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Donatie Nibeki maakt groot renovatieproject mogelijk  
 

Nieuws over het Centrum voor opvang van kinderen (CAS) in Capão Bonito, Brazilië. 

 
Dankzij een gulle donatie van de Stichting 

Nibeki heeft op het Centrum over de periode 

januari 2017 tot en met mei 2018 een groot 

renovatieproject kunnen plaatsvinden, waar-

mee niet alleen het broodnodige onderhoud is 

uitgevoerd, maar waarmee ook is voldaan aan 

de hedendaagse eisen en de continuïteit van 

het CAS zekerder is gesteld. 
 

Dit nieuwsartikel geeft een overzicht van de 

diverse werkzaamheden die met de gelden 

konden worden uitgevoerd en doet dat vooral 

in beeldvorm.  
 

Het grootste deel van het project betrof de modernisering van de “Recanto”, één van de oudste 

gebouwen op het terrein, waarin les wordt gegeven in handvaardigheid en maatschappelijke 

vorming. Het gebouw had het door lekkages de laatste jaren flink te verduren gekregen. Ook 

het sanitair was dringend aan vervanging toe. In januari 2017, tijdens de zomervakantie van 

de kinderen, is het gebouw rigoureus onder handen genomen. 
 

De Recanto. 
 

 
 

De gerenoveerde Recanto na het schilderwerk, met   De zes klassen zijn opnieuw geschilderd en hebben 

vernieuwde raamkozijnen en robuuste hoofdingang.  een nieuwe kast, bureau, schoolbord en ventilator. 
 

 
 

Het eerdere sanitair was gedateerd en ongeschikt De nieuwe voorziening heeft 15 kranen; de muur is  

voor grotere groepen. afwasbaar en de vloer heeft een antislip-coating. 

Kinderen maken gebruik van het nieuwe sanitair 

in het geheel opgeknapte lesgebouw “de Recanto”. 
 

 



 
 

Zwarte vlekken van vuil en vocht op de De nieuwe plafonds zijn van beter materiaal, met een 

oude plafonds. hoge mate van duurzaamheid. 
 

 
 

De oude rood cementen vloer is vervangen door één Feestelijke opening van het gebouw, aan het begin  

van keramiek, met een bescherming tegen uitglijden. van het nieuwe schooljaar. 

 

Tijdens de planningsfase van het project werd duidelijk dat met het bedrag dat Nibeki had 

gedoneerd meer wensen konden worden gerealiseerd dan in eerste instantie gedacht. Het 

bleek namelijk dat de leidinggevenden van zowel de bouwfirma als de toeleverancier – beiden 

uitstekende vaklui – in hun kinderjaren zélf het Centrum hadden bezocht. Uit dankbaarheid 

daaraan besloten zij alle rekeningen met 10% te verlagen. 
 

Gedurende een periode die zich uitstrekte tot het tweede kwartaal van 2018, zijn de volgende 

werkzaamheden uitgevoerd: 
 
Wasserij. 
 

 
 

Bij de renovatie van de wasserij is het asbesthoudende dak vervangen (foto links). Op de foto rechts de 

nieuwe situatie. Binnen ligt een nieuwe keramieken vloer. Het naastgelegen waterbassin, met een capaciteit 

van 10.000 liter en geheel gevuld met eigen bronwater, is lekvrij gemaakt. 



Bakkerij. 
 

 
 

Een gebouw met twee zaaltjes is omgevormd tot één flink grote bakkerij, bestemd voor lessen met kinderen, 

maar ook voor moeders. Het gebouw heeft een asbestvrij dak gekregen en er is een toilet aangebracht. 
 

 
 

De nieuwe bakkerij, geschilderd en met een nieuwe Situatie binnenin met een keramieken vloer, wand- 

deur naar het ontvangstgedeelte.  tegels en een granieten aanrechtblad. De inboedel 

Vloer, ramen en deuren zijn extra versterkt. is verkregen dankzij een donatie van overheidswege. 
 

