Berlim, Marco de 2019
Prezada Senhora, prezado Senhor,
o Brasil está mudando. Isso vemos também na Alemanha. Não é apenas desde a Copa do Mundo de
2014 que o alemão tem um grande fascínio pelo o seu país – do futebol até o carnaval, samba, praias
e Pão de Açúcar. Para Alemanha, é sempre surpreendente o quão perto os opostos se encontram e
marcam o país: alegria e tristeza, ricos e pobres, grandes corporações e vendedores ambulantes,
altos e baixos na económica, Jogos Olímpicos e um novo presidente.
Há 25 anos, depois que terminei a escola, fui morar um ano no Brasil. Na minha viajem para
aprender seu idioma maravilhoso e para conhecer a uma outra cultura, conheci também a favela do
Pirambú. A diferença para com a minha vida na Alemanha não poderia ser maior. Mas logo percebi o
quanto eu poderia dar e ajudar as pessoas. Muitos delas tinham nascido pobre e nunca tiveram
realmente uma chance na vida. Mas em uma coisa todos os adultos concordavam que para os seus
filhos queriam uma vida melhor e estava dispostos a trabalhar duro para conseguir isso.
Depois que regressei à Alemanha em 1994 fundei a organização Kinderhilfe Fortaleza, uma
instituição sem fins lucrativos, dirigida a partir da Alemanha por mim e minha irmã. Com ajuda de
doações que coletamos na Alemanha, ajudamos há mais de 20 anos 15 crianças selecionadas da
favela, com idade entre cinco a quinze anos possibilitando-las a frequentar uma escola particular, ter
acesso a cuidados de saúde básicos e as vezes até permitindo a elas e suas famílias uma “fuga” de
seu cotidiano tão agitado. A longo prazo, queremos apoiar e incentivar as crianças a aproveitar as
oportunidades de uma educação melhor para construir o seu próprio futuro. Eles mesmos devem
contribuir para fortalecer o Brasil, acabar com a pobreza para que o país possa usar seu potencial.
O nosso trabalho é puramente voluntário. Em Fortaleza, trabalham conosco duas pessoas. Na
Alemanha, muitas pessoas nos apoiam, não só financeiramente por meio de doações, mas também
por meio de seus conhecimentos, contatos ou outros serviços que nos prestam. Estamos
trabalhando por exemplo, com um tradutor, web designer, designer gráfico, advogado, contador, e
muitos outros que não cobram nenhum dinheiro, simplesmente querem ajudar as crianças.
Por que estou escrevendo tudo isso para o (a) senhor (a)? As crianças precisam pelo menos uma vez
por ano de material escolar novo: lápis, livros, blocos para escrever, cadernos, cola, tesouras,
mochilas escolares, tênis esportivos e muito mais. Além disso falta na casa da maioria das famílias
itens de necessidade básica, alimentos como arroz e feijão, itens de higiene, como escovas de
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dentes, pasta de dente, shampoo, sabonete e papel higiênico. Também em nossa casa Kinderhilfe
Fortaleza, que serve tanto de escritório como ponto de encontro para crianças e jovens, sempre
necessitamos de brinquedos, papel, canetas e material de arte para as crianças. Para informações
sobre o que necessitamos com mais urgência atualmente por favor entrar em contato a qualquer
momento com nossa equipe local: Ana Lucía Martins de Queiroz (+55 (85) 88 05 83 51) e Rita Maria
de Queiroz Barros (+55 (85) 87 38 45 14) – tanto por WhatsApp como por SMS. Podemos pegar a
doação diretamente com os doadores ou a entrega pode ser feita em nossa casa Kinderhilfe
Fortaleza que se encontra na ampla Avenida Leste Oeste (Rua Aurélio Lavor, 140 Barra do Ceará,
Bairro Colônia (Grande Pirambú), CEP 60.312-180).
Além do apoio financeiro e material, é importante para nós, ser para as crianças, os jovens e suas
famílias um parceiro constante e confiável em qualquer situação. Estamos particularmente
orgulhosos que, após 25 anos surgiu uma verdadeira comunidade entre famílias, ex-alunos e
crianças, que apoiam e ajudam uns aos outros, e passam adiante seus conhecimentos. Desta forma
alcançamos muito mais de 100 pessoas em Fortaleza. Além disso, podemos olhar para trás e ver que
desde as primeiras crianças que com a idade de cinco anos entraram no nosso programa, já
terminaram com êxito a escola entraram para universidade e se afirmaram, tanto profissionalmente
como também na vida em geral.
Para mais informações, visite a nossa website (kinderhilfe-fortaleza.de) e Facebook
(Facebook.com/kinderhilfe-fortaleza). No seguinte link se encontram informações atuais, uma breve
apresentação do nosso trabalho, bem como cartazes que utilizamos regularmente para informar
nossos parceiros e colaboradores: kinderhilfe-fortaleza.de/wordpress/help
Em caso de dúvidas, estou feliz em ajudar e muito obrigado pelo seu tempo.
Atenciosamente

Dr. Julia Kaethner
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