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Hoe het begon 
 
Het begon op 24 januari 2006, of nee, eigenlijk eerder. 
Sander en Viola bezochten in 2003 de stad Recife in 
Brazilië (zie voor de ligging het kaartje rechts). Als 
vrijwilligers werkten ze mee in enkele hulpprojecten voor 
kinderen. Elke dag zagen ze blije gezichten. Maar achter 

die vrolijkheid scholen veel schrijnende gevallen: 

kinderen die onder hun (veelal gekregen) kleding geen 
ondergoed aan hadden, thuis niets te eten kregen en met 
meer dan 10 personen op 15 vierkante meter moesten 

wonen. Een vraag die bleef hangen was: wat is het 
toekomstperspectief? Is er een kans dat deze kinderen het beter krijgen? Zo goed, 

dat ze hun eigen kinderen wel kleding, eten en een goed onderdak kunnen bieden? De 
antwoorden op deze vragen stemden somber.  
 
Op 24 januari 2006 trouwden Sander en Viola in Amsterdam en besloten ze om aan familie, 
vrienden en kennissen aandacht te vragen voor Brazilië. Toen werd ook het idee geboren 

om een onderwijsproject op te starten. Met goed onderwijs geef je deze 
kinderen kansen op een betere toekomst!  
 
De interesse was overweldigend en in 2007 werd begonnen met de concrete uitwerking van 



de ideeën. Zo ontstond Equal Education. Dankzij jouw en uw steun zijn nu de 
lessen begonnen! 
 
 

De lessen zijn begonnen! 
 
In februari zijn Vincent en Sander naar Brazilië gereisd om daar de officiële opening van 
het schooljaar bij te wonen. Hun ervaringen lees je in het reisverslag. Uit een groep van 
350 leerlingen van publieke scholen is uiteindelijk een klas geselecteerd van 34 leerlingen. 
De selectie is gedaan door de Rotary in Recife. Aan de hand van een toelatingstoets zijn de 
beste leerlingen geselecteerd. Dat lijkt heel veel, maar voor Braziliaanse begrippen is dit 
een heel werkbaar aantal.  
 

Reisverslag Brazilië februari 2008 

 
Op 1 maart was het zover: de eerste klas is van start gegaan. Om dit feest mee te vieren, 
reisden Vincent en Sander in februari af naar Recife om daar de laatste voorbereidingen te 
treffen. De Rotary daar had een strak programma opgesteld! Sander en Vincent vertellen 
hun ervaringen: 
 
Dinsdag 
 
Allereerst stond een bezoek gepland aan een van de twee publieke scholen die deelnemen 
aan het project op het programma. We werden daar hartelijk ontvangen door de directeur 
van de school die ons naar een lokaal loodste waar de geselecteerde kinderen en hun 
moeders al klaar stonden om ons te verwelkomen. De groep, grotendeels meisjes in de 
leeftijd van 16 à 17 jaar, was al net zo benieuwd naar ons als wij naar hen. Na de volgens 
Braziliaans gebruik vele toespraken 
werden we gefêteerd op heerlijke 
zelfgemaakte taartjes, vruchten, 
kokosmelk en andere lokale gerechten.  
We lieten de hectiek van de school 
achter ons en maakten met de 
enthousiaste scholieren een wandeling 
door hun wijk.  
 

Tijdens de wandeling kwamen 
de verhalen los. Zo kwamen we te 

weten dat vrijwel geen kind meer een 
vader heeft, de wijk na zonsondergang gevaarlijk wordt, veel van hen journalist willen 
worden en allemaal de droom hebben om hun levenssituatie te verbeteren.  



We bezochten vijf leerlingen thuis (waar opnieuw taart klaar stond!). De huizen varieerden 
van 8m² tot 40m² en van steen tot hout en golfplaat. Ruimtes die gedeeld moeten worden 
met drie tot vier personen. Diep onder de indruk van de vastberadenheid van deze 
leerlingen verlieten we net voor zonsondergang de wijk weer.  
 
