
november 2020

AKTIEF

december 2020



Het merendeel van de pagina’s wordt gebruikt om u te 
informeren over de gang van zaken in de kinderopvangtehuizen
 en de gezinnen. U krijgt een indruk over de problemen die 
de zusters Silvania en Aulenice, Jos Wouters en Angus Gaisford het hoofd 
moeten bieden om nog enigszins de hulp op de juiste plek te krijgen. Ieder 
heeft in deze uitgave de ruimte gekregen om haar of zijn verhaal te doen. 
Zij verdienen dan ook groot respect voor het daadkrachtig uitvoeren van de 
taken.

Door de coronamaatregelen zal het u niet verbazen dat het bestuur in het 
begin van het jaar heeft besloten om het vergaderschema aan te passen. In 
plaats van vijf of zes keer fysiek als volledig bestuur te vergaderen, hebben 
wij dit jaar drie keer vergaderd. 

Natuurlijk is er gebruik gemaakt van e-mails en is er gekozen om dringende 
zaken in een kleinere samenstelling van maximaal vier personen te bespre-
ken.
Gebruikelijk is het om in april de jaarvergadering te houden. U heeft in de 
vorige Aktief al gelezen dat dit niet verantwoord werd geacht. We hadden  
kenbaar gemaakt om deze in het najaar te houden. 

In deze Aktief wordt u geïnformeerd over de datum en hoe u kunt deelnemen.
Dit jaar hebben drie bestuursleden aangegeven om   functie ter beschikking 
te stellen. Mireille van der Horst wil stoppen als bestuurslid, maar wil wel 
verder met projecten die te maken hebben met onderwijs.

Wim Klasens en Margreet van der Meulen hebben aangegeven dat zij, door 
de drukte van de banen, geen tijd meer hebben om de bestuursfunctie in te 
vullen. Wel is afgesproken dat Wim Klasens het boekjaar 2020 afrondt en de 
nieuwe penningmeester inwerkt. Margreet van der Meulen heeft aangegeven 
dat zij, tot wij een vervang(st)er hebben gevonden, zal aanblijven.
We willen dan ook in de ledenvergadering drie nieuwe bestuursleden voor-
dragen.

Nino Bloemsma treedt toe tot het bestuur. Zij is eigenlijk al jaren actief in de 
vereniging.
Nathalie Spee zal de functie van penningmeester overnemen van 
Wim Klasens. Mieke Claushuis wordt voorgesteld als de opvolgster van 
Margreet van der Meulen. 

Doelstellingen Aantal kinderen
Voor u ligt de Aktief najaar 2020.



Zij zal voorgesteld worden als de nieuwe 
secretaris. Ook nadelen hebben voordelen. De kerstpost zal nu zoveel mo-
gelijk digitaal verstuurd worden. voor diegene waar we nog geen email-adres 
van hebben, kan deze nu direct met de Aktief aan u gestuurd worden. Het 
liefst sturen wij u deze ook digitaal. 
Dus als u uw e-mailadres nog niet aan ons gemeld heeft, wilt u dan zo 
vriendelijk zijn deze aan ons door te geven?
Wilt u nog even controleren of u het lidmaatschap of adoptie-geld van uw 
kind over 2020 over heeft gemaakt.

Frank Venus

Het bestuur, de medewerkers in het veld
 en de kinderen wensen u fijne kerstdagen 

en een gezond 2021
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In de vorige Aktief van april hebben we verteld dat er in Malawi, naast de 
twee al heel lang lopende projecten van het Scholingsfonds en de Fysiothe-
rapie voor kinderen van het Dawn Centre, in 2020 gestart zou worden met de 
ondersteuning van nog 5 projecten in Malawi. Te weten:
 
 • de aanschaf van 50 schooluniformen voor basisschoolleerlingen die  
              ze niet zelf kunnen betalen,
 • de bouw van 2 dubbele toiletten in een lichtere constructie,  
              beter bestand tegen wegzakken door slagregens,
 • de aanschaf van 3 zonnegeisers ter vervanging van vervuilende en  
   voor omstaanders ongezonde houtskoolkacheltjes,
 • 10 laptops voor lesdoeleinden,
 • 24 stapelbedden voor een nieuw te bouwen meisjespension.

