kansen onder de zon!
Tropische wintertijd
Terwijl bij ons de wintertijd voelbaar is, maakt Recife zich op voor een tropische
Kerst. Onlangs heeft het bestuur controle gehad van de Belastingdienst en is de
ANBI status voor CAOL verlengd (www.anbi.nl). Donateurs van een ANBI mogen
hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. ANBI is ook een
keurmerk, immers als stichting moeten we voldoen aan criteria als
‘onafhankelijkheid’ en alle inkomsten moeten voor meer dan 90% besteed worden
aan het goede doel. Afgelopen jaar was dat percentage in ons geval zelfs 98% en
daar zijn we best een beetje trots op.
De CAOL ‘presentatietour’ is inmiddels gestart en heeft een donatie van Rotaryclub
Langedijk-Geestmerambacht opgeleverd. Het streven is om elke maand ergens een
presentatie te houden. Kent u een vereniging, club die graag eens meer wil weten
over dit fantastische kinderproject in Brazilië, dan komen we graag een keer langs.
Laat het ons weten!
Het bestuur wil alle donateurs en vrijwilligers heel hartelijk danken en u allen een
mooie Kerst en een gezond 2011 toewensen. Bestuur Stichting CAOL Nederland

Uit het dagboek van

Barbara

Nu gaan we ons voorbereiden op het kerstgebeuren,
eenvoudig, want geen geld. Ik heb een soort triplex ontdekt,
wat beter handelbaar, zaagbaar is dan het triplex en nog
goedkoper ook. Het is een soort houtzaagsel met lijm geperst,
heel mooi. De kinderen zitten allemaal hun kerstproducten
te maken. Dat vinden ze prachtig, zagen schuren en verven.
De 17e houden we op met het dagelijkse programma en
hebben de kleintjes hun feestje, de 18e de groteren, met veel
spelletjes, een chique etentje en als het lukt voor iedereen een
presentje. De mensen van het zwembad zijn hiervoor een actie
aan het houden.
De 22e hebben we een avond voor de ouders, de kinderen
voeren dan wat dansen op en een toneelstukje en dan krijgen
de ouders cake, limonade en een toespraakje. En dan gaan we
op vakantie! 17 jan beginnen we met het vakantieprogramma.
Vanuit een warm Recife wens ik jullie Feliz Natal e Feliz Anno Novo!

‘Kinderen hebben de toekomst’ is zo’n mooie, algemeen bekende uitspraak. En
het is natuurlijk ook helemaal waar, maar wát voor toekomst hebben kinderen
die in een sloppenwijk wonen? Hoeveel kansen krijgen zij om op te groeien tot
evenwichtige, gelukkige volwassenen? De kinderen die ‘op de berg’ van Agua
Fria wonen hebben weinig om naar uit te kijken, hun toekomst is erg onzeker en
de kans dat zij een leven op straat tegemoet gaan is levensgroot aanwezig. Zij
wonen in gammele hutjes, in wisselende familieomstandigheden en krijgen over
het algemeen weinig aandacht en opvoeding. De sloppenwijk van Agua Fria
ken ik niet persoonlijk, maar ik heb genoeg kinderen in kansarme omgevingen
gezien om een levendig beeld te kunnen vormen van de omstandigheden in
Recife.

Gerda
Havertong:
kinderen
hebben de
toekomst!

Mijn oorsprong als kleuterleidster en pedagoge bezorgde mij reeds een warme
band met kinderen, ik geniet zeer van hun onbevangenheid, creativiteit en
spontaniteit. Ik weet dus ook heel goed hoe belangrijk de kinderjaren zijn, hoe
essentieel een beetje aandacht is en hoe belangrijk het is dat ze gestimuleerd
worden om naar school te gaan. De kinderen die deelnemen aan de activiteiten
van CAOL krijgen die extra aandacht en stimulans die ze thuis missen en
daarmee krijgen zij kansen die ze anders niet zouden krijgen.
De persoonlijke betrokkenheid en het enthousiasme van alle mensen die aan
CAOL meewerken vind ik hartverwarmend. Het is een kleinschalig project,
iedereen werkt vrijwillig mee, dus al het geld dat donateurs inbrengen komt
rechtstreeks ten goede aan de kinderen. Ik hoefde dus niet lang na te denken
toen ik gevraagd werd om ambassadeur te worden van CAOL. Ieder kind dat
wij met zijn allen kunnen behoeden voor een leven op straat is er één. Help dus
mee om deze kinderen een leefbare toekomst te geven: geef hen kansen onder
de zon!

Braziliaans recept van Bárbara: geurige kerstsoep

-

6 aardappelen middelgroot
3 uien in stukken
Zout en peper of een bouillonblokje
Voor de kerstgarnering eventueel een winterwortel

Schil de aardappels en uien, doe alles in een pan lekker onder water.
Zout en peper of het bouillonblokje erbij doen en dan maar lekker laten
koken, totdat het lekker gaat ruiken. Even door de blender en klaar!
“Maar dat laatste vergeet ik altijd, want het is zo heerlijk, dat ik niet kan
wachten om het op te eten!” Voor kerst kan je een wortel koken en in
plakjes snijden. Hier sterretjes uit snijden en op de soep leggen.
Bon apetit!

kansen onder de zon!