Woensdag 
 

Dinsdags voerden we pittige contractonderhandelingen met de 
privéschool waar de leerlingen hun bijlessen gaan volgen. Deze 
school, Contacto, heeft speciaal voor de groep een inhaaljaar 
opgezet inclusief een coördinator die de kinderen zal 
begeleiden. En we maakten kennis met de leerlingen van de 
andere publieke school. Hier weer dezelfde hartelijke 
ontvangst en dankbetuigingen.  
’s Avonds ontmoetten we de rest van de Rotaryleden. Elk van 
de leden kreeg deze avond te horen van welk kind hij of zij de 

komende twee jaar de mentor zal zijn. Natuurlijk werd er 
gelijk gepocht dat “mijn kind als eerste zal 

eindigen”.  
 
Donderdag 
 
Donderdagavond was het tijd voor de officiële start van het project. Maar niet voordat we 
eerst nog uitgebreid met een journalist 

hadden gesproken. In een van de 
lokale kranten is uitgebreid 
aandacht besteed aan het 
project. ’s Avonds ontmoetten we alle 

leerlingen (die voor dit moment hun 
mooiste kleren hadden aangetrokken), de 
moeders, de Rotary, vertegenwoordigers 
van de scholen en anderen. Na minstens 
tien toespraken (“jullie moeten het toch 
echt zelf doen”) konden de contracten 
worden ondertekend en was het tijd voor 
de borrel.  
 
En nu aan het werk! 
 
De omstandigheden waaronder de leerlingen leven maken van het halen van het examen 

een enorme uitdaging. We hebben tijdens ons bezoek zoveel wilskracht gezien dat we 

er alle vertrouwen in hebben dat deze kinderen niet onder zullen doen voor hun 



leeftijdgenootjes. Of zoals een leraar daar zei: “Ik krijg nu eindelijk een klas vol 
leerlingen die echt willen leren!”   
 

Projectmedewerker in Recife 
 
De selectie van de kinderen en de contacten met de school hebben we met succes aan de 

Rotary in Recife kunnen uitbesteden. Nu het project echt gestart is, hebben we Daniela 
Maranhão voor 15 uren per week aangesteld om het project verder te begeleiden. 

Daniela is de fysieke aanwezigheid van Equal Education in Recife. Ze houdt toezicht op 
Contacto, controleert de mentoraten en spoort eventuele problemen voortijdig op. 
Daarnaast zal Daniela praktische zaken op zich nemen, zoals het bijhouden van dossiers 
per kind, het vertalen van de site naar het Portugees, het contact met de Rotary en het 
organiseren van beroepsoriëntaties voor de kinderen. We verwachten dat de inzet van 
Daniela de grote afstand tussen Nederland en Brazilië in elk geval in praktische zin zal 
overbruggen. In de volgende nieuwsbrief stellen we Daniela aan je voor.  

Fantastische initiatieven! 

Eind 2007 verraste Monsterboard ons met een gift. Monsterboard.nl is marktleider op 

het gebied van online recruitment en biedt een uitgebreid platform waar bedrijven hun 
vacatures onder de aandacht brengen van werkzoekenden uit alle lagen van de 
beroepsbevolking. Monsterboard.nl heeft voor ons gekozen omdat zijn missie ‘to inspire 
people to improve their lives’ nauw aansluit bij de activiteiten van Equal Education. Met 
zijn gift wil Monsterboard.nl de kinderen in Brazilië de kans geven op een carrière die hun 
leven verder zal verrijken.  

Kempen & Co is een Nederlandse Merchant Bank met gespecialiseerde financiële 

dienstverlening voor institutionele beleggers, ondernemingen en vermogende particulieren 
(www.kempen.nl) . In het begin van 2008 werden alle ontvangen relatiegeschenken bij 
Kempen & Co door middel van een veiling aan de medewerkers ‘verkocht’. De volledige 
opbrengst is door het bestuur van Equal Education op 4 maart in ontvangst genomen. 

