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ACTIE 11.11.11
DAG VAN HET KIND
STEUN VAN MARLEEN EN ERIK
ENGELSE LESJES
AVONDJE-UIT

X

Je hebt het al gemerkt, een ietwat ander begin maar niet zonder reden. De
campagne van 11.11.11 gaat ons allen aan, klimaat wordt een grote zorg.
Daarom vragen we je steun en aandacht voor de acties van 11.11.11 en vooral
hoe je kan deelnemen. Alvast dank.
De campagne van 11.11.11 gaat dit jaar over klimaatrechtvaardigheid. Ook jij
kan daaraan bijdragen. Door de campagne zichtbaar te maken via affiches, op
sociale media of in jullie contacten, school, buurt… . Door aan overheden te
vragen om aandacht te hebben voor het klimaatonrecht. Of door een financiële
actie te voeren voor 11.11.11 of zelf een steentje bij te dragen.

Op 12 is er het feest van Nossa Senhora Aparecida, de patroonheilige van
Brazilië maar het is ook “Dia das Crianças”, de dag van de kinderen. In Ceifar
gaat dat niet onopgemerkt voorbij.

.

In Brugge werd feest gevierd,
Marleen en Erik vroegen geen
geschenken maar graag een
steuntje voor enkele projecten
waaronder Ceifar. Met de
opbrengst konden we een
broodnodige
diepvries
aanschaffen (een oudere was
letterlijk en figuurlijk opgebrand).
Ook de vriendengroep Ceifar
sprong in om een tweede te
kopen. Hartelijk dank voor jullie
steun en het initiatief.

De kinderen van klasje vijf kregen voor het eerst lesjes Engels. Op een speelse
manier leerde Marcus Magalhâes de kinderen enkele woordjes aan.

3de Avondje-Uit of hier bij ons 3° Jantar Soldário
Het was een fantastische avond dat begon met een voorstelling door de
danscursus. Ze vertolkten enkele delen uit de Notenkrakersuite dat op het eind
van het jaar in zijn geheel wordt vertoond. Proficiat aan lerares Samira. De
maaltijd bestond uit aperitiefhapjes, wortel/cocossoep, stoofvlees met
gegratineerde aardappels, sla en tot slot een mousse van passievruchten met
aardbeiencoulis en fruit. De opbrengst van de avond, georganiseert door Clube
Ceifar gaat naar de noden van de instelling. Geniet mee met de foto’s.
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