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Nieuwsbrief 

December  2015 
 
Beste Vrienden van Brazilië,  

Afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van elkaar ontmoeten. Tot eind januari 2015 was 
Hanny in Nederland en heeft zij vele donateurs bezocht. Gedurende het jaar hebben we contacten 
gehad met andere Stichtingen en regelmatig onderling overleg gehad over de gang van zaken 
rondom Stichting Vrienden van Brazilië. Begin november heeft de familie van Kemenade een bezoek 
gebracht aan Pão de Açúcar. In eerste instantie was het een roots reis van hun zoon die er geboren 
is. Lees hierover meer in deze nieuwsbrief. Ook Jan en Corrie Goorman hebben in die periode een 
bezoek gebracht. Zij hebben daar inmiddels een grote kenniskring en zij hebben kunnen zien dat de 
donaties voor zuster Clementine op de juiste plaats terecht komen. Tijdens het bezoek in Brazilië is 
er nader afgestemd hoe men nog concreter de lokale bevolking kan ondersteunen op het gebied van 
onderwijs en gezondheid. Er zijn nog steeds mensen die het leven door de armoede niet kunnen 
bolwerken en aangewezen zijn op uw steun. En gelukkig vinden wij nog steeds enthousiaste mensen 
die mee willen werken om hulp te bieden aan de minder bedeelden op deze wereld, in het bijzonder 
in Brazilië. Wij danken ieder die in 2015 opnieuw een steentje hebben bijgedragen, en vertrouwen 
dat we ook in 2016 op elkaar kunnen rekenen.  

Toon van Limpt (voorzitter Stichting Vrienden van Brazilie)  

 
Reisverslag Wout en Christien van Kemenade 

Zondag 1 november vertrokken we (Wout, Christien en Ruud van Kemenade) via Schiphol en 
Lissabon naar Recife in het Noordoosten van Brazilië. We gingen de familie bezoeken van onze 
geadopteerde zoon, Ruud. Tegelijkertijd was ons tweede reisdoel om de diverse crèches en scholen 

van Zr. Redempta, Zr. Odiliana en wijlen Zr. Clementina te bezoeken en 
om diverse (afgeronde) projecten te bekijken. ’s Zondags om 21.00 uur 
kwamen we aan in Recife en Hanny stond ons reeds op te wachten. Het 
was een zeer hartelijk weerzien. Die nacht hebben we een hotel 
genomen in Recife en de volgend twee dagen hebben we e.e.a. bekeken 
in Olinda en João Pessoa. Woensdag 3 november kwamen we aan in 
Pão de Açúcar waar we Zr. Redempta, na vele jaren, weer in onze armen 
konden sluiten. In de drie weken dat we in Brazilië zijn geweest hebben 
we onder andere de school van Zr. Redempta in Tapera bezocht. Het is 
een bijzonder mooie school, zeker voor Braziliaanse begrippen. De 
leslokalen, wc’s en kantoren worden goed onderhouden en zien er netjes 

uit. Op de binnenplaats is er bij de kapel fleurige begroeiing wat een mooi geheel vormt met het 
gebouw. Om deze school in stand te houden en om 
de (minder bedeelde) kinderen hier te laten leren is 
natuurlijk geld nodig. 
Geld, dat ook nodig is om de muziekinstrumenten te 
vernieuwen. De school heeft namelijk een harmonie 
die geleid wordt door een oud-leerling van Zr. 
Redempta. Echter, de instrumenten zijn al 30 jaar 
oud en vele hiervan zijn aan onderhoud of 
vervanging toe. 
Hier is geen geld voor en het zou erg jammer zijn 
als deze harmonie niet kan blijven bestaan. 
 

www.vriendenvanbrazilie.nl 
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Met Hanny zijn we naar de crèche in Limoeiras geweest. Dit is een crèche van 
wijlen Zr. Clementina. Het gebouw was hoognodig aan een opknapbeurt toe. In 
de afgelopen tijd is dit gerealiseerd. Buiten is de muur hersteld, traliewerk voor 

de ramen gekomen, de veranda is opgeknapt en er is 
een douche op de veranda waar de kinderen onder 
kunnen als ze vies zijn of als het warm is. In de zomer 
kunnen de temperaturen hier oplopen tot boven de 40 
graden. Binnen is alles geschilderd, er zijn nieuwe 
meubels gekomen en een vriezer is aangeschaft. De 
crèche ziet er nu weer perfect uit en de leidsters zijn de 
donateurs in Nederland erg dankbaar. Tijdens ons bezoek moesten we 
persé blijven eten en we kregen een klein cadeautje en vele bedankjes. Dit 
gaf wel aan hoe dankbaar de leidsters zijn. 

