Várzea da Roça, agosto 2018
Queridos amigos,

depois de uma maravilhosa primavera e começo de verão
(maio-julho) na Alemanha e de muitas experiências bonitas,
de algumas ações para arrecadamento de verbas e,
infelizmente, do acidente de bicicleta do Ekkehard, com
fratura de costelas, estamos desde o início de agosto
trabalhando novamente em Várzea. Alguns amigos em Melle
e Vaihingen se juntaram a nós em prol do nosso Projeto, o
que nos dá novas forças! Agradeço-lhes por isto!

Infelizmente, não
nos foi possível concretizar todas as visitas
planejadas, devido ao acidente do Ekkehard, mas
visitas adiadas não são canceladas! Durante o
período de recuperação do Ekkehard no norte da
Alemanha, fomos surpreendidos com a visita de
Marian, nosso primeiro voluntário. Que alegria!
Sempre que estamos na Alemanha nos são enviadas através do “etérico”, as mais
importantes informações e fotos, nos deixando entusiasmados com a grandiosidade dos
esforços e do amor na execução dos trabalhos em nossa escola. Aqui, por exemplo, os
resultados do plantio de nossos alunos da terceira série:

Após o regresso, podemos sempre abordar, com forças renovas, as possibilidades de
melhoria que vistas de fora, podem ser mais
perseptíveis.
Ekkehard concentra-se, no momento, devido à
sua restrição física, mais no trabalho mental e
na antropologia antroposófica, adaptada ao
local, repassando-as, em pequenos passos e
intensamente.
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Agora, em agosto / setembro ocorre a mudança de nossos voluntários da Alemanha. Os
"velhos" que trabalharam por um ano, serão substituídos pelos "novos". Para mim, isso
significa olhar para trás, escrever certificados, agradecer! É uma época movimentada,
porque tanto para os alemães quanto para os nossos brasileiros muitos laços se fizeram;
ambos os lados se afastam com muitas experiências saudáveis e com o fortalecimento da
personalidade. Cada um dos voluntários enriquece nosso projeto à sua maneira e somos
muito gratos por este presente! Me é impossível imaginar este projeto sem tal
colaboração incondicional e amorosa. É por isso que eu quero dedicar este boletim a todos
os nossos voluntários, embora as fotos sejam do ano passado.

No início de setembro de 2017, buscamos os "novatos" em Salvador:
Ekkehard, Claudia Fritsche, Gloria, Ana Leonie, Elisa e Jilll
Já integrados!
Fernando, Maricelia, Josiane, Eliane, Nana, Doris, Jiselle,
Rosiele, Anatiele Adauto, Núbia, Rosiene, Jailma, Tereza,
Brincadeiras no Jardim de infância com Elisa
Neyliane. Atrás, à direira: Anna Leonie, Elisa e Gloria

Peça de teatro

Lanche com
Anna Leonie
e limpesa odontológica subsequente

Despedida das
crianças em idade
escolar no jardim
de infância

Dia de jogos
nos espaços
da escola

Dia de assar
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No dia-a-dia escolar

Supervisão individual em aulas

Excursão escolar
com Anna Leonie

e flautas com Elisa,

Jogos Olímpicos dos alunos do quinto ano
com a ajuda dos voluntários

Quarta série com Gloria no portão da escola

Inglês com Gloria

Alunos da terceira série assando pizza
com a pro Núbia e Gloria

Primeira série celebra aniversário com Gloria

Assistência atuante no projeto ambiental da UNESCO "Evite sacolas plásticas! Tome uma decisão pela vida! "

Sacos de pano artisticamente projetados
como alternativa
Co-supervisão do projeto em estante no mercado semanal
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Outras atividades artísticas
Trabalho
com argila
na semana
pedagógica

Preparando surpresas de Natal

Desenho em
lousa:
Aqui é
Páscoa

Paz,paz,paz
o mundo pede
Paz!
Apresentação do
coral dos
professores
com a ajuda de
nossos
voluntários como instrumentalistas

Performance da banda da escola para a festa de São João

Introdução musical da palestra pública
de nossa tutora na sala de reuniões
da Câmara dos vereadores.
Elisa como anjo do Natal

Encontro social no final do ano letivo, pouco antes do Natal

Guerra de água descontraída pouco antes do natal com
altas temperaturas de verão
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Pequena invasão de privacidade
Aulas de ioga à noite

Comemoração à brasileira

‚
Vista do dormitório de um voluntário

Será
que Gloria
fez
este
bebê
nos
momentos
de
solidão?

