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Beste Vrienden van Brazilië,  
 
We hebben natuur allemaal genoten van de wereldkampioenschappen voetbal in Brazilië eind juli. Met 
groots vertoon werden de spelen geopend. Brazilië werd op de kaart gezet als een land waar het 
economisch weer goed gaat. Wie nu denkt dat de bomen in Brazilië in deze tijd tot aan de hemel groeien 
heeft het helemaal mis. In 2010 groeide de economie nog met 7,5% wat een prima resultaat was. Dit 
jaar wordt een groei verwacht van maar 0,3%. De inflatie is lange tijd onder controle geweest. Echter dit 
jaar zal deze weer oplopen naar 6 à 7%. Het onderwijssysteem is nog steeds volstrekt onder de maat. 
De net herbenoemde president Dilma Rousseff zal snel zaken op orde moeten stellen om de economie 
weer in het spoor te krijgen.  

Afgelopen zomer werden we opgeschrikt door een bericht dat zuster Redempta ernstig ziek was. 
Gelukkig is zij weer op de been en gaat het weer goed. In oktober ontvingen weer e-mailtjes van haar, 
en kan ze weer zorgen voor de school in Tapera. Uiteraard ligt het tempo wat lager, maar dat mag ook 
op haar leeftijd. 

We zijn trots op de aantal donaties die binnen komen om het werk van zuster Clementina voort te zetten. 
Op dit moment loopt er een voorbereiding om een veranda te bouwen en enkele renovatie 
werkzaamheden aan de crèche in Limoeiras te realiseren. Het materiaal is grotendeels aangeschaft. In 
januari zal er gestart worden met de bouw ervan. Er loopt momenteel ook een onderzoek naar de staat 
van de crèche in Pão de Açúcar. In het dak zit de boktor, en voordat er een gevaarlijke situatie ontstaat, 
zullen er maatregelen genomen moeten worden.  
De kleine giften, die zuster Clementina deed aan mensen die het geld echt nodig hebben, wordt door 
Hanny voortgezet. Zonder uw steun zou juist deze groep mensen het nog moeilijker krijgen,  en de 
kinderen minder onderwijs kunnen volgen, hetgeen de toekomst niet ten goede zou komen. 

Graag willen we ons motto nog eens onder de aandacht brengen. 

Geniet van het leven, laat kansarme kinderen dat ook beleven. 
 

Toon van Limpt (Voorzitter Stichting Vrienden van Brazilië) 

 

Op vakantie in Nederland 
Hanny Martins Vieira - Limbeek 

Na vier en een half jaar onafgebroken werken in Brazilië was ik weer eens toe aan een vakantie in 
Nederland. Het eerste wat ik in mijn agenda had staan, was een bezoek aan zuster Odiliana waarover ik 
verder in deze brief schrijf. Ondanks de communicatiemiddelen die we nu hebben zoals e-mail en skype, 
is altijd weer fijn om al je vrienden en kennissen terug te zien. Ik probeer ook altijd een aantal donateurs 
te bezoeken zodat ik mijn werkzaamheden in Brazilië nader kan toelichten. Een groot deel van mij werk 
is om ervoor te zorgen dat de financiële hulp uit Nederland op de goeie plaats terecht komt. Er moeten 
boeken, schoolmateriaal en uniformen aangeschaft worden. Een aantal donateurs hebben een 
gezinsadoptie. Deze gezinnen worden financieel ondersteund, en krijgen hulp en begeleiding in hun 
dagelijkse bestaan. Veel van de vrije giften die ik van donateurs ontvang worden besteed aan kleine 
projecten om mensen het leven wat dragelijker te maken, en om kinderen te kunnen laten studeren. 
Denk hierbij aan de steun om een koelkast te kopen, speelgoed voor de kindercrèche, opbergkasten  
voor de basisschool, opknappen van sanitair elektriciteit en fornuis voor de crèche. Ik werk meestal 
vanuit de parochieschool waar ik verantwoordelijk ben voor de administratie en financiële verwerking 
van donaties uit Nederland, en verslaglegging van projecten en kinderen die financiële adoptie 
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ontvangen. Daarbij zijn er iedere dag mensen die om hulp komen vragen of gewoon met me willen 
praten. Praten over hun kinderen en de problemen met alcohol en drugs. Problemen met de studie op 
de openbare scholen en de wens om aan de parochieschool te studeren. Vrouwen die geestelijk of 
lichamelijk mishandeld worden door hun man, of kindermishandeling. Ook komen er mensen je 
bedanken voor de hulp die ze krijgen uit Nederland. ‘s Middags ga ik meestal op huisbezoek en naar 
lopende de projecten. Ik heb ongeveer 80 adoptiestudenten en 120 gezinnen die ik probeer te 
bezoeken. De mensen zijn erg dankbaar en gastvrij en willen je iets teruggeven, zo kwam het een keer 
voor dat ik met een grote haan op de arm naar huis ging. Je kunt het dan niet weigeren omdat je de 
mensen er dan mee kwetst.  
Medio januari 2015 ga ik weer terug naar Brazilië. Nu ga ik eerst nog enkele weken vakantie vieren. Met 
de kerst is ook mijn man Joao in Nederland, en gaan we ouderwets kerst vieren, hetgeen niet te 
vergelijken is met het kerstfeest onder de hete zon in Brazilië. Ik wens iedereen ook een prettige 
kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar   

