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de kinderopvang is nog heel veel te regelen.
Ouders laten hun kinderen soms gewoon
achter. Soms helpen grootouders, maar die
hebben ook niet veel.
Het Lar da Criança , opvang van ouderloze
kinderen, blijft dus nog steeds bitterhard nodig. We zoeken dus nog steeds naar sponsors voor deze kinderen. Voor 20 euro per
maand kan er weer een kind geholpen worden. Een zwervertje minder. Nog steeds
broodnodig dus.
Wilt u helpen, geef u op aan onze penningmeester Henk van hoof. Wij zorgen dat het
geld op de juiste plaats komt.
Dank u.
John van Dijk
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Woord van de voorzitter
Ondersteuning LAR da Criança
Reeds vele malen heb ik u verteld over de
ontwikkelingen in Brazilië, dan wel het gebrek daaraan. Met name over de deelstaat
Alagoas in het Noord-Oosten. De droogte de
armoede, de ontwikkelingen die er plaats
vinden. Ruim dertig jaar geleden kwamen
mijn vrouw en ik daar voor de eerste keer.
Vele malen zijn we op herhaling geweest.
Langzamerhand hebben wij en velen met
ons, dit gebied beetje bij beetje op zien
knappen. Twee stappen vooruit, een stap
achteruit. Maar gelukkig meer vooruit dan
achteruit. Moeilijk is het en blijft het. Zaken
gaan langzaam, te langzaam naar onze
maatstaven. De zusters uit Asten zijn vertrokken. De Brazilianen hebben het over genomen. Met o.a. hulp en steun van de Braziliaanse regering worden ook in dit deel van
de wereld stappen gezet. Een enorme klus
als je gezien hebt waar men vandaan kwam.
Alagoas komt vanaf het diepste punt dat u
zich voor kunt stellen. Maar men wint terrein.
Scholing wordt langzamerhand gemeengoed.
Geen geweldig niveau, maar eerst was er
bijna niets. De scholen geleidt door de zusters worden nu overgenomen en voorgezet
door de overheid. Met name lager onderwijs
wint terrein. Verder worden er stappen gezet
op watervoorziening, elektriciteit, wegen etc.
Echter er blijft nog veel te doen. Met name in

Psychomotorische ontwikkeling van verstandelijk gehandicapten door middel
van HAMA kralen
Een project van de Associação Novo
Horizonte in Palmeira dos Índios, Brazilië.
Novo Horizonte is een overkoepelende
sti ch ti n g
waari n
di ver s e
g r oe pen
vertegenwoordigd
zijn.
Deze
groepen
bestaan uit leden die een gemeenschappelijk
belang hebben en/of gezamenlijk een project
ondernemen. Novo Horizonte beoordeelt,
begroot, initieert, coördineert en controleert
projecten en legt verantwoording af over
besteding
van
gelden,
resultaat
en
continuïteit. Het werkgebied van Novo
Horizonte beslaat de gehele staat Alagoas, in
het bijzonder de arme, droge “sertão”.
Het project:
Met dit project probeert men te werken aan
de psychomotorische ontwikkeling van verstandelijk gehandicapten. Men doet dit door
gebruik te maken van Hama
kralen ( contas de Hama) Het
project wordt uitgevoerd binnen de projecten Crescer Feliz
( Gelukkig Opgroeien. ) en Caminho Verde. Het project Cres1

cer Feliz wordt door Bruno Henrique en enkele vrijwilligers, onder leiding van zuster
Lourdes Santana uitgevoerd in het gebouw
van het sociaal centrum van Xucurus, in de
stad Palmeira dos Índios, Alagoas, Brazilië.
Het project Caminho Verde wordt uitgevoerd
in Acraja, vlak bij de plaats Monteirópolis, in
het oosten van Alagoas, en in Água Branca.
Ook hier staat het project onder leiding van
zuster Lourdes Santana.

