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1. Visie en Missie 
 
achtergrond 
Brazilië is weliswaar een van de snelst groeiende economieën ter wereld, maar de 
verschillen tussen arm en rijk zijn schrikbarend groot. Een groot probleem is daarbij 
het slechte onderwijs voor de minder gefortuneerden.  Het resultaat  is dat kinderen uit 
sociaal achtergestelde milieus geen of nauwelijks kans hebben een menswaardig 
bestaan op te bouwen.  De Braziliaanse cultuur is daarbij zodanig dat het als een 
gegeven wordt beschouwd. Kansarmen worden min of meer aan hun lot overgelaten. 
Dat geldt in versterkte mate voor kinderen die ontheemd zijn, op straat leven, waarvan 
de moeder gestorven is of verdwenen. Vaders zijn in de kansarme milieus na de daad  
vaak al helemaal niet meer aanwezig. Deze ontheemde kinderen komen soms in 
kindertehuizen terecht, waar hooguit sprake is van de aller-noodzakelijkste 
basisvoorzieningen. Adequaat onderwijs ontbreekt echter bijna altijd. Als ze zo’n 
tehuis binnenkomen hebben de kinderen bovendien al een aanzienlijke achterstand. 
Brazilië heeft de laatste 5 jaar weliswaar veel aandacht gegeven aan onderwijsplicht 
met het op zich zelf  uitstekende resultaat dat volgens de statistieken nu 97% kinderen 
naar school gaat. Het verhult echter dat tegelijkertijd de toch al povere  kwaliteit van 
het publieke onderwijs sterk is gedaald. Door de verslechterde kwaliteit van het basis 
onderwijs stagneert de doorstroming naar de middelbare school. Maar 11 % van de 
kinderen gaat na de basisschool naar het middelbare onderwijs (UNICEF 2006). 
 
geschiedenis 
De stichting Avante Educação Brasil is ontstaan uit vrijwilligerswerk in Braziliaanse 
kindertehuizen en onderzoek van Bart Bijen uit  Beek. Hij werkte o.m. in het 
kindertehuis Comunidade Rural Casa do Caminho in Xerem 1,5 uur rijden het 
binnenland in van Rio de Janeiro. Bij de daarop volgende studie aan Nimbas 
University in Business Management studeerde hij af op een scriptie naar fundraising. 
Vervolgens deed hij in Brazilië een onderzoek naar de toestand van kindertehuizen 
door geheel Brazilië, daarvoor bezocht hij verschillende kindertehuizen, en bezocht 
overheids- en  particuliere instellingen. Conclusie van zijn bevindingen was dat zonder 
goed onderwijs voor ontheemde kinderen in de kindertehuizen deze kinderen evenals 
hun ouders kansloos in de maatschappij zouden blijven. De stichting Avante Educacao 
Brasil is opgericht om daar verandering in aan te brengen. 
 
missie 
1. De stichting  Avante Educação Brasil (AEB) streeft naar een Brazilië waar 

kansarme kinderen met behulp van kwalitatief goed onderwijs een menswaardig 
bestaan kunnen opbouwen. 

 
2. AEB wil initiatiefnemers die in Brazilië op een creatieve en efficiënte manier 

onderwijs aanbieden met kennis en financiële middelen steunen. 
 

3. Stichting AEB zamelt daartoe middelen in voor deze ondersteuning en selecteert 
organisaties die voor ondersteuning in aanmerking komen. 
 
 

2. Strategie  
 
AEB heeft  in eerste instantie gekozen voor een pilot bij één kindertehuis  het 



 3

onderwijs op een goed niveau te brengen.  
 
Die pilot is uitgevoerd door Comunidade Rural Casa do Caminho een kindertehuis en 
gemeenschapsorganisatie. Comunidade Rural Casa do Caminho is gezien de sturende 
functie van de initiatiefnemer van het onderwijsconcept een logische keuze. 
 
Land:  Brazilië   Plaats:  Duque de Caxias 
Staat:  Rio de Janeiro  District: Xerem. 

 
De rode markering geeft  Xerem weer.                Het voormalige ”Casa do 

           Caminho”. 
  

Tijdens de pilotperiode is  bezien hoe het ontwikkelde onderwijsconcept naar andere 
kinderen en kindertehuizen kon worden uitgebreid. 
Dit heeft geleid tot een volgende project: Living your Dream. Kinderen uit 
kindertehuizen kunnen meedoen aan een opleidingsprogramma en diegenen die aan 
voorwaarden kunnen voldoen komen in aanmerking voor een uitzending van een jaar 
van landen waar ze een verder opleiding kunnen volgen.  Die ‘beloning’ blijkt 
uitermate stimulerend. Inmiddels is een van de kandidaten voor een jaar in Nederland. 
Als organisatie is om deze uitzending te regelen is YFU ingeschakeld.  
 
