de jongens tijdens de
10 km Mini-Mars.

Wij danken van harte:

De lopers Bas Wientjens, Bas Maertzdorf, Bettina Balfoort, Bram Wientjes, Chrit Cellissen, Cristiana Lampert,
Daan Wientjens, Denis Havenaar, Dion Wagemans, Erica Claessen, Esmee Frische, Esther Verhoef, Etienne
Kruijen, Eva-Chun Hagedoren, Finn Amkreutz, Frank Konings, Gabriela Smeja, Gerdemie Willems, Gyliam Lemans,
Hub Vaessen, Ine Dohmen, Iris Wientjens, Jack Koolen, Jan Stelten, Janou Cox, Jo Verkuijlen, Jo Cleven, Joes
Copier, Joke Schreurs, Joost Cellissen, Jur de Vaan, Kay Romers, Kim Kosters, Larry Hagedoren, Layla Wientjens,
Leon Peters, Leonie Boers, Lincy Cleven, Mandy Dohmen, Manon Bouts-Beckers, Marielle Buskens, Marjan
Brugmans, Mark Fijen, Martine Hagedoren-Blom, Meike Bouts, Mia Vandeninden, Miel Amkreutz, Ming Hagedoren,
Nellie van Dongen, Owen Salden, Paul Knappe, Petra van den Akker, Rafke Keulers, Rens Hendrix, Roan Molin,
Roel Reijans, Ron Hendrix, Sanne Herfs, Saskia Wielders, Siem Dirx, Sophie Boers, Ties Cellissen, Tren Cellissen,
Veerle Bouts en Wendy Verhoef.
De vrijwilligers Jenny van Opdorp, Paul Knappe, Marij Cleven, Monique Hoving, Godelieve Lenoir, Brechje de
Heij, Margot Fijen en de baksters van de cupcakes uit Tilburg.
De mensen van Zaate Hermenie Jonge Klaore uit Nieuwstadt.
De sponsors Bloem & Meer uit Nieuwstadt, Ralph Hagen chocolatier uit Maastricht en Company Collections uit
Nieuwstadt.
Alle donateurs voor deze mooie dag met dit geweldige resultaat!

Jo en Mark bij de finish (80 km).

De Braziliaanse dames Gabriela en Cristina (10km).
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Gratis doneren?

Nieuwe lay-out

Wilt u SOLidariedade graag en gratis ondersteunen?

De trouwe lezer van onze nieuwsbrief heeft natuurlijk
gemerkt dat we een nieuwe lay-out voor de nieuwsbrief
hebben ontworpen.

Maak dan op internet gebruik van de Goede Doel Shop. Via
deze link kunt u bij alle bekende internet winkels winkelen
voor dezelfde prijs, alleen doneert u bij elke aankoop gratis
aan SOLidariedade.

Wij horen graag uw mening over de nieuwe lay-out.

Dus als u van plan bent een boek, een paar schoenen, een
nieuwe zorgverzekering, een vakantiehuisje, een vliegticket,
een nieuw telefoonabonnement te kopen…
stichtingsolidariedade@gmail.com

Op de website van SOLidariedade wordt precies uitgelegd
hoe de Goede Doel Shop werkt.
SOLidariedade is in juni ‘goede doel van de maand’ van de
Goede Doel Shop!

Met hartelijke groet,
Mark Fijen & Anouk Cleven

Stichting SOLidariedade
T
E
W
Bank
KvK

06 42911995 (Joyce van de Weerd-Korsten, secretaris)
stichtingsolidariedade@gmail.com
www.solidariedade.nl
NL66RABO0356202364 t.n.v. Stichting SOLidariedade
55592457

Stichting SOLidariedade is een ANBI.
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