Drieklomp Financieel Adviseurs (www.drieklompfinancieel.nl) besteedde 

haar kerstactie aan Equal Education. In plaats van het sturen van kerstkaarten, ging 
het uitgespaarde bedrag naar de kinderen in Brazilië.  

En verder timmeren we zelf ook hard aan de weg. Viola heb je op koninginnedag in 
Amsterdam kunnen treffen. Na een dagje hard werken in de keuken, vonden alle 
cakes, brownies en muffins gretig aftrek bij de feestende massa. En niet alleen 
door Viola was hard gewerkt. Nadat ze haar idee bij verschillende mensen had 
gelanceerd, kwamen de culinaire bijdragen van alle kanten binnen. Daarmee kwam 

http://www.kempen.nl/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=38
http://www.kempen.nl/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=36
http://www.kempen.nl/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=32
http://www.kempen.nl/
http://www.drieklompfinancieel.nl/


er € 150,- binnen voor Equal Education. Alle keukenprinsen en –prinsessen 

bedankt! 

Stuk voor stuk fantastische initiatieven waar we erg dankbaar voor zijn!  

What else? 

PR & Fondsenwerving - We zijn ontzettend blij dat het project gestart is en dat de 
vele giften het mogelijk hebben gemaakt om de eerste 34 leerlingen deze kans te 
kunnen bieden. In de komende tijd zal Daniela wekelijks rapport uitbrengen van 
haar werkzaamheden in Brazilië. Hier in Nederland staat het werk daarmee niet 
stil. De komende tijd zullen we ons vooral bezighouden met PR en fondsenwerving.  

Huisstijl - Door communicatiebureau Deelstra & De Jong (www.deelstraendejong.nl) is 
kosteloos een huisstijl ontwikkeld. In de komende tijd zal de huisstijl verder worden 
doorgevoerd in verschillende materialen.  
 
Website - De website is volop in ontwikkeling. Binnenkort kun je op de site nader 
kennismaken met de kinderen en de leden van de Rotary in de Braziliaanse stad. Houdt 
www.equaleducation.nl dus goed in de gaten voor het laatste nieuws.  
 
Ideeën? – We vinden het ontzettend waardevol als onze donateurs mee willen denken 
met het verzinnen van acties. Of misschien zou je zelf een actie willen organiseren? We 
ondersteunen je graag. Laat het ons maar horen!  
  

Over Equal Education 
 
Stichting Equal Education zet zich in voor het verbeteren van de opleidingskansen van 
jongeren uit de sloppenwijken van Recife. Recife is een miljoenenstad in Brazilië. Equal 
Education wil begaafde jongeren uit deze sloppenwijken dezelfde kansen op goed onderwijs 
bieden als hun rijkere leeftijdsgenoten. Hierdoor wordt voor hun de deur naar het hoger 
onderwijs een stukje verder open gezet. Het is een eerste en noodzakelijke stap om deze 
kansarme jongeren een kans op een goede toekomst te geven. Een eerste stap om de 
armoedespiraal voor hun, hun families en toekomstige generaties te doorbreken. Helpt u 
mee om die stap te zetten? Maak uw gift over op giro 53 17 222. 

http://www.deelstraendejong.nl/
http://www.equaleducation.nl/


 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Equal Education en verschijnt ongeveer vier 
keer per jaar. 
 
Bestuur 
Jan Beldman 
Karla Derks 
Sander den Hartog 
Viola den Hartog 
Vincent Peters 
 
Stichting Equal Education 
P/a Utrechtsedwarsstraat 114 hs 
1017 WJ Amsterdam 
 
info@equaleducation.nl
www.equaleducation.nl
 
Giro 53 17 222 
 
Equal Education is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
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