In 2014 is het kindertehuis opgehouden te bestaan. Vervolgens is besloten de educatie 
enerzijds te richten op kinderen die  in het kindertehuis zijn opgegroeid  en perspectief 
bieden oen anderzijds  kinderen uit  de favelas van  Rio  in het bijzonder uit de 
favela’s   Pavão-Pavãozinho en Cantagalo. Daarvoor wordt het project Mais Caminhos 
uitgevoerd. 
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3.  Beleid 

 
 
Onderwijsprogramma 
Het onderwijsprogramma richt enerzijds op kinderen die in het kindertehuis Casa do 
Camino zijn opgegroeid  en nu in hun tienerleeftijd zijn en die qua inzet perspectief 
bieden. Anderzijds op  kinderen uit de favelas van  Rio in het bijzonder  Pavão-
Pavãozinho en Cantagalo. Daarvoor wordt het project Mais Caminhos uitgevoerd.  
 
Davi en zijn familie 
Davi Poririo Alfonso groeide met zijn broers en zussen op in het kindertehuis Casa do 
Caminho. Davi wordt ondersteund bij zijn studie tot elektrotechnisch ingenieur aan 
een universiteit in Rio de Janeiro. Hij bracht ook een jaar door bij de familie Pirson in 
Beek, Nederland.  De stichting steunt Davi financieel. In 2016 verkreeg Davi de 
voogdij over zijn broers en zussen. Deze worden nu ook door de stichting financieel 
ondersteund. Zie voor verder informatie: https://www.avante-educacao-
brasil.nl/nl/davi-porfirio/ 
 
Mai Caminhos 
Het programma Mais Caminhos wordt eveneens ondersteund door de stichting Avante 
Educação Brasil. Het jaarrapport is te vinden op  https://www.avante-educacao-
brasil.nl/nl/mais-caminhos/ 
 
In 2019 worden deze activiteiten voortgezet 
 
Organisatie 
Het bestuur van de stichting  Avante Educação Brasil wordt gevormd door: 
 - Prof. Dr. Jan Bijen, voorzitter  wonende te Beek 
 - Jascha Lewkowitz, penningmeester/secretaris wonende te Rio Janeiro 

 
Alle functies zijn onbezoldigd. Ook zijn er geen vergoedingen voor reizen, geen 
vacatiegelden noch administratieve kosten.  
 
Het programs Mais Caminhos wordt georganiseerd vanuit de Language School Casa 
do Caminho in Rio de Janeiro. (https://caminhoslanguages.com/blog/learning-
portuguese-at-casa-do-caminho-in-rio/). Deze school is voortgekomen uit het 
kindertehuis Casa do Caminho. De general manager is van dit programma is Maria 
Dupuy de Lôme  
 
 
Fundraising 
Fundraising geschiedt door: 
o Het organiseren van activiteiten, waarvan de opbrengsten voor de stichting  zijn. 

Het aanschrijven van organisaties die goede doelen steunen, zoals in het verleden 
de stichting Elizabeth Strouven te Maastricht, en de stichting Salvotariaanse 
Hulpactie te Budel. 

o Het indienen van projecten bij Nederlandse NGO’s Zo zijn  projecten voor de 
bouw van een sport- en cultuurcentrum bij Casa do Caminho en een Ecologisch 
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project (Casa Verde) door NCDO en Wilde Ganzen gehonoreerd en inmiddels ook 
gerealiseerd. 

o Door middel van website (www.avante-educacao-brasil.nl) mail, post en 
aanwezigheid bij evenementen werven van donateurs.  

o In 2019 zullen de fundraising  activiteiten worden geïntensiveerde onder meer 
door de donateurs van de stichting via de website en mailing nauwer te betrekken 
bij de projecten.  
Tevens wordt een fundraising evenement te houden in 2020 voorbereid.  
 
 
 

Financiën 
kosten 
stichting Avante Educação Brasil heeft geen personele kosten. De belangrijkste 
‘uitgaven’ van de stichting bestaan uit donaties Davi en het programma Mais 
Caminhos . In 2018 was er een eenmalige donatie voor kinderen van vluchtelingen uit 
Venezuela.  
inkomsten 
De inkomsten bestaan uit: 
-  Donaties 
-  Subsidies voor projecten door NGO’s i.c. NCDO en Wilde Ganzen 
 

Zie verder de jaarstukken: https://www.avante-educacao-brasil.nl/nl/annual-
reports/ 


