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Drie oud-leerlingen over hun vervolgstudie!
Trouwe donateur over motivatie voor steun
Actie scholengemeenschap Assen!
Wielertocht brengt ruim 300 euro op

Voorwoord
Het nieuwe schooljaar in Brazilië is weer begonnen. Veel leerlingen in Nederland wachten momenteel
op de uitslag van het centraal examen, maar in Brazilië is de zomervakantie al weer achter de rug.
Met trots kunnen we melden dat vier leerlingen al na één jaar Equal Education toegang hebben
gekregen tot de universiteit. Een groot compliment voor hun inzet en van de leraren die hen in een
zeer korte tijd hebben klaargestoomd voor de moeilijke toelatingstest! Zes andere leerlingen uit deze
lichting gaan door naar het tweede jaar.
In deze nieuwsbrief wat verhalen van deze jongeren. Daarnaast een verhaal van een trouwe donateur
en een update op financieel gebied.
Binnenkort ontvang je van ons ook het jaarverslag over 2011 in je mailbox. Voor nu laten we het even
bij enkele highlights van het afgelopen half jaar.

Bestuur Equal Education

Meer weten over Equal Education? Bezoek onze website: www.equaleducation.nl.

Zij stroomden door naar de universiteit!
Paloma:”Juist door de kans die ik kreeg, zet ik me nu extra in.”
Paloma studeert inmiddels Rechten. “Hiermee maak ik echt een droom waar. Mijn wens voor de
toekomst is een juridische carrière. Het liefst zou ik bij een prestigieuze rechtbank aan het werk gaan
en echt goed worden in mijn vak!
Equal Education is voor mij een unieke kans geweest om met zulke competente en geduldige leraren
om te gaan. Ze hebben me enorm gestimuleerd en veel tijd besteed aan mijn vragen. Daardoor kan ik
nu echt verder komen.
Ik kom uit een groot gezin. Ik woon met mijn moeder, opa, oma, drie broers en een tante in één
appartement. Mijn moeder is op dit moment werkloos. En mijn opa onderhoudt ons huis.
Bedankt voor de mogelijkheid om een deel van dit project te zijn. De ervaring was uniek en daar ben
ik me goed van bewust. Juist daarom zet ik me nu extra in voor mijn rechtenstudie.”
Wirlany ontving een beurs voor de universiteit
Wirlany Karla studeert aan een technische universiteit. “Ik heb altijd willen studeren om onafhankelijk
te kunnen worden. Dat ligt nu binnen handbereik. Op Contacto heb ik geleerd om me toe te wijden
aan mijn eigen ontwikkeling. Een van de leraren heeft me erg gestimuleerd om me in te schrijven

voor beurzen en cursussen. Het resultaat is dat ik door het vestibular ben gekomen en een beurs heb
ontvangen voor de universiteit waar ik nu studeer.
Qua studie gaat het erg goed met me. Op persoonlijk vlak valt er nog wel wat te wensen. Mijn familie
steunt me in alles, maar mij ouders zijn onlangs apart gaan wonen. Ik woon nu bij mijn moeder en
broer in. Op zich een duurzame oplossing, maar het is niet ideaal. Wat dat betreft ben ik dus nog
altijd op zoek naar een beter leven.”
Geovana: kansen, tijd en wilskracht
Geovana: “Het was van het allergrootste belang om het vestibular te halen. Dus ben ik hard gaan
studeren en heb ik me bij de eerste mogelijkheid meteen ingeschreven. Nu heb ik die lang
gekoesterde wens waargemaakt. De volgende stap is het bereiken van een vooraanstaande positie op
de arbeidsmarkt.
Ik wil graag promoveren zodra ik ben afgestudeerd. Dat is moeilijk, maar nu ik al zover ben gekomen,
weet ik dat je met hard werken je dromen waar kunt maken. Het is nu een kwestie van tijd en
wilskracht. Op de korte termijn wil ik graag meedoen aan een uitwisseling met een universiteit in
Europa: Engeland, Duitsland of Nederland. Ik volg momenteel vakken op drie verschillende
universiteiten in twee verschillende studies. Ik studeer Accountancy en Logistiek Management.
Mijn leven is er in bepaald opzicht niet anders van geworden. Ik vertrek ’s ochtends om zeven uur en
kom zo tegen 23.30 uur weer thuis. Het verschil is nu dat ik een vak léér voordat ik een baan vindt.
Voor ik aan het project deelnam werkte ik al veel. Door Equal Education heb ik mijn leven positief op
z’n kop kunnen zetten.”

Spectaculaire prestatie CSG Vincent van Gogh voor EE
In december stond de Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh uit Assen een hele dag in
het teken van het goede doel. Voorafgaand aan de actie waren Viola en Karla naar Assen afgereisd
om een dag voorlichtingslessen te geven. In de voorlichtingslessen werden leerlingen bewust gemaakt
van de grote verschillen tussen het Nederlandse en het Braziliaanse schoolsysteem en de hoeveelheid
opties die er in Nederland openstaan als je een middelbareschooldiploma op zak hebt. Met allerlei
zelfverzonnen acties, een kerstmarkt en vooral veel bloed, zweet en tranen ontstond de geweldige
opbrengst van € 11.500,-.

Wielertocht brengt ruim € 300,- in het laatje
Op zondagmiddag 3 oktober vond de Equal Education wielertocht plaats. Bijna 20 personen
verzamelden zich aan het begin van de middag in Amsterdam voor een tocht van ca. 100 km door het
Groene Hart. Onder een heerlijke najaarszon werd volop genoten van de omgeving, tussentijds was er
alle gelegenheid om bij te praten en elkaars fietsen te bewonderen.
Halverwege - dichtbij Alphen aan de Rijn - was
een rustmoment ingelast, waarbij repen en
drankjes voor nieuwe energie zorgden. Natuurlijk
werd bij ieder plaatsnaambord gesprint voor de
eer en voor het virtuele klassement.
Tijdens het laatste gedeelte viel de groep uiteen;
enkele renners zaten er behoorlijk doorheen
terwijl andere nog energie over hadden en het
tempo opschroefden. Na een kilometerslange
eindspurt bereikte de kopgroep uiteindelijk café
Het Kalfje, alwaar nog nageborreld kon worden.
Naast het plezier voor alle deelnemers heeft de
wielertocht ruim EUR 300,- voor Equal Education
opgebracht: voldoende reden om te overwegen
of hier volgend jaar een vervolg aan kan worden
gegeven!

Walter steunt EE:
“Het lijkt me logisch om bij kinderen te beginnen.”
“Toen Vincent mij begin 2008 vroeg of ik interesse had om zijn nieuwe stichting te steunen, had ik
niet veel tijd nodig om ja te zeggen. Ik steunde destijds al een organisatie die opkomt voor de
belangen van kinderen, maar ik vind het uiteraard veel leuker om in plaats daarvan een organisatie te
steunen waar mijn neef actief in betrokken is en die bovendien ook - misschien nog wel veel concreter
- opkomt voor de belangen van kinderen uit een kansarme omgeving. Meer inhoudelijk zou ik mijn
reden voor het steunen van Equal Education als volgt willen omschrijven: het aanpakken van armoede
en ellende in de wereld begint naar mijn mening met goede educatie. Aangezien kinderen sowieso
makkelijker leren dan volwassenen en gemotiveerde kinderen al helemaal, lijkt het mij logisch om bij
hen te beginnen en onze aandacht en energie op hen te concentreren. Ik geloof dat dit in een
notendop omschrijft wat Equal Education doet en vandaar mijn steun.”
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