Bij de uitbetaling van de gezinsadopties zijn we ook aanwezig geweest. Dit zijn gezinnen die het niet 
redden zonder een steuntje in de rug. Hanny houdt 
hierbij zeer wel de vinger aan de pols want als een 
gezin op eigen kracht alles weer kan betalen dan 
gaat deze uit de gezinsadoptie en krijgt een ander 
gezin hulp. Voordat een gezin hulp krijgt gaat Hanny 
het een bezoek brengen en inventariseert zij wat er 
nodig is voor het gezin. Tijdens de uitbetaling van de 
gezinsadopties is Hanny ook een luisterend oor voor 
de vaak ellendige verhalen die dan verteld worden. 
Doordat Hanny de mensen hier begrijpt en 
respecteert worden zij een beetje gesteund in hun 
soms ellendige situatie. 
 

Dan een ander project wat zeker vermeld mag worden. 
Het woord “project” vind ik hier overigens niet op zijn 
plaats. Het gaat over een jongetje, Guilherme, van 11 
jaar oud die een gezwel in zijn hoofd had. Zonder een 
operatie zou hij steeds meer uitvalsverschijnselen 
krijgen. Het gezin kon de operatie niet betalen. Door 
financiële steun van onze Stichting is Guilherme 
geopereerd tijdens ons verblijf in Brazilië. De operatie 
is goed gelukt maar Guilherme moest nog herstellen. 
Toen wij weer vertrokken naar Nederland kwam 
Guilherme thuis. Omdat de moeder die tijd bij 
Guilherme was kon ze ons niet bedanken, wat ze toch 

graag wilde. De oma van Guilherme heeft ons een bezoek gebracht om namens moeder te 
bedanken. Ik kan op papier niet uitleggen hoe dankbaar oma was dat haar kleinzoon succesvol 
geopereerd was maar de omhelzingen die ik kreeg spraken boekdelen. Na deze blije dagen kwam er 
een domper. Guilherme moet misschien een chemokuur hebben. Toen deze brief gedrukt werd was 
nog niet duidelijk of dat inderdaad zou gaan gebeuren, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. 
 
Het graf van Zr. Clementina hebben we ook bezocht. Zr. Clementina is 
ruim drie jaar geleden overleden maar in Pão de Açúcar zijn ze haar 
niet vergeten. In de crèches hangen nog foto’s van haar en haar naam 
prijkt hier en daar op de muren. We wilden Zr. Clementina nog een 
laatste eer bewijzen. 
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Beste donateurs, vele bedankjes, handen geschud, omhelzingen en nog meer heb ik gehad. Echter, 
ik als penningmeester ben maar een schakeltje in het systeem om de gedoneerde gelden op de 
plaats van bestemming te brengen. Degene die deze bedankjes en omhelzingen echt verdienen zijn 
jullie. Daarom voor iedereen een dikke abraço (omhelzing) van “onze” Braziliaantjes. 
 
Broedmachine voor zuster Lourdes Santana  

Ik ben zuster Lourdes Santana, religieuze van de 
congregatie van de zusters van Franciscus  van de 
H. Antonius, regio Brazilië. Met  de vereniging Novo 
Horizonte, ontwikkelen we sociaal werk in 
verschillende delen van het achterland  van 
Alagoas en ook in Palmeira dos Indios. Ik wil 
iedereen bedanken voor de bijdrage die u mij 
gezonden hebt om te helpen bij de ontwikkeling van 
het werk. Ik administreer in Palmeira dos Indios, 
een kleine Veehouderij Project, zoals kippen, 
schapen en geiten. Het geld heb ik gebruikt om een 
broedmachine en een thermometer te kopen. Met 

de broedmachine, kunnen we hier op onze eigen veehouderij 
kuikens uitbroeden en met  de thermometer de temperatuur  
meten van de melk voor de vervaardiging van zelfgemaakte 
yoghurt . 
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om  iedereen een 
gelukkig en gezegend Kerstmis te wensen en dat het jaar 
2016 een jaar van vrede en gezondheid zal zijn voor iedereen. 
Met vreugde geef ik u mijn omhelzing. Zuster Lourdes 

