Várzea da Roça, Mai 2018
Queridos amigos e companheiros,
exatamente na virada do ano 2017/18 retornamos a Várzea.
O novo ano escolar, que começou depois
do carnaval, pode ser bem planejado e
preparado.

Tivemos um verão maravilhoso com muitas tempestades e chuva, os quais levaram a
natureza florescer e inspiraram Welton, um voluntário dos arredores, a construir
canteiros na escola. Estes já, estão sendo utilizados para plantações por parte dos alunos.

O humor na escola é bom, nossos alunos
estão felizes!

Mas, infelizmente, a atual situação política nos tem afetado, já que nos obriga a reduzir
nossa equipe a um mínimo e cortar salários. Como no ano anterior, tivemos novamente que
substituir uma professora concedida pela prefeitura, por uma funcionária "própria".
Rosiele substituiu, espontaneamente e com muita coragem, seu trabalho na creche pelo de
professora do primeiro ano escolar. Um grande desafio!
Somente com coesão sólida, ajuda mútua e muito idealismo é possível suportar esse difícil
momento. Gostaríamos também de agradecer aos nossos voluntáriados alemães, pela
disponibilidade de sempre nos prestar uma valiosa ajuda! E, claro, graças aos nossos leais
doadores que não nos decepcionam e tentam garantir um suprimento financeiro mínimo!

Por favor, doações para
Associação Pedagógico Waldorf de Várzea da Roça
Rua Aramari s/n
44635-000 Várzea da Roça – Bahia
CNPJ: 09456155/0001-01
BRADESCO, Agencia 5244, Conta 1139
Fornecer, por favor, o endereço eletrônico!

Nosso
trabalho
"interno"
continua com sucesso. Após a
sugestão da Conferência de
Haag, Ekkehard começou, junto
com nossos professores, a
desenvolver a antropologia e sua
implementação. A base para um
bom trabalho educativo!

Os professores também se
beneficiam do conhecimento musical de Ekkehard: Ele introduziu uma canção de paz da
Argentina, de três vozes, que fora apresentada, com entusiasmo, tanto na festa inalgural
da igreja, bem como em uma palestra pública pelo coral de professores.
E, finalmente, tivemos este ano
sucesso com o pedido de um tutor. A
Federação das Escolas Waldorf no
Brasil nos permitiu a visita de Celina
Targa. Em abril, Celina acompanhou e
aconselhou intensamente todos os
professores escolares e os grupos do
jardim de infância, durante uma
semana. Um ótimo trabalho que nos
fazia falta há muito tempo!
Infelizmente, estamos muito aquém
das outras escolas Waldorf no que
tange a se manter um intercâmbio
eficaz, além de precisamos da
presença constante de todos os
nossos funcionários locais. Embora
nossos professores tenham recebido
uma boa base de trabalho em Aracajú,
eles são deixados sozinhos na
implementação
do
mesmo. Seria um grande
presente se pudéssemos
contar com um professor
Waldorf
brasileiro
experiente, que pudesse
nos acompanhar aqui
como um funcionário
permanente! A ajuda
alemã é um substituto,
mas insuficiente! A situação e as pessoas, aqui do sertão, necessitam de uma compreensão
especial e de uma abordagem própria, que só pode ser desenvolvida, em conjunto, passo a
passo, o que não é possível apenas por parte dos estrangeiros!

Estamos cheios de planos e idéias! A necessidade da população é grande e está em
constante crescimento! Mas infelizmente as carê ncias finançeiras limitam nosso trabalho.
Talvez existam pessoas que queiram nos apoiar, por isso gostariamos de salientar os
seguintes passos abaixo:


Precisamos de pequenas salas extras, nas quais possamos oferecer um trabalho de
acompanhamento às crianças, seja individualmente ou em pequenos grupos.



Urge ainda um grande espaço multiuso, seja para celebração de festas, ou para
abrigar um público convidado.



Os salários dos professores tem ser garantidos e elevados a um nível rasoável.



Desejamos um professor Waldorf experiente e colaborador (professor fundador)
ou supervisor permanente de projetos.



Então continuamos a pensar na expansão do ensino secundário,



em um projeto agrícola ou hortícola,



oficinas...

Apesar de todas as dificuldades, temos esperança e confiamos nas boas forças que nos
acompanharam até agora!

Segue um pequeno relatório
pessoal, para todos os meus
amigos, que, repetidas vezes,
perguntam sobre a minha vida:
Uma vez que meu filho Thomas
quiz fazer sua viagem de férias
de Páscoa, com sua namorada
Lea, no Brasil, Ekkehard e eu
decidimos acompanhá-los.

Assim, pudemos desfrutar de alguns dos lugares mais bonitos do Brasil e recarregar suas
baterias. Em Iguaçú tivemos sorte de ter como guias turísticos a Ingrid Böhringer, excolega da juventude de Ekkehard da Uhlandshöhe e secretária de longa data da Sociedade
Antroposófica no Brasil, junto com seu marido. Uma feliz reencontro!

Agora chegou a vez da visita anual à Alemanha com muitos projetos à porta. Ekkehard
está especialmente ansioso com sua palestra sobre o Brasil no dia 8 de maio na escola
Waldorf de Melle e eu já me alegro de pensar nas muitas visitas previstas aos apoiadores,
amigos e familiares.
No Brasil, o outono já chegou de visita decididamente. Com a temperatura de 25 ° o tempo
ficou, claramente, mais fresco, o céu fica nublado e tem chuviscado por dias. Nós vamos
de encontro ao Pentecostes e à epoca junina! Um caminho de interiorização! Na Alemanha,
as flores da primavera nos esperam, o caminho da alma de dentro para o cosmos.
Abraços
Doris e Ekkehard