Heeft het werk van SONOB zin gehad?
SONOB heeft, zoals u weet al vele jaren
steun gegeven aan vele kleinere en grotere
projecten. Over de resultaten daarvan hebben wij u in het verleden, aan de hand van
de informatie die wij uit Brazilië ontvingen,
verteld . De laatste jaren krijgen wij steeds
vaker informatie binnen via de technieken
van deze tijd, zoals bijvoorbeeld Facebook.
Sommigen van onze vrienden in Brazilië, die
op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij
een of meerdere projecten, maken voor hun
communicatie ook, en steeds meer, gebruik
van b.v. Facebook. Één van deze vrienden is
Adriano Ferreira uit Igacy, een plaatsje dat
zo’n 60 km van Palmeira verwijderd ligt .
Adriano geeft leiding aan een beweging, die
zich MTC noemt. MTC is een beweging die
zich ten doel stelt de belangen van de arbeiders op het platteland te behartigen en hen
te begeleiden naar een betere toekomst voor
zichzelf en voor hun kinderen. Voor dit werk
gaat Adriano naar de werkvloer om met de
mensen zelf te praten, hun wensen te vernemen en hen te stimuleren in en voor hun inspanningen om aan hun toekomst te werken.
Een maand geleden was Adriano te gast in
Monteirópolis, dat helemaal in het westen
van Alagoas ligt en waar SONOB enkele projecten heeft gerealiseerd in een aantal kleinere dorpjes in de buurt. B.v. in Paus Preto , waar wij met steun van de Werkgroep
Één Aarde, het Keukenproject hebben gerealiseerd. In Boquirão, waar met steun van SONOB het bijenproject en andere projecten
zijn opgezet. Toen Adriano met de mensen
van Paus Preto in gesprek was, kwam ook
ter sprake, de steun die zij van SONOB hebben mogen ontvangen. Men vertelde, dat die
steun voor hen oh zo belangrijk was en dat
ze door de steun van SONOB grote vooruitgang hadden geboekt op de weg naar een
betere toekomst. Men vroeg aan Adriano
Ferreira, van wie ze wisten dat hij zo nu en
dan contact heeft met enkele bestuursleden
van SONOB, of hij aan SONOB en aan alle
weldoeners van SONOB hun grote dank wilde overbrengen, wat hij natuurlijk met veel
genoegen deed. U heeft ervoor gezorgd, dat
wij genoemde steun konden geven en daarom geven wij heel graag deze boodschap
aan u door.
Wij hebben u in vorige journaaltjes ook al
eens verteld over de school, die door zuster
Bernadette v.d. Tillaart zo’n 25 jaar geleden
is gesticht: escola irmã Bernadete, wat niet
meer betekent dan zuster Bernadetteschool.
In een vorig journaaltje heb ik verteld dat
deze school door de gemeente onlangs in

In het lesprogramma is een belangrijke
plaats ingeruimd voor de artistieke en psychomotorische ontwikkeling van deze doelgroep. Hiervoor gebruikt men Hama kralen
(contas de Hama), waarmee de leerlingen
met allerlei kleurtjes op een speciaal bord afbeeldingen
leggen van bijvoorbeeld een
vliegtuig, een ezel, een draak, kerstfiguren
of andere.
Behalve dat deze leerlingen dat heel leuk
vinden, werken ze tegelijkertijd aan hun artistieke gaven en hun psychomotoriek. De
leerkrachten hebben aangegeven dat de
vooruitgang opzienbarend te noemen is.
Wie helpt ons om dit project een kans te geven door een donatie te doen op de rekening
van SONOB. U vindt dit rekeningnummer bovenaan in het Journaaltje.