 
 

Binnenin de bakkerij ook een balie, zodat banket Bij de feestelijke opening is een plaquette onthuld 

verkocht kan worden. Deze gelden komen vervol-  met de naam van de bakkerij, “Ons Brood”, en 

gens ten goede aan het Centrum. de namen van de donateurs, waaronder Nibeki. 
 

Tuin en gereedschapsmagazijn. 
 

 
 

Vrijwel direct na binnenkomst op het terrein, tussen Constructie van een goed georganiseerd magazijn, 

kantoor en woonhuis, is een mooie tuin aangelegd.  ter controle van de gereedschappen. 



Bibliotheek. 
 

 
 

Uit het dak van wat de nieuwe bibliotheek zou gaan Vervolgens is een nieuwe dakconstructie, met 

worden is eerst het asbest verwijderd.  zoldering aangebracht. 
 

 
 

De bibliotheek, op de achtergrond, met nieuwe De bibliotheek wordt ook gebruikt als klaslokaal 

vloer en dakconstructie. Het gebouw sluit aan op voor de kleinere kinderen van 5 - 7 jaar. Het aantal 

de multifunctionele (eet)zaal, die een afdak heeft kinderen op het centrum is groter dan voorheen (130 

gekregen. Wanneer de zaal wordt verhuurd (vooral in de ochtend en 120 in de middag) en er bestaat nog 

bij feesten en huwelijken) kan hieronder bijvoor- altijd een wachtlijst (45). In de vrije uren staat de  

beeld de vleesbereiding plaatsvinden. bibliotheek open voor allen, en wordt goed bezocht. 

 
Balletzaal en sportveld. 
 

 
 

De oude balletzaal (links) is opgeknapt, geschilderd en er is een kleedkamer aangebracht (rechts), maar 

het dak bevat nog asbest en is niet geïsoleerd. 
 

 
 

Aanleg van het sportveld (in 2016 al gereedgekomen) en het gebruik ervan.  



S.O.S-huis en veiligheid. 
 

 
 

Het S.O.S.-huis, waarin kinderen worden opgevangen die door de rechter uit huis zijn geplaatst, is, zowel 

binnen als buiten, opnieuw geschilderd. Binnen zijn nieuwe banken en ventilatoren geplaatst. 
 

 
 

Tot grote vreugde van de kinderen die hier verblijven, in leeftijd variërend van 0 tot 18 jaar, konden de 

oude kledingkasten (foto links) worden vervangen door de juweeltjes, te zien op de rechterfoto. 
 

 
 

Ter vergroting van de veiligheid van de kinderen is  De overdekte parkeerplaats, voor personeel en be- 

een netwerk van 9 camera’s geplaatst, waarvan de  zoekers, is uitgebreid. ’s Nachts staan er ook tal van 

beelden 24 uur per dag op 2 verschillende plaatsen vrachtwagens op het beveiligde terrein. De eigenaren 

worden geprojecteerd. Onder de beveiligde plekken betalen maandelijks een eetwarenpakket en staan in 

is ook het S.O.S.-huis. noodzakelijke gevallen ter beschikking. 
 

Mede namens de Braziliaanse kinderen gaat onze dank uit naar u allen die bijdragen aan de 

continuïteit van een gewaardeerd Centrum dat kinderen al decennialang opvang biedt, en 

begeleidt naar een toekomst met perspectief, in een omgeving waarin dat verre van vanzelf-

sprekend is. Hartelijk dank. 
 

 
 

 
 

Contactadres:  Stichting Handreiking over Oceanen  * Rijnzichtlaan 27 *  3981 BS Bunnik 

Telefoon: 030-6567743 * e-mail: info@handreikingoveroceanen.nl 

Website: www.handreikingoveroceanen.nl 

Voor donaties: NL11 INGB 0002 4652 71 of NL44 INGB 0675 8101 59 

t.n.v. Stichting Handreiking over Oceanen 

Fiscaal ANBI-nummer: 816355526. 