Atividades de fim de semana

Uma viagem
de férias de verão
aventureira
em conjunto
na Amazônia
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Finalmente, uma pequena contribuição de Gloria, uma das nossas últimas voluntárias,
assim pode-se vivenciar o nosso trabalho através de uma nova perspectiva!
Eu escolhi a Escola Waldorf Anael para o meu serviço voluntário, especialmente porque eu
queria atuar em uma pequena instituição. Em uma, que não estivesse em uma cidade grande
e que não fosse apoiada por muitos voluntários. Sobretudo por achar que o relacionamento
entre alunos e professores seja, assim, provavelmente, mais pessoal e intenso. Além
disso, era importante para mim ter a oportunidade de lecionar. Eu tinha, há muito tempo,
o desejo de me formar para professora e isto foi, de qualquer forma, reforçado aqui.
Agora eu tenho um ano de experiências como professora.
A Escola Anael se destaca, só pelo visual, através do pátio escolar cuidadosamente
projetado com grandes árvores para serem subidas, balanços e outros equipamentos de
jogos, mesmo que ainda dos mais simples. Isso não existe em outras escolas, o que implica,
por tanto, em um bom exemplo, para demonstrar, por que nossa escola é tão,
positivamente, diferente das demais. Parece-nos, que somente para nossos professores
sejam tão relevante a sensação de ser capaz de se desenvolver livremente, ser criativo,
etc.
Para falar a verdade, nem sempre foi assim tão fácil com os alunos e a barreira do idioma,
no início, definitivamente não facilitou as coisas. Fato é, que as crianças se abriram,
realmente, para nós, voluntários e felizmente sem medo de contato. No entanto, eu tive
que trabalhar duro o respeito e deixar clara a diferença de mim, como amiga, durante os
intervalos e depois como professora durante as aulas. Essas foram questões, que eu
própria tive que aprender, primeiro, como funcionam. Mas isto ocorreu ao longo do tempo.
Nesse ínterim, eu consideraria meu relacionamento com as crianças como estreito, forte,
mas também respeitoso.
Eu não achava, que eu iria levar tanto as crianças ao meu coração.
Como não há financiamento para um professor de inglês e quase ninguém no local fala bem
esta língua, eu assumi as aulas em todas cinco classes, durante o ano letivo inteiro. Eu sou
muito grata por esta experiência, na qual eu pude aprender bastante junto com as crianças.
As crianças da nossa escola nos retornam, todos os dias muita coisa positiva, iluminam os
dias com suas idéias, suas risadas e sua individualidade. Só por isso já me senti
recompensado em apoiar a pequena escola por um ano.
A Escola Waldorf Anael não tem facilidade em se destacar diante das outras escolas do
local, ela ainda está em construção, tem muito potencial para se desenvolver, o que assusta
os professores locais "experientes". Além disto ela também tem que lutar ainda com
preconceitos contra a educação Waldorf, que não segue o padrão.
Como voluntária, fui contemplada com muita confiança e com diferentes possibilidades
para atuar individual e criativamente. Isso me permitiu dar aulas variadas e
individualmente adaptada às classes. Desta forma eu pude, por exemplo, oferecer um
curso semanal de teatro para as crianças do terceiro ano. É muito bom ver como as
crianças criam suas próprias idéias e acabam participando na organização do curso. A
crescente participação das crianças nos encoraja a inovar e manter o trabalho.
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Especialmente aqui em Várzea, algo assim é necessário. Um lugar fora do tempo escolar
padrão em que os alunos se sintam confortáveis, sejam encorajados e possam fazer ou
aprender coisas, que são prazerosas para eles. As aulas de inglês, opcionais, à tarde, que
agora ofereço, há quase um ano, ganham, cada vez mais, novas crianças. Também neste
caso se observa, claramente, o grande interesse e a necessidade de tais ofertas, as quais
a escola, infelizmente, só consegue realisar através de nós – voluntários – já que,
lamentavelmente, não há professores disponíveis para tal.
Eu levo comigo muito desse ano, muito do que eu mal consigo descrever ou colocar em
palavras. Uma coisa, no entanto, é certa: quando nós todos nos envolvemos, ajudamos,
confiamos e apoiamos uns aos outros, então pode-se construir muitas coisas bonitas em
conjunto, das quais, no final, muitos podem usufruir.

A separação dói!

Obrigada por TUDO !! Não se esqueçam de nós e voltem !!
Com estas calorosas fotos de despedida nós comprimentamos
e agradecemos a todos que nos apóiam em nossa caminhada!
Doris, Ekkehard e
todos os seus Várzeanos
Nossos dados para contato bem como para doações:
www.projuventutebahia.org

Doris Knipping
e-mail: doris@projuventutebahia.org
Brasil:
+55 74988429023
Alemanha: +49 17624484640

Associação Pedagogica Waldorf Varzea da Roca, Rua Aramari s/n
44635000 Varzea da Roca - Bahia
CNPJ:
09.456.155/0001-01
Banco:
BRADESCO
Agencia:
05244
Conta: c/c 0001139
IBAN: BR54 6074 6948 0524 4000 0011 398C 1

Alemanha:

SWIFT: BBDEBRSPSPO

Freunde der Erziehungskunst – Verwendungszweck: 4810 Varzea
IBAN DE 91 600 100 700 039 800 704
BIC PBNKDEFF
Bitte Ihre E-Mail-Adresse oder Anschrift angeben!
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