Jaarverslag 2015
Hieronder treft u het jaarverslag aan van het jaar 2015 van de Stichting
Ontwikkelingssamenwerking Noordoost Brazilië
A:

Bestuursvergaderingen:
Het bestuur van de SONOB heeft in het boekjaar 2015 vier keer vergaderd, t.w. in de
maanden maart, mei , augustus en november.
Het huidige bestuur stuurt aan op vervanging/aanvulling van nieuwe bestuursleden
om zorg te dragen voor continuïteit in de relatie met Brazilië. Dit is een punt van
voortdurende zorg en dit heeft dus ook in 2015 onze aandacht gevraagd.

B:

Communicatie met de achterban:
In 2015 hebben we drie keer ons Journaaltje in een oplage van ca. 275 ex. naar
onze donateurs gestuurd. Dit gebeurde in de maanden april, juli en december. In het
Journaaltje hebben we, na fiattering door een kascontrolecommissie, ons financieel
jaarverslag gepubliceerd.

C:

Samenwerking met andere organisaties:
SONOB onderschrijft al jaren de visie dat ontwikkelingswerk en de uitvoering van
projecten daaruit, gebaseerd dienen te zijn op co-makership met lokale en indien
mogelijk Nederlandse organisaties. De SONOB heeft in het boekjaar 2015
samengewerkt
met:
•
•
•

Associação Novo Horizonte te Palmeira dos Índios
Sociedade Educacional e Assistencial da Paróquia de Batalha in Batalha
Vereniging AKTIE VOOR AKTIE in De Meern

In 2015 hebben wij geen jaarverslag van Novo Horizonte ontvangen.
Via mails vernamen wij van Novo Horzionte dat zij bezig was geweest met onderstaande
projecten, c.q. activiteiten.
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1. Centro Xucurus:
Sociaal Centrum Xucurus
Er is nog steeds een goede samenwerking met de Zuster Bernadette School voor de
ontwikkeling van het programma voor meer onderwijs met sportieve activiteiten,
judo en kinderen met een stoornis. In het kader van dit samenwerkingsverband
betaalt de directrice van de school geen stroomkosten.
Het gebouw werd verhuurd voor evenementen zoals seminars, met een deelname
van maximaal 70 personen, waarvan er 30 in het centrum kunnen blijven
overnachten. Er werden verjaardagen gevierd en
weekend bijeenkomsten
gehouden. De vereniging van bewoners van de wijk Xucurus heeft ook nu weer
gebruik gemaakt van de ruimte voor hun vergaderingen.
Eind 2015 heeft Novo Horizonte besloten het project Crescer Feliz stop te zetten. Een
belangrijke reden daarvoor was het gebrek aan middelen. Novo Horizonte heeft
aangekondigd pogingen te ondernemen genoemd project weer vlot te trekken. Eind
2015 heeft Novo Horizonte een nieuwe voorzitter gekregen: Senhor Silvano.
In Acraja is een groep vrouwen gestart met de uitvoering van het project Kijk op Olie.
In dit project probeerde men van gebruikte huishoudolie zeep te maken. De eerste
berichten daarover zijn heel bemoedigend.
Moederclub Clube de Mães: De Clube de Mães Dom Otávio Aguiar in Palmeira dos Índios
heeft hulp gegeven aan een flinke groep moeders waarvan de meerderheid tussen de 15 en
20 jaar oud was.
D:

Financiën:

Financieel Jaaroverzicht 2015
Toelichting op het financiële verslag over 2015.
De inkomsten bestaan voor het grootste gedeelte uit de periodieke bijschrijvingen van onze
vaste donateurs, waar wij zeer dankbaar voor zijn. Daarnaast hebben we nog enkele
substantiële bedragen ontvangen van organisaties die ten behoeve van SONOB acties
gevoerd hebben. Hier zijn we eveneens zeer dankbaar voor.
De kosten, ongeveer 2,5% van de totaal ontvangen donaties, bestaan voor het grootste
gedeelte uit bankkosten en kosten van postzegels, voor het versturen van het Journaaltje.
In 2015 zijn geen grootschalige projecten gefinancierd. Hiervoor waren geen aanvragen. We
verwachten dat dit in 2016 wel het geval zal zijn.
De kascontrolecommissie, dit jaar bestaande uit de heren Andre Paardekooper en Geert
Hasselbach (ex-penningmeester van SONOB), heeft de controle uitgevoerd op vrijdag 13
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mei. Er zijn door de commissieleden geen onvolkomenheden vastgesteld en zij hebben
daarom het financiële verslag goedgekeurd.
Financieel overzicht 2015
Rekening
Courant
Beginsaldo