 
Hanny op bezoek bij Zuster Odiliana in Nederland. 

In 2006 begon mijn samenwerking met zr Odiliana. We 
hebben 6 jaar dagelijks zij aan zij gewerkt totdat ze in 
februari 2012 besloot om terug te gaan naar Nederland. 

Vier en een half jaar 
geleden was ik voor het 
laatst in Nederland. Na 
aankomst, begin 
november, stond al 
meteen een bezoek aan 
zuster Odiliana gepland. 
Natuurlijk zat  Zr Odiliana 
vol spanning te wachten 
en was het een heel  
emotioneel voor haar om 
het nieuws van “haar 

mensen “ uit Pão de Açúcar te horen.  “Haar mensen” zijn haar zeker niet 
vergeten want ik had een hele stapel post en cadeautjes voor haar. Ze 
was er erg gelukkig mee want na ongeveer 45 jaar in Pão de Açúcar 
gewoond en druk gewerkt te hebben, is een stuk van haar hart toch daar 
gebleven. 

We hebben uren gepraat en gelachen. Na de lunch begon de vermoeidheid parten te spelen en ging ze 
rusten en wij weer naar Berlicum. Zoals het met alle oudere mensen is, is het de ene dag beter dan de 
andere. Maar met ruim 91 jaar maakte ze een goede indruk op me.  

Voordat ik eind januari weer naar huis ga zal ik haar nog verschillende keren bezoeken om samen met 
haar, over het haar zo geliefde Brasil en “haar mensen” te praten. 

Hanny Martins Vieira - Limbeek. 

 

Verslag van Theo Adams. 

De afgelopen maanden hebben we dikwijls in moeilijkheden 
gezeten, want telkens waren er nieuwe projecten die met uiterste 
urgentie klaar moesten komen: Hier enkele voorbeelden:                                                                                                               
Begin van dit jaar kwam de vernieuwde keuken en refter klaar; bij 
de inspectie van de sanitaire dienst werd nog gevraagd om 
vloeibare zeep, papieren handdoekjes en een gekoelde filter voor 
drinkwater, plus verbeteringen aan ramen, deuren en verlichting. 



De cursussen van beroepsvorming lopen normaal en goed; er wordt hard gewerkt en er heerst een 
goede sfeer.  De meeste onderwijzeressen zijn vrijwilligster. Waar het mogelijk is werken wij met 

leermiddelen, zoals een modern naaimachine voor de 
naaicursus en apparatuur voor de kapperscursus. 

Op 01 september werden de twee vernieuwde 
kindertehuizen in gebruik genomen. Op het laatst moest  
er nog veel afgewerkt worden, maar het geld was op; 
gelukkig waren er Vrienden van Brazilië die voor deze 
materialen en werkloon konden zorgen.  

Op de kindercrèche (01 tot 03 jaar) hebben we dit jaar 
voldoende en goed personeel; zij worden door de  
gemeente betaald, maar er blijven nog veel onkosten 

over die enkele door de Amigos do Brasil vergoed worden: zoals vernieuwing van vloeren en van de 
keuken.  