We zijn natuurlijk erg nieuwsgierig of de voortgang van deze plannen door 
Corona nog door konden gaan.

Op 4 april jl. mailde Angus Gaisford van Aquaid Lifeline zijn eerste resultaten 
en over de situatie in Malawi. Angus voert voor ons de projecten in Malaw uit.

Malawi



Hij schreef uitvoerig over Corona, onder meer:
“Hier in Malawi moeten we een van de weinige landen ter wereld zijn die 
niet zijn afgesloten. We zouden twee weken geleden met een lockdown 
beginnen en daarna werd deze beslissing aangevochten bij de rechtbank 
en de beslissing werd opgeschort en is niet aangevochten door de regering. 
We zouden dus ‘sociale afstand’ moeten beoefenen en andere maatregelen 
zoals handen wassen en geen bijeenkomsten van mensen. Voorlopig zal er 
geen lockdown zijn, wel zijn scholen en hogescholen / universiteiten etc. nog 
steeds gesloten.“

“De werkelijke Covid-19 situatie in Malawi begint misschien nog maar net? 
Er zijn maar een paar doden gevallen en dat waren mensen die naar het 
buitenland waren gereisd. De grenzen zijn sinds 28 maart gesloten. Ik denk 
dat het aantal bevestigde gevallen slechts rond de 20 is. 
Maar de beschikbaarheid van testen is zeer beperkt. 
De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen en heeft voorlopig beperkte 
maatregelen getroffen.”

De gevolgen voor Aquaid Lifeline zijn wel ingrijpend geweest: op basis van 
de overheidsrichtlijnen werden alle activiteiten van de kinderen opgeschort, 
zoals kinderdagverblijven met kleuteronderwijs en het voedingsprogramma. 
Ook bijeenkomsten waren niet toegestaan. Er moesten dus veel kinderen 
naar huis worden gestuurd. 

Dat gaf een nieuwe uitdaging: niet alle kinderen hebben een familielid of 
voogd. Gelukkig kon 70 tot 80% van de kinderen bij hun gezin geplaatst wor-
den, zodat er heel weinig kinderen in hun centra verbleven. In deze periode 
hebben de medewerkers gemeenschapswerk gedaan om deze kinderen te 
helpen.
Het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk (Cooleraid: verkoop van mineraalwater) 
dat het grootste deel van de financiële ondersteuning biedt, zat ook vast. Er 
waren daarom grote financiële zorgen, omdat de maandelijkse bijdragen mo-
gelijk met wel 70% zijn gedaald.

Er was in Malawi in het begin veel onzekerheid over de te verwachten om-
vang. Enerzijds is de gemiddelde leeftijd van de bevolking in Afrika slechts 
18 jaar, vergeleken met 42 jaar in Europa. Slechts 3,5% van de Afrikaanse 
bevolking is ouder dan 65 jaar en in het algemeen is de gemiddelde levens-
verwachting van mannen slechts 60 jaar. 

Impact coronamaatregelen in Malawi



Door dit verschil in leeftijdsopbouw (minder ouderen) verwachtte een groep 
experts een veel kleinere impact in Afrika. Anderzijds zeggen anderen dat 
de onderliggende gezondheidsproblemen de bevolking nog steeds in gevaar 
brengen.
Zo zijn er veel mensen met hiv, tbc, diabetes en hoge bloeddruk enz. Ook is 
het gezondheidssysteem erg zwak en is in de dorpen de sociale afstand en 
lockdown niet uitvoerbaar, waardoor sommigen een catastrofe verwachten. 
Vooral ook omdat mensen een hand-tot-mond bestaan hebben, wat betekent 
dat ze er dagelijks op uit moeten voor voedsel om te overleven.
Angus vervolgde in zijn bericht van begin april: “Dus voor ons hier zijn er mo-
menteel veel dingen onbekend. We bidden dat de Heer barmhartig zal zijn, 
niet alleen in termen van gezondheid van mensen, maar ook in de financiële 
impact die we al zien, die misschien zelfs erger is dan het virus zelf.“