De kosten van het project bedragen ongeveer € 500,00
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen een deel
van dit bedrag te sponsoren.
Wat mag u van de SONOB verwachten?
Iedere euro die u overmaakt komt ten
goede aan het project. Er blijft dus
niets aan de strijkstok hangen.
Desgewenst verzorgen wij presentaties
over het project en/of zijn aanwezig
tijdens de activiteiten.
De SONOB volgt het project via Novo Horizonte en houdt u op de hoogte van
het verloop.
Na afronding van het project zorgen wij
voor een goede terugkoppeling van
de resultaten en voor een financiële
verantwoording.
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een mooi nieuw jasje is gestoken. Ook heb ik
u verteld, dat de docenten van deze school,
onder leiding van de bevlogen directrice Senhora ZInha Santos, op allerlei manieren proberen de kinderen uit de arme wijk Xucurus
goed basisonderwijs te geven. Met grote regelmaat krijgen wij daar voorbeelden van
binnen. Zo zijn de leerlingen van deze school
regelmatig bezig met een project dat ons als
SONOB heel erg aanspreekt: Het Leeskarretje. Het gaat in dit geval om een heus karretje en in dat karretje liggen boekjes waarin
allerlei verhaaltjes te vinden zijn over de geschiedenis en de cultuur van deze wijk van
Palmeira dos Índios en omstreken. Onder leiding van enkele docenten gaat op gezette
tijden een groepje leerlingen met dat karretje door de wijk Xucurus, waar ruim 30 %
van de mensen analfabeet is. Bij een huisje
aangekomen vragen de kinderen dan aan de
bewoner(s) of zij het fijn zouden vinden als
de kinderen een verhaaltje voor zouden lezen. Voor de bewoners is dat een manier om
kennis te maken met de verhalen over hun
wijk, over hun geschiedenis en hun cultuur
en dat is dan ook de reden dat de bewoners
graag van het aanbod gebruik maken. Voor
de kinderen snijdt het mes dan aan twee
kanten: ze zijn bezig met buitenschoolse activiteiten waarbij ze aan de bewoners laten
zien wat ze op hun school allemaal leren. De
kinderen daarentegen leren zich te presenteren en daardoor bezig te zijn met het trainen
van sociale contacten.
Behalve onderwijs aan “gewone” kinderen
wil genoemde school zich ook hard maken
voor het wel en wee van kinderen met een
beperking. Deze groep leerlingen, die qua
leeftijd varieert van 8 tot bijna 40, wordt in
een ruimte die speciaal voor hen is gereserveerd, opgevangen en begeleid. Op allerlei
manieren probeert men op basis van goede
onderwijskundige uitgangspunten, leerlingen
optimaal gebruik te laten maken van hun talenten, waardoor ook zij het idee krijgen dat
zij ertoe doen. Naast de onderwijsactiviteiten die in de school plaatsvinden, worden
deze leerlingen op de dag van het kind, een
keer extra in de watten gelegd. Dit jaar zijn
deze leerlingen op kosten van mevrouw
Zetinha met een bus naar haar boerderij gebracht. Daar hadden vrijwilligers speeltoestellen klaargezet, eten voor de kinderen gekookt en allerlei activiteiten voorbereid. Het
was een geweldig fijne dag, die zowel voor
de leerlingen als de docenten als zeer geslaagd mag worden aangemerkt. Heeft het
werk van zuster Bernadette en haar collega’s zin gehad? Jazeker, maar dat heeft alleen maar kunnen gebeuren omdat u als on-

ze donateurs, dat financieel mogelijk hebben
gemaakt. Door uw steun zijn de mensen uit
de wijk Xucurus verder gekomen, hebben ze
kunnen werken aan hun toekomst, is hun
gevoel van eigenwaarde er flink op vooruit
gegaan, zien ze de toekomst met meer vertrouwen tegemoet.
John van Dijk
FINANCIEEL VERSLAG 2014
Op 22 januari hebben de heren Carel Janssen en André Paardekooper uit Elst de boeken van de Stichting gecontroleerd. Zij hebben geen ongerechtigheden geconstateerd
en getekend voor de correctheid en volledigheid van de financiële administratie. Carel en
André, bedankt voor jullie tijd en gedegen
werk.
Toelichting op de cijfers.
Er is sprake van een afname van ruim
€18.200,00 van het banksaldo. Er is dus veel
meer uitgegeven, dan dat er binnenkwam.
Voor een bedrag ter hoogte van €9.400,00 is
dit een gevolg van nabetalingen over 2013,
die vanwege problemen met de bank pas begin 2014 konden worden afgewikkeld en van
het interen op een fonds voor de Crèche van
Batalha (looptijd 10 jaar). De overige saldoafname van ca. €8.800,00 is echter een direct gevolg van teruggelopen inkomsten,
vooral voor de Crèche en het meisjeshuis
LCAA. Omdat de Stichting tot nu toe over
een redelijk ruim batig saldo beschikte, hebben we de tekorten af kunnen dekken en
daarmee een van onze basisactiviteiten, dagelijkse steun aan 85 zeer arme kinderen in
Palmeira dos Índios en Batalha, in stand
kunnen houden. Als nieuwe donaties voor
deze doelen uitblijven, ontkomen we in de
nabije toekomst echter niet aan het terugschroeven van de omvang van deze belangrijke hulp.
Positief is, dat we toch weer in staat zijn geweest, om ruim €44.500,00 te besteden aan
de ontwikkelingssamenwerking in Alagoas.
Zelfs na aftrek van de genoemde nabetalingen, resteert er een bedrag waar we trots op
mogen zijn. Naast LCAA en Crèche is dit bedrag vooral ten goede gekomen aan de
Clube de Mães, noodhulp in Igaçí, het opvangproject voor straatkinderen “Crescer Feliz”, een kinderhuis in Recife en de Keukenprojecten in Paus Preto en Palmeira dos Índios. Op onze site www.sonob.nl vindt u uitgebreide informatie hierover
Hartelijk dank voor uw niet aflatende steun.
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We hopen dat u met ons reclame wilt maken
voor de belangrijke steun aan de kinderhuizen, die voor een groot deel van ons afhankelijk zijn. Het zou toch jammer zijn, als we
deze hulp zouden moeten verminderen, terwijl de noodzaak blijft en de huizen uitstekend draaien met gemotiveerd en deskundig
personeel. Ikzelf zou het onverteerbaar vinden!