€ 1.739,51

inkomsten
Donaties
Van
spaarrekening

Totaal

Uitgaven:
Brazilie

€ 25.331,00

€ 39.053,26

Kosten

€

1.050,74

€ 7.800,00

Naar
spaarrekening

€

15.000,00

Eindsaldo

€

7.211,03

Totaal

€

48.592,77

€ 48.592,77

Financieel overzicht 2015
Spaarrekening
Beginsaldo

€ 38.000,00

Van rekening
courant

€ 15.000,00

Rente

€

Totaal

Naar rekening
courant

€ 7.800,00

Eindsaldo

€ 45.508,22

Totaal

€ 53.308,22

308,22

€ 53.308,22
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Activiteiten waar SONOB zich in 2015 mee heeft bezig gehouden.
In 2015 hebben wij steun gegeven aan de volgende projecten:
Clube de Mães
Wekelijks komen op dinsdag tussen de 15 en 20 jonge a.s. moedertjes naar het gebouw dat
door de gemeente Palmeira dos Índios beschikbaar is gesteld. Onder leiding van een 5-tal
enthousiaste Braziliaanse dames werken deze a.s. moedertjes aan hun babyuitzet die ze
tegen de tijd dat ze gaan bevallen mee naar huis mogen nemen. Behalve dit tastbare bewijs
van hun bezoeken aan de Clube de Mães leren de jonge vrouwen over het verzorgen van
een baby, over hygiëne, over mogelijke problemen die een bevalling en het op jonge leeftijd
hebben van een kind kunnen opleveren.
Crescer Feliz/Caminho Verde*
*De verschillende namen zouden de indruk kunnen wekken, dat het hier gaat over twee
verschillende projecten, maar dat is niet zo. Dat er verschillende namen voor het project
gehanteerd worden heeft alles te maken met het feit, dat elke groep zelf een naam voor hun
project mocht bedenken.
In het kader van dit project krijgen kinderen uit arme gezinnen d.m.v. sport en spel
aanvullend onderwijs op gebieden waarop ze achterstanden hebben. Het project Crescer
Feliz wordt uitgevoerd in het gebouw van het Sociaal Centrum Xucurus, dat in de wijk
Xucurus van Palmeira dos Índios is gelegen. Onder leiding van een jonge, enthousiaste
Braziliaan, leren zo’n 20 kinderen die dingen waar ze nog onvoldoende van weten. Een
belangrijk onderdeel van die lessen bestaat uit het op een hoger niveau brengen van
begrijpend lezen.
In Boqueirão wordt op vergelijkbare wijze een groep van 20 kinderen begeleid. De lessen
staan onder leiding van wederom een jonge Braziliaanse dame, die op diverse manieren
aandacht besteedt aan begrijpend lezen, het presenteren van kleine projectjes b.v. over het
gebruik van water, sociale contacten leggen, in groepjes werken enz. Ook hier straalde de
vreugde ervan af.
Vanwege het grote succes van dit project zijn er op nog 2 andere plaatsen groepen met
hetzelfde doel als Crescer Feliz en Caminho Verde gestart, t.w. een Groep in Poço da Areia
en een groep in Paus Preto.
Helaas heeft Novo Horizonte eind 2015 moeten besluiten deze projecten stop te zetten.
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Keukenproject
In Paus Preto, is ook in 2015 een groep vrouwen binnen het keukenproject actief geweest.
Via mails hebben wij begrepen, dat het project in 2015 minder succesvol is geweest. De
eventuele uitwisseling met een groep in Pariconha is niet doorgegaan, omdat de groep
vrouwen die daar ook een keukenproject zou gaan opstarten, daar onvoldoende kansen op
succes voor zag.
Crèche Batalha
In het voormalige ziekenhuisje van Batalha, ontvangt padre Josevel een aantal kinderen, die
anders van hulp verstoken zouden blijven. In zijn crèche krijgen de kinderen te eten, hun
kleding wordt gewassen en ze ontvangen op niveau onderwijs, waardoor ze worden
voorbereid op het bezoeken van een basisschool.
Lar da Criança ( LCAA) in Palmeira dos Índios
In dit opvanghuis worden in totaal 120, veelal jonge meisjes uit arme gezinnen, vooral uit de
nabij gelegen zeer arme wijk Alto do Cruzeiro, opgevangen. Het gebouw, dat destijds is
gefinancierd door de vereniging Aktie voor Aktie uit de Meern, ligt dichtbij hiervoor
genoemde wijk. Alle ruimtes zien er piekfijn uit en de kinderen komen heel graag naar het
opvanghuis. Dat is ook wel te begrijpen, want anders zouden ze niets hebben en mogelijk
een prooi worden van drugs en/of prostitutie.
In 2015 heeft zuster Luciene Bonina zich uitstekend gekweten van haar taak als directrice
van LCAA. Samen met een team van enkele religieuzen en enkele leken heeft zij in 2015
meerdere activiteiten ontplooid. Zo hebben de medewerkers van LCAA met hun pupillen
Carnaval gevierd; ze zijn met de leerlingen buiten school in het veld gaan kijken en hebben
daar aandacht besteed aan zaken als milieu, afval en afvalscheiding. Aan Moederdag heeft
de groep uitgebreid aandacht besteed en natuurlijk is er uitgebreid Kerst gevierd.

Werkbezoek:
In december 2015 is Pieter Smulders, voorzitter van SONOB op
werkbezoek geweest in ons werkgebied in Alagoas.
Hij heeft toen gesprekken gevoerd met zuster Lourdes, Senhor Silvano
Monsenhor Josevel Mendes uit Batalha.
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Bestuur SONOB 2015
Voorzitter:

John van Dijk

Secretaris:

Henk van Hoof

Penningmeester:

Jan Spee

Leden:

Jos Livius
Maria Sterken

Adviseuse:

zr. Laetitia van Fulpen

Site:

Malou van Hoof
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