Vanaf maart zijn er door corona maar heel weinig studiekosten betaald door 
de sluiting van hogescholen. Het beroepsopleidingsprogramma via het scho-
lingsfonds moest dus tijdelijk worden opgeschort. Angus had in die periode 
veel extra werk door de onzekere situatie voor de 25 locaties van Aquaid om 
de crisis aan te pakken. 

Na enkele maanden ontstond er meer tijd voor de afgesproken projecten. Zo 
schoot de bouw van het meisjespension op: de ramen werden geplaatst en 
het sanitair afgewerkt. Het schilderwerk zou volgen en de stapelbedden en 
matrassen werden besteld.
Ook is de fysiotherapie in het Dawn Center sinds eind maart opgeschort.

Situatie scholen en opleidingen

Half september jl. mailde Angus ons weer. Nu meldde hij dat het coronavir
in Malawi over het algemeen niet al te ernstig was, vergeleken met Europa.
Wat Aquaid betreft, zijn er enkele stappen in de goede richting gezet. 
Financieel werkt men nog steeds met een zeer beperkt budget. De laatste-
jaarsklassen van de basisschool en de middelbare school zijn in de tweede 
week van september weer begonnen met de lessen en deze leerlingen krij-
gen intensieve scholing ter voorbereiding op examens in oktober. 

Zodra ze hun examens hebben gedaan, heeft de regering gezegd dat ze 
scholen zullen openen voor de rest van de lessen en dat dit het begin is van 
het nieuwe schooljaar. 

Vanaf september: scholen weer open, naar normale situatie



Evenzo zijn een paar hogescholen gestart en zullen er binnenkort meer be-
ginnen. Vorige week had ik al een paar studenten die mij kwamen opzoeken 
over het betalen van vergoedingen voor hun schoolgeld.

Officieel zouden de centra van Aquaid gesloten moeten zijn, maar ongeveer 
45% van de pension kinderen kwam terug, omdat het leven thuis bij hun 
voogd te moeilijk was. Met de opening van scholen verwachten we dat de 
overheid de komende maand toestemming zal geven om volledig te herope-
nen. Dan kunnen de kinderen van het Dawn Center ook weer 
terugkomen. De hoop is dat alles vrij snel weer normaal zal worden. Wel 
blijven de financiën een grote uitdaging, omdat het veel langer zal duren om 
zaken en donaties te herstellen.

Nu de situatie zich normaliseert en het meisjespension op 12 oktober geo-
pend is, krijgt Angus ook meer tijd om zich op de andere projecten te richten.
Deze berichten van Angus laten zien dat het werken in Malawi niet eenvou-
dig is, maar dat het hem met vallen en opstaan en met vertraging, toch lukt 
de voorgenomen projecten uit te voeren. 

Stof uitzoeken om beddengoed te maken

Vanaf september: scholen weer open, naar normale situatie



Momenteel bedient Educandário Jesus Mestre 128 jongens en meisjes en 

Stichting Maret
n 2019 is Stichting Maret opgericht ter nagedachtenis aan Maret. 
Zij overleed helaas op zeer jonge leeftijd waardoor zij niet de 
kans kreeg om een volwaardig leven te hebben. Stichting Maret 
vormt een fonds ten behoeve van hulp aan kinderen en educatie 
en vorming van kinderen. Deze stichting heeft contact gezocht 
met Aktie voor Aktie en na meerdere contacten heeft het bestuur 
van Stichting

