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Ondersteuning bestaat uit
Omdat verstandige kinderen uit arme gezinnen 
het in Brazilië bijzonder moeilijk hebben om 
verder te studeren, gaat in het land heel wat 
talent verloren. Niet alleen het studiegeld maar 
vooral de zware uitgaven voor transport, 
voeding, logement en leermateriaal wegen 
zwaar door voor hen die - noodgedwongen - ver 
van huis hogere studies moeten volgen. 
Die uitgaven stijgen ver boven het meestal erg 
krap familiebudget. 
Toch willen de broeders in Jordânia er alles aan 
doen om intelligente jongeren in staat te stellen 
hun talenten in eigen land te laten renderen. Op 
die manier willen ze samen met de inlandse 
bevolking een stuk weg afleggen naar 
zelfontwikkeling en zelfontplooiing.
 

Klim-op-Brazilië Studiebeurzenproject

Al 67 studenten genoten steun
Als wij op dit ogenblik een tussentijdse balans 
opmaken van het aantal studenten, dat sinds 
de oprichting van Klim-Op-Brazilië in 2006, 
door onze vereniging werd gesteund, komen 
we in het totaal aan 67. 
Klim-Op is het jaar 2015 ingestapt met 10 
studenten op de lijst. Bij het begin van vorig 
jaar waren er dat nog 23, maar in de loop van 
2014 zijn er 12 afgestudeerd.
In totaal behaalden 36 studenten hun 
einddiploma na een volledige studiecyclus aan 
een hogeschool of universiteit.  
Nog eens 16 anderen kregen - in een moeilijke 
financiële of familiale situatie – wat geld in de 
hand gestopt. Dankzij deze eenmalige steun 
slaagden ook zij er in een diploma te behalen. 
Met een hoger diploma op zak konden de 52 
afgestudeerden uitzien naar een hoger 
gekwalificeerde en beter betaalde baan. 
Er waren ook 5 kandidaten die onderweg 
afhaakten (3) of die wegens onvoldoende 
studie-ijver (2) werden geschrapt. 
Ten slotte blijven er 10 studenten over met wie 
we verder gaan tot de finish.
 

 
Secretariaat Klim-Op-Brazilië:
www.klim-op-brazilie.net
e-mail:klim-op-brazilie@skynet.be
tel. 00323 775 37 56 – 0032478 27 20 15.
 
Coördinator in Brazilië:
Br. Piet Goossens, 
Praça Osvaldo Guimarães Barros 122, 
39 920-000 Jordânia– MG Brasil 
tel./fax 00 55 33 3726 1369 - e-mail: pietgoossens10@gmail.com
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