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Vi på Fraternidade-Sverige är
glada att kunna skicka ut vårt tredje
informationsblad till alla er som hjälper oss på ett eller annat sätt i vårt arbete med behövande barn i Brasilien.
Detta blad skrevs för att informera er
om vår grupps arbete det senaste året
och hur pengarna har använts.

Lar Assistencial Maria de
Nazaré
Gruppen
Fraternidade-Sverige
har redan arbetat många år med Lar
Maria de Nazaré där vi finansierar
många projekt. Lär känna några av
dessa projekt och verifiera framstegen
under åren som gått.

April 2008
och för att ge Israel möjligheten att
studera till ett bra yrke.
Vår grupp ger också en chans
till de ungdomar som föredrar att gå
yrkeskurser och finansierar IT-kurser
för Sara och Lorraine Stéfane.

Projektet Huset
För två år sedan flyttade Lar Maria
de Nazaré till ett väl beläget hus i
stadsdelen Pampulha. Denna lokal
är mycket större än den gamla och
har tre våningar, där de flesta barnen
bor på bottenvåningen och bara de
äldre pojkarna bor på andra våningen.
Emellertid är huset inte färdigbyggt,
det fattas fönster, golvbeläggning och
finish av väggar (se foto).

Projektet Utbildning
Ett av de viktigaste målen för
Fraternidade är att ge de behövande
barnen möjligheter att studera. Av
denna anledning har Fraternidade
från 2005 till idag finansierat 50 %
av månadsavgiften på universitetet
Newton Paiva i Belo Horizonte
för tre ungdomar från Lar Maria de
Nazaré. Dessa ungdomar arbetar på
dagen för att kunna betala resten av
månadsavgiften. De studenter som
mottar hjälpen är: Saulo Lourenço
och Betania Lourenço som studerar
vid Juridiska fakulteten och Israel
Williano, som läser Ekonomi.
Projektet har varit mycket framgångsrikt, dessa ungdomar har
utmärkt sig och anses vara bland
de bästa i sina klasser! På grund
av dessa studenters framgång har
Tolvskillingshjälpen (Scania-Vabis,
m.fl.) i Södertälje, beslutat att betala månadskostnaderna för Israel
Willianos studier. Grattis till Israel för
hans framgångar vid universitetet!
Fraternidade tackar Tolvskillingshjälpen för tilliten till vårt arbete

Som vi redan tidigare sagt bor de
äldre pojkarna på den här våningen,
som ännu inte är färdigställd, utsatta
för väder och vind (foto).

Fraternidade försöker nu att ordna
pengar för att färdigställa den andra
våningen så att ungdomarna får en
dräglig plats att sova och studera.

DEN
SOM VILL GÖRA EN
.
EXTRA DONATION TILL DETTA
KAN KONTAKTA EVA MARIA,
TEL. 0055-31-349 6733, ELLER
TALA MED OSS SÅ HJÄLPER VI
TILL MED KONTAKTEN.
År 2007 började barnen på ett
daghem i Järfälla - Stockholm, Fäbodens förskola, Fäbodvägen 2, 175
45 Järfälla, ett fantastiskt projekt för
att hjälpa dessa barn på andra sidan
jordklotet vid Lar Maria de Nazaré.
Barnen på daghemmet kom tillsammans på idén att samla ihop stenar och
måla dem för att sedan sälja dem till
sina föräldrar. Barn och föräldrar vid
Plommonets, Solens och Orgona förskola, som alla tillhör företaget Wåga
& Wilja ställde också upp och hjälpte
till. På detta sätt kunde de hjälpa till
att betala för uppförandet av en spis
och ugn till barnen på Lar Maria de
Nazaré. Tack vare daghemsbarnens
insamling och ett bidrag från Rotary
Club i Belo Horizonte, kunde en ugn,
en vedspis och ett tak över ugnen konstrueras.
Denna konstruktion har mycket
stor betydelse för Hemmets ekonomi.
Nu kan de baka sitt eget bröd och all
mat till Hemmet lagas på vedspisen
och på så sätt sparar man in på gas till
köket. Taket var också helt nödvändigt att bygga på grund av de häftiga
regnen i området.
Fraternidades sekreterare, Elaine
Vieira, besökte Lar Maria de Nazaré
i november och kunde konstatera
vilken succé initiativet från barnen på
Fäbodens förskola gjort (se foton).

fru utförde arbetet.
Ni kanske kommer ihåg att
Fraternidade för tre år sedan finansierade renovering av taket på huset?
Se foton före och efter. I dessa
barns namn, STORT TACK!!