Maret een bedrag van € 2.500 overgemaakt voor de projec-
ten in Malawi. Dit wordt besteed aan schooluniformen voor de 
kinderen, laptops voor scholieren en voor het ondersteunen van 
2 extra studenten in het scholingsfonds. Aktie voor Aktie is hier 
zeer blij mee!
Zie ook: www.stichtingmaret.nl



Zuster Silvania, vanuit Palmeira d.d. 1 oktober 2020

Een paar maanden van lijden hebben we over de hele wereld meegemaakt. 
Goed om te weten dat alle bestuursleden in goede gezondheid zijn.
Ik had me al voorgesteld dat veel geldinzamelende evenementen in Neder-
land zouden worden afgelast vanwege sociaal isolement, wat voor ons een 
punt van zorg is, omdat onze acties in het Kindertehuis afhankelijk zijn van 
deze donaties. Hier in Brazilië, zijn we nog steeds in de ban van de ontwik-
keling van coronavirus. Onze staat Alagoas heeft een groot aantal doden en 
hier in Palmeira dos Índios zijn nu 200 mensen besmet en hebben we acht 
sterfgevallen te betreuren. Voor dit alles wordt een sociaal isolement nog 
steeds geëist voor de bevolking. Het klassikale openbaar onderwijs werd ge-
stopt en omdat de poging van online klassen niet werkte is dit ook gestopt. 
Veel studenten hebben geen toegang tot het internet en ook veel hebben 
geen computers en of mobiele telefoons.
We leven in een periode van vele onzekerheden. We kunnen nog steeds 
niets beslissen voor de toekomst. 

We worden beperkt door de nieuwe decreten van de gouverneur van de 
staat. Al onze voornemens kunnen niet meer in de praktijk worden gebracht, 
en we vragen ons af wat de toekomst brengt.

We ontvingen ondersteuning van het openbaar ministerie van het werk hier 
in Palmeira dos Índios, om de gezinnen van het kindertehuis Aktie voor Aktie 
en ook andere gezinnen die in een zeer moeilijke situatie verkeren te hel-
pen. Voor dit project is een bedrag van R $ 38.000,00 (Achtendertigduizend 
Reais) gereserveerd. Zij betaalt dat in drie termijnen. We hebben al twee 
termijnen ontvangen en we hebben al mensen geholpen. Aan het eind van 
deze maand denk ik dat we het derde deel ontvangen. De hulp komt als 
geroepen, want nu kunnen we hoognodige voedingsmiddelen, toiletartikelen 
en schoonmaakmiddelen kopen. 

Ook kunnen we voor sommige gezinnen medicijnen regelen of helpen om 
voor water, gas en energie te betalen. Elke maand leveren wij deze produc-
ten. In de eerste maand van sociaal isolement, voordat dit project begon, 
kochten we alleen voedsel voor alle gezinnen met het geld, dat we van Aktie 
voor Aktie ontvingen

We hadden een zeer groot probleem, omdat het waterreservoir, op het mo-
Waterreservoir. 



ment van de regens een lekkage had. In deze periode was de werknemer op 
vakantie en voor ons was het niet zichtbaar wat er gebeurd was. De repa-
ratie kostte het aanzienlijke bedrag van R $ 2.063,00 in de maand mei en R 
$ 980,00 in juni. Het reservoir is uitgeschakeld en wij zusters nemen geen 
douche en/of bad. We gebruiken te veel water uit het andere reservoir. We 
moeten een hoge investering doen in de reparatie van dit waterreservoir, en 
aangezien het niet gemakkelijk is om een ingenieur en werknemers te krij-
gen in deze periode van sociaal isolement, ben ik nog steeds op zoek naar 
een oplossing. Zelfs als de overheid toestemming geeft voor de start van 
het werk met de kinderen, kunnen we alleen beginnen als we dit probleem 
oplossen.

