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Nieuwsbrief #2 
 
In Recife is de kerstvakantie van start gegaan! 
Nadat de eerste lessen in maart van start 
gingen en er in de zomer een korte vakantie 
werd ingelast, is er voor de leerlingen nu tijd 
voor een eerlijk verdiende vakantie. Een 
terugblik op zeven drukke maanden! 
 
Meer weten over Equal Education? Bezoek dan 
onze website: www.equaleducation.nl. 
 
 
 
 
 

Sander en Viola reisden af 
naar Recife 

Even buurten in 
Brazilië 
Sander en Viola zijn in september afgereisd naar 
Brazilië.  “Even” naar Recife om het project met 
alle betrokkenen door te nemen.  
Wat onder andere aan de orde kwam: de 
aansluiting van de inhoud van het lesprogramma 
bij de voorkennis van de jongeren, eventuele 
privéproblemen (bijv reisafstand, gebrek aan 
eten) en de begeleiding van Daniela. Verder werd 
de voortgang naar en inhoud van het volgende 
schooljaar doorgesproken.  
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Meeting met de jongeren 
En er was een meeting met de jongeren zelf, 
die ontzettend enthousiast waren over het 
eerste half jaar. “Nu kunnen we tenminste 
nadenken over de toekomst.”  Ze hadden nog 
nooit wis- en scheikunde gehad, omdat de 
publieke scholen daar geen leraren voor 
kunnen krijgen. Dus het afgelopen jaar was 
ook op dat gebied een hele openbaring. Maar 
eh... die leraar Scheikunde is wel een beetje 
een vreemde man hoor! 
 

Achilleshiel  
geluk is zwakke 
onderwijssysteem 
In nrc.next verscheen op 3 oktober een artikel 
over toekomstverwachtingen van Braziliaanse 
jongeren. Want wat bleek? Jongeren in Brazilië 
zijn positiever over de toekomst dan 
leeftijdsgenoten elders. 
 
De economie van het Zuid-Amerikaanse land 
groeit al jaren, de werkloosheid neemt af, 
alleen het onderwijs kan beter. Het klinkt als 
een tegenstrijdigheid: jongeren met hoge 
verwachtingen die in een onderwijssysteem 
zitten wat verbetering nodig heeft. Wat is er in 
Brazilië aan de hand?  
 
Onderzoek 
“Geluk wordt in dit geval mede bepaald door 
betere inkomens, uitzicht op werk. Het is 
niettemin een ommekeer in ons land”, zegt 
Marcelo Neri, coördinator van het onderzoek. 
Brazilianen zijn weliswaar, volgens Neri, van 
nature optimistische mensen, maar het blijkt 
dat de groeiende economie, de afname van 
werkloosheid  en gestegen deelname aan het 
onderwijs, jongeren meer vertrouwen dan ooit 
geven 
 
Hoopvol 
Hoewel de vooruitzichten hoopvol zijn, moeten 
er wel aan bepaalde voorwaarden worden 
voldaan voor het echt veel beter gaat. 
Achilleshiel van het toekomstig geluk is het 

zwakke Braziliaanse onderwijssysteem, zegt ook 
Neri van FGV. In 1996 bedroeg de gemiddelde 
tijd van genoten onderwijs in Brazilië slechts 6,2 
jaar, terwijl dat in 2006 negen jaar was. Een 
verbetering die vooral te danken is aan sociale 
programma’s waarbij de ouders financieel 
beloond worden als hun kinderen naar school 
gaan. Hoewel de Braziliaan langer in de 
schoolbanken zit, is de kwaliteit van het 
onderwijs niet verbeterd. 
 
Jongeren in de onderklasse 
Volgens de sociologe Patricia Lanes maken 
jongeren zich dan ook het meest druk om goed 
onderwijs. Lanes heeft onlangs onderzoek 
gedaan naar de eisen voor een beter leven van 
jongeren (15-29 jaar) in Brazilië en een aantal 
andere Latijns Amerikaanse landen. Zij 
constateert: “Wat je hier ziet is dat de publieke 
scholen slecht zijn. De rijke Brazilianen sturen 
hun kinderen allemaal naar privéscholen. 
Daardoor slagen hún kinderen wel voor 
toelatingsexamens van de universiteiten, terwijl 
kinderen uit de onderklasse dat bijna nooit lukt.” 
 
