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Rapport från Germanna i Cumbuco:

Hembesök i familjer med barn
Föreningens lokala projektledare Germanna förser oss med rapporter om hur
arbetet fortskrider. Här är några iakttagelser från i höstas:
•

•
•
•

•
•

En sjuksköterska har informerat byns ungdomar om näringslära, sexuellt
överförda sjukdomar, tonårsgraviditet, motion och risker med alkohol och
tobak. Hon har även gjort mycket uppskattade hembesök i familjer med
barn/tonåringar.
För avgångseleverna i skolan har ordnats temadagar om vad som ska hända
efter grundskolan. Studiebesök på High School och universitetet i Fortaleza.
Detta för att inspirera till fortsatta studier.
Engelskundervisningen för vuxna har fortsatt att locka många studerande.
Germanna konstaterar att man idag i Cumbuco kan se att byborna, tack vare
vårt projekt, inser det viktiga i att lära sig engelska, att studera, att ha en bra
hälsovård, respektera kvinnorna - "principerna för ett friskt och produktivt
liv".
Totalt har 4600 personer deltagit i projektets olika aktiviteter där engelska
och stödundervisning i skolan haft flest deltagare.
Den stödundervisning i skolan som getts till barn med särskilda behov har
minskats från fem till två dagar/vecka.
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Rapport från Sven-Erik Paulsson:

Hur ska vi fortsätta vårt arbete?
Föreningens kassör Sven-Erik Paulsson besökte Cumbuco i slutet av förra året.
- Jag ville se hur projektet har gått och hur vår förening kan arbeta i framtiden.
Det var fyra år sedan Sven-Erik sist besökte Cumboco. Han konstaterar att mycket har hänt
och att utvecklingen har gått snabbare än han och andra då förutsåg.
- När SIDA-projektet upphör är frågan hur föreningen kan fortsätta med insatser, säger han.
Under besöket föddes en del idéer. Sven-Erik berättade om detta på årsmötet i november.
Nu ska styrelsen ta fram förslag inför årsmötet i mars.
I sitt resebrev berättar han mer om förslagen. Han har även träffat svenskar som bor och
arbetar i Cumbuco och han tipsar om flera länkar som är intressanta för föreningens
medlemmar.
Se fler bilder från Sven-Eriks besök och läs hela resebrevet på föreningens hemsida, www.
jamtbrasse.com!

Rapport från Mi Bringsås:

Utbildning lönar sig
- I dag vågar eleverna ha framtidstro. De tänker på vidarestudier
och yrkesutbildning. Det berättade läraren Raimundo för Mi
Bringsaas när hon gjorde studiebesök i Fortaleza och Cumbuco.
En annan iakttagelse som Mi har gjort är att undervisningen i engelska
har gjort stor nytta.
- Jag träffade alla elever som läser engelska. De vill absolut fortsätta med
det, berättar Mi.
I sitt resebrev skriver hon om Jaciara, som arbetar som polis i Fortaleza
och om Claudia, som har en klädbutik i Cumbuco. Hon rapporterar också
från ett Halloweenparty i Cumbuco och om presidentvalet i Brasilien,
som nyligen genomfördes.
Se fler bilder och läs hela resebrevet från Mi på föreningens hemsida,
www.jamtbrasse.com!

Gåva från Lions
För ungefär ett år sedan var jag i Perstorp och höll ett föredrag om Brasilien i allmänhet och
vårt projekt i synnerhet. Lions i Perstorp var värd. Lions International bedriver ett ganska
omfattande hjälparbete på olika platser i världen och Perstorpsklubben beslutade att ge en del
av sina pengar till vårt projekt. Vi fick 2000 kronor vid två tillfällen under fjolåret! För detta
är vi förstås glada och tacksamma!”
Margareta Winberg

Kom till vårt årsmöte!
JämtBrasseföreningen har sitt ordinarie årsmöte måndagen den 28 mars kl. 18.30 i Ljungen.
Då skall vi bland annat diskutera hur vi går vidare med vårt projekt och resan vi planerar till
Brasilien i höst. Lite sång och musik blir det säkert också…

Dags att betala medlemsavgiften!
Medlemsavgiften för 2011 är 200 kr per person eller 300 för familj. Inbetalningskort
skickas ut inom kort! När ni betalar, fyll i uppgifter om telefonnummer och epostadress! Betalas till BG.5706-6805

Tipsa JämtBrasseNytt eller skriv själv!
Nästa nummer beräknas komma ut i maj. Kom gärna med bidrag till kommande
nummer. JämtBrassenytt sammanställs av medlemmarna i kommunikationsgruppen.
Kontakta gärna Mats Engman, 070-329 21 02. Bertil Jakobsson, 070-317 95 80, Inger
Normark, 070-644 95 83 eller Birger Ekerlid, 070-644 95 83. E-postadressen är
info@jamtbrasse.com.