Godzijdank zijn onze werknemers in goede gezondheid. We hebben een 
korterewerkweek ingevoerd. Iedereen heeft collectief vakantie gehad, en is 
weer aan het werk. De pedagoge neemt deel aan de online vergaderingen 
om de partnerschappen van de instelling te waarborgen en helpt ook twee 
dagen per week bij het schoonmaken van het kindertehuis. 
Ze staan te popelen om weer normaal te werken met kinderen en tieners. 

Werknemers:



De Cursus Engels is opgeschort. Wanneer we de donaties verdelen onder 
de gezinnen komen de ouders naar het kinderopvangtehuis om het geld te 
ontvangen. 
Daarbij worden de regels voor afstand houden opgevolgd.
In deze dagen hebben we veel werk en alle zusters en werknemers geven 
de juiste hulp.

 1- Starten we weer met de cursus Engels en ook het Reading- 
      project.
 2- Omdat ik denk dat de kinderen zullen terugkeren met veel concen 
      tratie problemen en desinteresse in studies en andere activiteiten,  
      zal ik zien of we een psycholoog twee dagen per week kunnen   
      betalen om alle kinderen tussen 9 en 15 jaar een cursus in
      groepsdynamiek te geven. Sommigen zullen we individueel 
      lessen laten volgen.
 3- We zullen doorgaan met de bezoeken van de gezinnen thuis,   
      vooral bij diegene die dit jaar nieuw zijn opgenomen.
 4-  Ik moet onderhoud doen aan de computers, omdat er twee niet  
      werken. Ook openen we weer de computerruimte ter motivatie   
      voor onderzoek in de vrije tijd.
 5- We proberen een manier te vinden om het werk te stroomlijnen om  
     zo onze doelen te bereiken. Alles is afhankelijk van hoe de 
     kinderen terugkomen.

We blijven doorgaan met dezelfde hoeveelheid gezinnen en kinderen.
Aan het einde van dat jaar zouden er verkiezingen in onze gemeente zijn 
(nieuwe burgemeester, nieuwe raad), maar ook dat is nog niet zeker of het 
ook in december zal zijn of pas volgend jaar zal gebeuren.
We hopen dat binnenkort alles weer normaal zal zijn.  

Groetjes, broederlijke omhelzing,
Zuster Silvânia en de gemeenschap.

Voor de toekomst
Zodra het mogelijk is voor de kinderen om terug te keren:



Educandario Jesus Mestre in periode van de COVID-19

adolescenten. We zijn dit jaar 2020 begonnen met veel verwachtingen en 
optimisme wat betreft de realisatie van het actieplan van Educandário Jesus 
Mestre. Iets meer dan een maand na het uitvoeren van de activiteiten waren 
we echter verrast door het nieuws dat het land mogelijk in quarantaine zou 
worden geplaatst vanwege de pandemie van het coronavirus.

Op basis van deze nieuwe realiteit treffen we maatregelen op het gebied van 
preventieve en bewustmaking, waarbij we kinderen training geven over wat 
een pandemie is, het coronavirus en de zorg die iedereen zou moeten heb-
ben als de Educandário-activiteiten worden stopgezet. Het was moeilijk voor 
kinderen om te begrijpen dat ze mensen niet langer met een knuffel konden 
begroeten, een gebaar dat zo natuurlijk is voor onze Braziliaanse cultuur. 
Maar we realiseerden ons dat het ene kind het andere kind hielp te begrijpen 
dat onthechting als een preventieve maatregel ook een gebaar van liefde en 
zorg was.

Vervolgens werden er door de overheid maatregelen opgelegd en moesten 
we vanaf 19 maart allemaal sociaal afstandelijk blijven. Deze realiteit wekte 
bezorgdheid en angst bij ons, aangezien we de omgeving kennen waarin 
kinderen leven en we weten dat de leefomstandigheden weinig bijdragen 
aan het voorkomen van de verspreiding van het virus in hun huizen.