Om onze donateurs als eersten in de gelegenheid te stellen op de vacante bestuursfuncties te reageren, treft u elders in deze
uitgave van het Journaaltje een vacatureaankondiging aan.
Pieter Smulders
Vacature Bestuur SONOB
Omdat een aantal bestuursleden van het
eerste uur de wens te kennen heeft gegeven
hun bestuurslidmaatschap te willen beëindigen is het bestuur op zoek naar enkele nieuwe
enthousiaste bestuursleden (m/v)

Mijn penningmeesterschap zit er met deze
verantwoording op. Deze mooie taak is vanaf
1 januari j.l. overgenomen door collegabestuurslid Jan Spee, die ik veel succes toewens.
Jos Livius

Van de nieuwe bestuursleden wordt het volgende verwacht:
 Aantoonbare affiniteit met de doelstellingen van SONOB;
 Zich actief, gemotiveerd en enthousiast
willen inzetten om de doelstellingen van SONOB mede te realiseren;
 Bereidheid tot het werven van nieuwe
donateurs of anderszins het verwerven van
financiële middelen ten behoeve van SONOB;
 Collegiale instelling en goede communicatie met de overige bestuursleden;
Bereidheid tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van SONOB buiten de reguliere bestuursvergaderingen om.

Studiedag Bestuur
Eind januari heeft het Bestuur van SONOB
een studiedag gehouden waarin de in 2010
vastgestelde strategische doelstellingen zijn
geëvalueerd en – met het oog op de toekomst – op onderdelen zijn herzien of bijgesteld.
Tijdens deze studiedag zijn veel zaken aan
de orde gekomen waaronder het te voeren
strategische beleid van SONOB in Brazilië,
een nieuwe impuls om de communicatie met
onze donateurs vorm te geven en de samenstelling van het bestuur.
De afspraak is gemaakt om in mei 2015 de
volledige uitwerking van alle besproken onderwerpen gereed te hebben en daarover
definitief te besluiten.
In het volgende Journaaltje zullen wij u hier
graag uitgebreid over berichten.

Het Bestuur van SONOB vergadert ongeveer vier keer per jaar. Aan het lidmaatschap van het bestuur is geen financiële vergoeding verbonden.
Indien u geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie bij SONOB of als u nadere informatie op prijsstelt, nodigen wij u graag uit
contact op te nemen met de voorzitter John
van Dijk (tel.: 0182-38.22.68) of Henk van
Hoof, secretaris (tel: 0493-69.35.45).
Woord van de Redactie

Vooruitlopend hierop kunnen wij u nu reeds
berichten dat enkele bestuursleden, die al
sedert het ontstaan van SONOB (1981) deel
uitmaken van het bestuur, de wens te kennen hebben gegeven hun bestuurslidmaatschap te willen beëindigen en het stokje
graag over willen dragen aan nieuwe bestuursleden, die met frisse blik hun bijdrage
aan SONOB kunnen leveren.

Wij danken wederom de sponsoren van het
Journaaltje, met name het ROC Ter AA in
Helmond en Beheermaatschappij Van der
Loo BV, Markt 10, 5721 GE te Asten.
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