Före ...
Tak byggt för att skydda ugnen!

köp av en kompressor, en Micro
Motor Kavo och en auto-clave och
reparation av en tandläkarstol och en
röntgenapparat.
I augusti 2007 började Fraternidade
betala månadslönen till en tandläkarassistent vid Manoel Felipe Santiago.
Detta förbättrade situationen vid tandläkarmottagningen avsevärt så att fler
patienter kunde behandlas genom att
hon avlastade de tandläkare som arbetar som volontärer.
I november besökte Fraternidades
sekreterare, Elaine Vieira, tandläkarmottagningen, där hon talade med
både tandläkarassistenten och en
tandläkare som arbetade som volontär
där (se foton).

och efter renovering.
D. Eva bakar bröd till barnen!

Projektet Leende utan karies
För att ge kontinuitet åt ett projekt
som pågått i tre år hålls fortfarande föredrag i munhygien och förebyggande
av karies. Alla barn och ungdomar vid
Lar Maria de Nazaré, behandlas vid
centret Manoel Felipe Santiago, under ledning av Dr. Joaquim Resende.
För närvarande, trots att vi inte
längre får någon hjälp från någon
svensk organisation för detta projekt,
bekostar Fraternidade med er hjälp
tandläkarbehandlingen för de fysiskt
och psykiskt handikappade barnenvid
Lar Maria de Nazaré. De behandlas av
en privat specialisttandläkare.

Solemars barrack
Dr. Joaquim berättade för oss att
t.o.m. läkarna blev förvånade över hur
ofta barnen (familjen har 6 flickor)
hade kraftiga förkylningar, astma och
allergier i detta hus. Under ett besök
konstaterades att golvet måste renoveras och att badrummet var fullt av
mögel.
Med er hjälp kunde all nödvändig
material inköpas och Solemar med sin

Tandläkarmottagningen vid
Centro E. Manoel Felipe
Santiago
Centro E. MANOEL FELIPE
SANTIAGO är ett assistanscentrum
för den fattiga befolkning på favelan ”Morro do Papagaio” i Belo
Horizonte, som broderligt tar hand
om över 1500 familjer. Varje månad
distribueras korgar med baslivsmedel
och mediciner. Alla vardagar serveras
soppa till 500 personer och på lördagar och söndagar besöker över 800
personer denna lokal. Centret har nu
ett daghem som fungerar som förskola på heltid, redan med 20 barn upp till
sex års ålder.
Centro E. Manoel Felipe Santiago
har sedan mer än 30 år en tandläkarmottagning. Ansvaret för denna
har tandläkare som arbetar gratis
alla dagar i veckan och tar hand om
registrerade barn upp till 12 år från
Lar Nazaré och favelan ”Morro do
Papagaio” och omgivningar.
Fraternidade-Sverige finansierar
inköp av material till mottagningen,
liksom även inköp av nödvändig utrustning för att utföra arbetet, såsom

Elaine och Luciana

Båda var mycket positiva i sitt
omdöme om Fraternidades hjälp till
institutionen. Enligt den tandläkare
som var där denna dag är den nya
assistentens hjälp ovärderlig då fler
patienter kan tas emot genom att fler
volontärer kan arbeta med att behandla patienterna.

Hur kan du hjälpa till?
Om du ännu inte har anmält dig
som FADDER, anmäl dig nu! Skicka
ett e-mail till info@fraternidade.se
med ditt namn, adress och hur mycket
du kan betala per månad, kvartal,
halvår …!