Educandario Jesus Mestre in periode van de COVID-19
We namen meteen het initiatief om het voedsel dat voorradig was onder 
gezinnen te verdelen, zodat er geen eten kon bederven en er niets verloren 
ging. In de daaropvolgende maanden kregen gezinnen maandelijks een 
voedselpakket (basismand) voor het voeden van de kinderen. Deze manden 
zijn samengesteld uit de volgende voedingsmiddelen: bonen, rijst, pasta, 
maniokmeel, maïsmeel, olie, margarine, cracker, tomatensaus, snackkoekje, 
worst of vlees.

Toen we de toenemende pandemie in het land zagen, begon een periode 
van onzekerheid wat betreft de verspreiding van het virus in het land en in 
de wereld. Dus hielden we bijeenkomsten om na te denken over nieuwe 
strategieën voor de continuïteit van het werk bij Educandário, waarbij we 
probeerden de moeilijkheden, uitdagingen en acties te begrijpen om van 
daaruit te handelen met een noodplan in een pandemische periode.

We maakten de richtlijnen voor de continuïteit van de acties met oriëntaties 
naar de gezinnen zodat de activiteiten thuis door de kinderen en begeleid 
door de ouders werden gedaan. Met de diagnose in de hand, die van de 101 
gezinnen in zorg bij de instelling, hebben 63 gezinnen verantwoordelijken 
voor kinderen met leeskennis, ze kunnen lezen en schrijven, en we denken 
ook na over de mogelijkheid van online monitoring, maar we ontdekten dat 
66 gezinnen in onze dienst geen toegang tot wifi thuis.



Daarom begeleidt het Educandário-team op dit moment kinderen en adoles-
centen bij de ontwikkeling van de volgende acties:
We bereiden activiteitenblokken voor en bezorgen ze tweewekelijks aan de 
verantwoordelijken om het kind thuis te begeleiden. De terugkoppeling wordt 
gedaan door middel van foto’s, video’s en geschreven materiaal.

·          Online en klassikale Engelse lessen voor 15 kinderen en tieners.
·          Toegang tot de computerruimte van Educandário, met geplande   
 tijd, voor kinderen die thuis geen wifi hebben en de tool nodig   
 hebben om te studeren.
·          Knutselen met tieners.
·           Voorleesproject: er wordt thuis voorgelezen met gedrukte  
  begeleiding van de docenten; ouders nemen de door de instelling  
  verstrekte boeken mee en begeleiden hun kinderen naar huis.   
  Feedback via foto’s, video’s en schriftelijk materiaal en leesfor-  
 mulier.
·          Met een vaste tijd houden we om de twee maanden een bijeen  
 komst met de ouders, in kleine groepen om de drukte te vermijden
  en van hen te horen hoe de ervaring er is in de dagelijkse    
 monitoring van de studies van kinderen.
·          En om kinderen te helpen een beetje te ontspannen, promoten   
 we maandelijkse ontmoetingen met hen voor delen, dynamiek   
 en verbroedering binnen de zorg die nodig is voor gezondheid-  
 toezicht om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Schoolactiviteiten:         

De ervaring is bevredigend, ondanks de vele beperkingen door de pandemie 
en we realiseren ons echter dat deze periode van sociale afstand kinderen 
bang, verveeld, angstig en lijdend heeft achtergelaten met deze realiteit die 
voor ons allemaal ongebruikelijk is. Degenen die al leerproblemen hadden, 
gingen een beetje achteruit en we werken samen met ouders aan lezen, om 
met hen te werken aan lezen, lesgeven, handschrifttraining en het oefenen 
van educatieve spellen.
Op dit moment zijn er van de 101 gezinnen die door Educandário Jesus 
Mestre worden bediend, drie besmet met het nieuwe coronavirus, allemaal 
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Schoolactiviteiten:         

met een asymptomatische diagnose en nu hersteld. Scholen waar kinderen 
studeren, zullen dit jaar niet terugkeren naar face-to-face lessen, door de be-
slissing van ouders om hun kinderen niet aan de pandemie bloot te stellen. 
Op deze manier zullen alle kinderen tot eind 2020 lessen op afstand blijven 
volgen en zal Educandário Jesus Mestre doorgaan met het actieplan in de 
pandemie, door kinderen en hun families naar vermogen te steunen.