De eerste kuikentjes zijn inmiddels via de broedmachine 
geboren. Nogmaals namens zuster Lourdes heel veel dank 
aan Missiethuisfront in Erp die deze donatie geregeld heeft. 

 

Stichting Brasil op Weg 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we reeds melding gemaakt dat Stichting Brasil op Weg ophoudt te 
bestaan vanaf 1 januari 2016. Inmiddels hebben we meerdere malen contact gehad met het bestuur 
van de Stichting en hebben we de donateurs een afzonderlijke brief gestuurd met informatie over 
deze verandering. Een aantal mensen hebben inmiddels besloten hun donatie aan zuster Redempta 
via Stichting Vrienden van Brazilië voort te zetten. Hopelijk worden dat er nog meer want het zou 
voor de hulpbehoevende kinderen en gezinnen in Brazilië jammer zijn als de hulp ophoudt. Het enige 
wat zij moeten doen is het bankrekening nummer en de tenaamstelling aan te passen.  
Als er nog vragen zijn over de overheveling van de Stichting Brasil op Weg naar Stichting Vrienden 
van Brazilië dan zijn wij graag bereid deze te beantwoorden. Voor Zr. Redempta Bogers hebben we 
inmiddels enkele bedragen mogen ontvangen voor het goede werk wat zij in Brazilië doet. 
U kunt onze penningmeester bereiken op tel: 0497-516009 of via mail: w.kemenade@gmail.com 
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Project donatie in de wijk 

Er is nog steeds een grote groep mensen in de wijken van Pão de 
Açúcar die onder de armoede grens leven. We willen dat deze 
mensen makkelijker worden bereikt als er hulp nodig is. Onze 
voorkeur gaat hierbij uit om dit door de Brazilianen zelf te laten 
regelen. Met Maria Aparecida, een goede kennis van Jan Goorman, 
zijn afspraken gemaakt over een werkwijze die voor alle partijen 
werkbaar moet zijn. Maria Aparecida is werkzaam als verpleegster in 
de wijken Pão de Açúcar en wordt dagelijks geconfronteerd met de 
mensen die behoefte hebben aan ondersteuning. Wij kunnen gebruik 
maken van haar kennis en kunde, zodat we op een verantwoordbare 
wijze mensen kunnen helpen. Hanny zal de kas blijven beheren en 
Maria Aparecida zal de mensen de weg wijzen indien er steun 
noodzakelijk is. 
 
Nieuws vanuit São José da Tapera  

Graag willen we de school van zuster Redempta onder de 
aandacht brengen. De school staat in São José da Tapera. 
Een groot deel van donaties aan zuster Redempta worden 
besteed om deze school draaiende te houden. Het 
gebouw en de 
lokalen worden 

gestructureerd 
onderhouden. Een 

van de grootste verworvenheden van deze school is het 
laboratorium, waar de docenten praktijklessen kunnen 

doseren. In het  
Informaticalokaal 

is het  goed werken en studenten leren om te gaan met de 
digitale wereld. Het is belangrijk dat men de 
ontwikkelingen op dit gebied blijft volgen. De bibliotheek 
heeft vele boeken 
voor dataonder-
zoek en goede 
lectuur voor de 

studenten en medewerkers van de school.  Naast de 
gebruikelijke leslokalen is er nog een auditorium met een 

grote ruimte en een 
podium voor pre-
sentaties door studenten en kan ook worden gebruikt  voor 
schoolvieringen. Bij de school is ook een kapel met een 
goddelijke plek, waar de studenten en medewerkers 
kunnen bidden en altijd het gevoel hebben dicht bij God te 
zijn. De school is voor een groot deel gesponsord vanuit 
Nederland waarvoor nogmaals hartelijk dank. Echter om de 
school draaiende te houden hopen we ook in de toekomst 

nog op u te kunnen rekenen. 
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Beste vrienden van Brazilie (door frater Theo Adams )  