Als ik het zo bij elkaar zie staan, word ik me beter bewust dat er veel aan de hand is, meer nog omdat ik 
sinds September een nieuwe benoeming heb gekregen, als regionale overste van de fraters in Brasil. 
Het was even moeilijk om mijn functie bij Kinderdorp-Funcelfa over te dragen, maar Senhor João, een 
goede vriend van Dom Lara, heeft het aangenomen. Zodoende ben ik op 6 november naar Belo 
Horizonte verhuisd, vooral ook om Fr. Cristino bij te staan, in ons huis of in het ziekenhuis, want er is 
kanker geconstateerd, in een ver gevorderd stadium.  

Maar ik blijf verantwoordelijk voor de fraters in Coronel Fabriciano en ook voor de steun die we daar 
geven aan kinderdorp. Mijn collega, Fr. Domingos staat nu meer alleen bij de uitvoering van projecten, 
maar ondertussen heeft hij ruime ervaring, en ook hij is erg dankbaar met deze Hollandse vriendenhulp.  

Nog een laatste groep van dankbare mensen zijn die 
arme families van de steile en smalle straatjes op die 
hoge heuvels rond het Kinderdorp. Ik help vooral 
alleenstaande moeders met meerdere kinderen en veel 
problemen,  soms rechtstreeks en ook via de Vincentius-
vereniging.  

Woorden ontbreken om onze dankbaarheid uit te 
drukken. Deus lhes pague; God lone het jullie; Heel veel 
dank aan alle vrienden van Brazilië en daar sluit ik graag 
bij in, de belangstellende medewerkers van Wereldwijd 
en de MOV-groep van Reusel.  

Speciale dank aan de organisaties, die er energie en 
vrije tijd voor in wil steken. De beste wensen voor jullie 

allemaal, hartelijke groeten, Saúde e Paz.  

                                                                                                                        Fr. Theo Adams 

 

Reisverslag Jan Goorman 
November 2014 
 

Onze `zomer` vakantie was ook dit jaar door ons weer gepland in de herfst , als 
het in Brazilië volop lente is. Voor ons een prima tijd, geen werk bij ons in de 
tuin, relatief een goedkope reis en altijd prima weer in Brazilië. De ontvangst 
door zuster Redempta was weer hartverwarmend. Ze had alles weer heel 
fijntjes voor ons geregeld. Nogmaals bedankt zuster Redempta. De koffers 
waren weer goed gevuld met o.a. kinderkleding, waar nog altijd een grote 
behoefte aan is. De jurkjes en broeken, gemaakt door de dames van Stichting 
Wereldwijd uit Reusel, hebben we over de drie crèches verdeeld. Bij het 
uidelen van de kleding maakten we echter een klein foutje  door één kind over 
het hoofd te zien. We hoorden dit de andere dag van de leiding van de crèche. 
Het manneke had heel veel verdriet gehad. Gelukkig was onze koffer nog niet 



leeg en hebben we hem in een nieuwe broek gehesen. Hij was zo blij, hij stond nu alléén in de 
belangstelling. 

Soms is het moeilijk voor ons om te zien hoe de arme gezinnen moeten 
rond zien te komen met een klein salaris of een uitkering van de 
gemeente. De mensen klagen heel zelden en zijn eigenlijk best tevreden 
met hetgeen ze hebben. Maar als je dan bij de armsten toch iets voor de 
kinderen kunt achterlaten, denk ik wel eens aan de slogan van de 
stichting  Vrienden van Brazilië; geniet van het leven, laat kansarme 
kinderen dit ook beleven. 

 
Elk jaar komen we ook leuke dingen tegen. Dit jaar, op 15 november, werd 50 jaar onderwijs in Pão de 
Açúcar op een folkloristisch wijze gevierd. Het was een mooie optocht, waar zuster Redempta met volle 
teugen van heeft genoten. Haar drumband uit Tapera was hierbij ook uitgenodigd.  

      

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

Ook was er een vrachtauto met kinderen met een grote foto van wijlen zuster Clementina. De zuster zijn 
ze nog lang niet vergeten. 

 
Tijdens ons bezoek hebben we ook vastgesteld dat het geld, bestemd voor het werk van onze tante 
zuster Clementina Wouters, op die plaatsen terecht komt,  waar het echt nog noodzakelijk is. Wij hopen 
dat we er nog vaak op vakantie kunnen. 

 

 



 

Wij versturen aan de meesten van u deze nieuwsbrief via de 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.VvB@hetnet.nl. 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u allen prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2015  
en hopen ook in 2015 weer op uw steun te mogen rekenen. 

Vriendelijke groeten, 

Stichting Vrienden van Brazilië 

 

 

 

 