We zijn God erg dankbaar dat hij ons heeft beschermd, verlicht en kracht 
heeft gegeven in zulke moeilijke tijden. We danken elke peetvader, peetmoe-
der en weldoener die royaal heeft bijgedragen en het verschil heeft gemaakt 
door liefde en hoop te schenken aan adolescente kinderen en arme gezin-
nen in de regio Igaci, Alagoas - Brazilië.
 
Zuster Aulenice Nogueira



Ook in Pao de Aucar is het afgelopen jaar heel veel gebeurd. Jos Wouters, 
de initiatiefnemer van het project, heeft ondanks de Corona heel veel kun-
nen bereiken. 
Na een bezoek aan familie in Nederland werd hij bij terugkomst in Brazilië al 
gauw geconfronteerd met diverse uitdagingen. Het contact met zijn “twee-
de man” liep direct al stroef, en na een korte periode liep de samenwerking 
stuk. Jos had de wens om op een nieuwe locatie te starten. Op de oude 
locatie had hij niet de mogelijkheden die hij zocht. Deze nieuwe locatie heeft 
hij gevonden en samen met zijn staf heeft hij alles op alles gezet om de ver-
bouwing uit te voeren. 

De kosten van de verbouwing en de inrichting werden gedragen door 
Tulp-keukens, “vrienden van Brazilië”, Arold Korst (oud directeur van 
Tulp-keukens) en Aktie voor Aktie. De kosten voor de verbouwing van het 
gebouw wordt verrekend met de huur. Het gebouw zelf geeft ook nog wel 
enige problemen. Er zit ergens een waterlekkage dat ze maar moeilijk kun-
nen lokaliseren. 

Projets Social Educa,   Pao de Aucar.



Projets Social Educa,   Pao de Aucar.

Ondertussen liepen de afgelopen periode de kosten voor het project gewoon 
door. Ze konden geen enkel kind ontvangen.  Er werd  een soort onderwijs-
plan gemaakt,  hoe ze straks in de nieuwe  locatie willen gaan werken. 
Zij hopen toch wel dat we dit jaar nog een herstart te kunnen maken.
Begin november heeft Jos een vergadering gehad met zijn staf. Ze hebben 
besloten om toch een voorzichtige een voorbereidende start te maken. Ze 
hebben  de afgelopen periode alle families bezocht om te vragen of ze zich 
opnieuw  willen inschrijven. Ze hebben tot nu toe 43 inschrijvingen. Nu gaan 
ze nieuwe families uitnodigen om zich in te schrijven, Vooralsnog gaan ze uit 
van ongeveer 60  leerlingen: 30 ‘s ochtends en 30 ‘s middags .

Na lang wachten is de gemeente nu eindelijk begonnen het centrum te 
asfalteren. Dat zal wel een stuk comfortabeler worden. Ook zijn alle winkels 
en kerken weer open. De scholen nog steeds niet, en er is nog steeds geen 
plan wanneer de scholen weer open kunnen. De houding van de gemiddelde 
bevolking is daarin zeer gelaten. 
 
Jos en zijn staf blijven vervolgens digitaal in contact en willen de kinderen 
in groepjes van twee of drie eens per week een 1,5 uur uitnodigen voor een 
activiteit. Verder willen ze als eenmaal starten kinderen ontvangen van dins-
dag tot en met vrijdag. De maandag gaan ze gebruiken als voorbereiding en 
eventueel huisbezoek. De maandag werd toch al slecht bezocht omdat er 
dan markt is.
Verder hebben zij zich gebogen over een nieuwe naam omdat ze niet alleen 
kinderen hebben van de wijk Humaita  en deze wijk van oudsher een slechte 