Dit is een selectie uit het artikel dat verscheen in 
nrc.next van vrijdag 3 oktober. Het hele artikel 
kunnen we u op verzoek toesturen. 

Even voorstellen… 
Gabriela en Maída zijn in maart begonnen met de 
lessen. Daniela interviewde hen kort. 
 
Wat is er veranderd sinds het EE project?  
Gabriela: “Het heeft mijn ritme veranderd. Ik 
deed ´s avonds eigenlijks nooit iets. Nu ben ik 
gedisciplineerder, omdat ik m´n commitment aan 
het project heb gegeven. Ik moet nu gewoon 
mijn best doen.”  
Maída: “Ik word er in veel opzichten sterker van. 
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Het geeft me meer zelfvertrouwen en het geeft 
me de kans om echt naar het vestibular toe te 
werken. I can be a winner!”  
 

“Ik wil graag moeder
worden, dat is een

droom van me, en ik wil
een graad behalen in het

buitenland.” Maída
 
Hoe zien jullie je toekomst voor je?  
Gabriela: “Ik wil het financieel gewoon voor 
elkaar hebben, een baan vinden waar ik me 
lekker in voel en kinderen krijgen, een gezin 
stichten.”  
Maída: “Ik wil financieel en persoonlijk balans 
vinden. Ik wil graag moeder worden, dat is een 
droom van me, en ik wil een graad behalen in 
het buitenland. Ik wil genoeg geld verdienen 
om mijn familie te onderhouden en dingen 
voor anderen te kunnen kopen. Ik wil allemaal 
talen leren en meer over andere culturen 
weten. En ik wil graag een project voor 
kinderen opstarten.” 

 
Een bijdrage aan een betere wereld  
bijvoorbeeld...? 
Gabriela: “Ik wil graag architect worden en 
steden en huizen bouwen die er beter uitzien 
dan waar we nu leven.” 
Maída: “Ik wil m’n kennis inzetten voor 
projecten voor kinderen. Ik wil heel graag 
helpen om hun meer perspectief te geven.” 

 

Kennismaken met 
Daniela 
Daniela Maranhão (zie foto) is project-
medewerker van Equal Education in Recife. Ze 
werkte als psycholoog voor diverse scholen in 
Recife en is momenteel hoofd van een 
particuliere school. Daarnaast is ze voor 15 uur
aangesteld om het project te volgen. Wekelijks 
ontvangen we een rapport waarin Daniela de 
lopende zaken beschrijft en de scores van de 
studenten bijhoudt.  
Daniela haalde een bachelorgraad in zowel de 
psychologie als de psycho-pedagogiek en 
onlangs behaalde ze haar masterstitel in de 

Cognitieve Psychologie.   
Daniela: “I am really interested in education. 
Because I think that I can make a better future, 
my contribution belongs  to the education in 
Brasil.”  

 

Ichthus in actie! 
Op 12 december 2008 organiseerde het Ichthus 
College in Kampen (www.ssco.nl) haar jaarlijkse 
volleybalnacht. Studenten en leraren volleybalden 
met elkaar om de eer van het kampioenschap en 
om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor een 
goed doel.  Equal Education werd uitgekozen als 
doel dat wordt gesteund. De relatie tussen Equal 
Education en het Ichthus College komt voort uit 
het feit dat drie van de vijf bestuursleden van 
Equal Education oud-leerlingen zijn van deze 
school. Alle sportievelingen: heel erg bedankt! 
 

Over ons 
Stichting Equal Education zet zich in voor het 
verbeteren van de opleidingskansen van 
jongeren uit de sloppenwijken van Recife, een 
miljoenenstad in Brazilië. We willen begaafde 
jongeren uit deze sloppenwijken dezelfde kansen 
op goed onderwijs bieden als hun rijkere 
leeftijdsgenoten. Kijk voor meer info op onze site. 
 

Geef deze jongeren een 
kans op een betere 
toekomst! Giro 53 17 222. 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Equal 
Education en verschijnt 2 à 3 keer per jaar. 