Het afgelopen jaar is er voor mij veel veranderd; ik woon nu al weer 
een jaar bij m’n medebroeders in Belo Horizonte, in de wijk Padre 
Eustáquio, waar ik vroeger ook heb gewoond en les gaf op onze 
school. Belo Horizonte is een stad van meer dan 3 miljoen inwoners, 
met veel flat-gebouwen, uitgestrekte en arme buitenwijken, luxe 
woondomeinen, verkeerschaos, misdaad en geweld. Er zijn hier nog 
veel uitdagingen voor ons op school, in enkele parochies , ons 
retraitehuis,  Casa de Apoio voor bijlessen en verschillende sociale 
instellingen. Sinds het overlijden van Fr.Cristino in het begin van dit 
jaar heb ik diverse coördinatietaken moeten overnemen. Sinds 1968 
heb ik in Belo Horizonte de medische post en kinderdagverblijf ASKE 
mee opgebouwd. In 1988 is deze Creche zelfstandig geworden, o.a. 
om meer uitkering van de gemeente te krijgen. Rond 1975 begon 
daar in de buurt een nieuwe favella. We konden er een huisje kopen 

voor de wijkvereniging , en dat is een paar jaar later als crèche ingericht voor meer dan 100 
kinderen. De gemeente betaalt de 
salarissen van de onderwijzers en 
verzorgsters en ook een groot deel van de 
voeding, maar er is veel meer geld nodig  
en ze vertrouwen  op Vrienden van Brasil. 
Economisch is het weer erg mis. De 
regering heeft dat verborgen kunnen 
houden totdat ze herkozen werden en toen 
bleek ineens dat veel mooie beloften niet 
uitgevoerd konden worden, vanwege de 
crisis, vanwege de verschrikkelijke fraudes 
die op allerlei gebied en bij veel instanties 
hebben plaats gevonden. Ook de regering 
heeft smeergelden ontvangen bij de 
verkiezingscampagnes van vorig jaar en de 
oppositie probeert ook de president Dilma Rouseff te beschuldigen . Dat zijn dure grapjes die de 
zaak niet zullen verbeteren zolang er geen grondige veranderingen  worden doorgevoerd.  
Gelukkig kan ik nog regelmatig  ons huis en Kinderdorp in Coronel Fabriciano gaan bezoeken, want 
ik voelde me daar goed thuis na 22 jaren. Mijn taak op kinderdorp werd overgenomen door een 
advocaat en vriend van de bisschop Dom Lara. Hij heeft weinig tijd en komt wel eens langs voor een 
vergadering en om zaken te ondertekenen. Frater Domingos regelt nu de praktische zaken. Het is nu 
wel erg druk en probeert de Opvang, de Crèche, de Beroepsvorming en de Sport draaiend te 
houden. Frater Domingos geeft nog aan enkele families, die ik daar wat beter kende, extra hulp. 
Jammer genoeg is een van de vrouwen met twee kinderen terug moeten gaan naar haar familie in 
het binnenland vanwege bedreiging van haar ex-man die in drugs zaken doet, en een andere verloor 
haar drie kinderen via de rechter vanwege drug-gebruik en verwaarlozing van de kindjes, die bij ons 
op de crèche waren. Het moge de organisatoren en alle medewerkers ten goede komen, met God’s 
zegen persoonlijk en voor heel de familie.  
Gezondheid en Vrede voor allen.         
Fr. Theo Adams.  
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Wij versturen aan de meesten van u deze nieuwsbrief via  e-mail. Indien u hier geen prijs meer op stelt, 

vernemen wij dit graag. Indien u deze nieuwsbrief per post ontvangt en u hebt een e-mail adres, laat 

het ons dan weten via info@vriendenvanbrazilie.nl 

 

Wij wensen u allen prettige Kerstdagen en een 
voorspoedig 2016, en hopen ook in 2016 weer op uw 

steun te mogen rekenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