In de stad lijkt het virus redelijk uitgedoofd als hij kijkt hoe eigenlijk alles weer 
gewoon functioneert  en er zelfs grote verkiezingsbijeenkomsten gehouden 
zijn die meer weg hadden van een groot feest zonder noemenswaardige 
stijging van de besmettingen. 
Vreemd blijft dat de scholen gesloten blijven en er tot op heden geen datum 
is genoemd van heropening.  
Ze zijn nu de voorbereidingen voor het kerst feest aan het treffen.

naam heeft leek het hun verstandiger deze naam niet meer te gebruiken er 
is gekozen voor  Projets Social Educa 
 



Sponsorloop 2020 
Willibrordschool 11 november

Sponsorloop voor arme kinderen in Brazilië 
en de Vleutense Dierenweide

Tegen de verwachting in, is ondanks de coronabeperking de
Willibrordloop op 11 november toch doorgegaan. Alle lopers waren onder de 
13 jaar oud en mochten dus samen buiten sporten. Niet alle kinderen liepen 
gelijktijdig. Dat ging per groep, dat is veel eerlijker. Wat wel jammer was dat 
dit jaar de volwassenen, in tegenstelling tot andere jaren, de kinderen niet 
massaal mochten aanmoedigen.

Maar de kinderen waren natuurlijk blij dat ze wel konden rennen.  
De onderbouw op een parcours op de speelplaats rond de school.  
De bovenbouw leerlingen wandelden eerst naar Het Lint in het Máxima Park 
en renden daar dan veilig hun rondjes.  
Het was zaak om zoveel mogelijk stempels te verzamelen door veel rondjes 
te lopen. De sponsoropbrengst is voor voedselpakketten voor kansarme 
kinderen in Brazilië en voor de Vleutense Dierenweide.

“Aktie voor Aktie” zorgt ervoor dat de plaatselijk te kopen voedselpakketten 
bij gezinnen in Brazilië komen waarvan de ouders geen geld meer hebben 
omdat ze door Corona niet meer kunnen werken.
Zowel De Vleutense Dierenweide als “Aktie voor Aktie” werken volledig met 
onbetaalde vrijwilligers. Dus het bijeen te rennen geld komt 100% goed 
terecht.
Totaal heeft de loop het prachtige resultaat van € 11.678,-- euro opgebracht. 
€ 5.839,- voor “Aktie voor Aktie” en een zelfde bedrag gaat naar de Dieren-
weide Vleuten.
Hartelijk dank!



Secretariaat: t.a.v.  Margreet van der Meulen
Ten Veldestraat 57,  3454 EJ,  De Meern
Tel.: 030-6666007 
bankrek.nr.: NL44RABO0341422967
E-mail: info@aktievooraktie.nl    

 

 • Laat dat merken door eenmalig of regelmatig een donatie over te  
   maken. Daarbij mag een donateur bij Aktie voor Aktie precies aan 
   geven voor welk project hij of zij het geld wil besteden.
 • Lid worden. Een lid is iemand die niet alleen het goede doel, maar  
   ook de vereniging belangrijk vindt. Als lid betaalt hij of zij namelijk  
   jaarlijks € 60,- contributie.Daarnaast kan een lid natuurlijk ook done- 
   ren. Een adoptie-lid is geen contributie verschuldigd.
 • Een kind financieel adopteren. Voor € 250,- per jaar weet een kind  
    in Brazilië dat er in Nederland iemand is die om hem of haar geeft!

  
 • die werkt met onbetaalde vrijwilligers
 • die je in de gelegenheid stelt om zelf te bepalen waar je donatie   
   (voor 100%) aan uit wordt gegeven
 • die je jaarlijks uitnodigt voor een ledenvergadering waar het beleid  
    voor de vereniging bepaald wordt
 • die je laat zien wat er wel en niet gerealiseerd is.

Draagt u Aktie voor Aktie 
een warm hart toe?

Er zijn meerdere mogelijkheden 
om Aktie voor Aktie te ondersteunen.

 Aktie voor Aktie is een vereniging


