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Nieuwsbrief  

 
 

Juni 2014 

 

 

Beste Vrienden van Brazilië 

Terwijl de wedstrijden in Brazilië via de televisie je om de oren vliegen, hebben we toch nog 
even tijd gevonden om deze nieuwsbrief te schrijven. Het is mooi te zien hoeveel mensen 
genieten van de sport die tot diep in de poriën van de maatschappij in Brazilië is ingeworteld en 
waar vele mensen hun vertier en afleiding vinden van de dagelijkse beslommeringen. Wie ooit 
in Brazilië is geweest en de berichtgeving in de media volgt, weet dat deze 
wereldkampioenschappen ook een keerzijde hebben. Een deel van de bevolking in Brazilië leeft 
nog altijd in grote armoede. De regering van presidente Dilma Rousseff geeft kapitalen uit aan 
nieuwe stadions en infrastructuur. Het WK kostte al 3,4 miljard euro. Op het eerste gezicht een 
geweldige stimulans voor de werkgelegenheid en eenmalige stimulans aan de economie. 
Echter een kleine groep mensen zal zich verrijkt hebben, en de aandacht na het WK zal weer 
snel wegvallen. Men hoopt dat het WK de economie van heel het land zal verbeteren. Die hoop 
leefde ook 4 jaar gelden in Zuid Afrika, bij de vorige WK in 2010. Die hoop is inmiddels 
vervlogen. De dure investeringen in de stadions hebben geen duurzaam effect op de 
maatschappij. Het goede van het WK is dat er nu gelegenheid is om de ellende onder de 
aandacht te brengen. Honderdduizenden mensen hebben zich inmiddels laten horen door 
middel van protesten in de grote steden. Laten we hopen dat door dit alles er meer aandacht en 
hulp komt voor de vele mensen die nog in grote armoede leven en dat de verschillen tussen 
arm en rijk verder terug gebracht wordt.  

Voor ons een reden temeer om gewoon door te gaan met financiële steun te vinden voor 
mensen in Brazilië die in armoede leven en elke dag moeten ploeteren om aan de eerste 
levensbehoefte invulling te geven. Hopelijk kunnen we blijven rekenen op jullie steun. 

 

Financieel verslag 

In 2013 is in totaal 94.487,27 euro aan inkomsten geboekt.  
De gerealiseerde overboeking naar Brazilië bedroeg 81.464,- euro. De belangrijkste reden dat 
niet al het  geld meteen is overgeboekt waren de lange overboekingstijden van de banken. We 
hanteren de stelling dat er van de zuster of Hanny in Brazilië eerst een bevestiging moet zijn 
van een overboeking voordat er een nieuw overboeking gedaan wordt. Onze doelstelling is om 
het banktegoed in Nederland  zo laag mogelijk te houden. Het geld moet zo snel mogelijk 
beschikbaar zijn in Brazilië. De kosten hebben we ook dit boekjaar weer binnen de doelstelling 
kunnen houden. De bankkosten bedroegen 536,01 euro en de porto kosten waren 99,12 euro. 
 

www.vriendenvanbrazilie.nl 

Bankrek nr: 1262.98.602 
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Verslag bezoek Cor en Marianne van Loy, april 2014 

Zuster Redempta  

Van 1 t/m 22 april waren wij te gast bij zuster Redempta in Pão de Açúcar. Het was fijn om te 
zien hoe zij de draad weer heeft opgepakt na het afscheid van haar medezusters in 2012 en 
haar bezoek aan Nederland in 2013. Ze probeert van het huis/klooster een eigen thuis te 
maken. De wanden zijn geschilderd en er hangen o.a. mooie lijstjes met foto’s van zuster 
Clementina en zuster Odiliana. En iets dat niet mag ontbreken bij deze zuster zijn bloemen in 
huis. Er wordt goed voor haar gezorgd en zelf zorgt ze nog steeds met heel veel liefde voor 
haar school in São José da Tapera. Daar wordt ze op handen gedragen. Zelf kan ze geen auto 
meer rijden, maar telkens als zij dat wil wordt er door de gemeente Tapera een taxi gestuurd 
naar Pão de Açúcar om de zuster ’s morgens op te halen en ’s avonds weer terug te brengen. 
Het is elke keer weer een belevenis om de sfeer op haar school te voelen. Leerkrachten en 
leerlingen verheugen zich op haar aanwezigheid en lijken dan nóg meer hun best te doen.  

Zorgen heeft ze echter ook, vooral van 
financiële aard. Het is moeilijk om de 
salarissen van de leerkrachten te betalen 
in een gebied dat nog steeds tot de 
armste gebieden van Brazilië wordt 
geteld. De mensen verdienen niet veel 
geld als ze al werk kunnen vinden. Maar 
zij willen toch graag het beste onderwijs 
voor hun kinderen. Wie kan hen dat 
kwalijk nemen? Iedere ouder wil toch het 
beste voor zijn kinderen. En de school 
van de zuster biedt garantie op kwalitatief 
goed onderwijs en vooral ook op 
continuïteit. Het doel van de zuster is ook 
nog steeds om juist de kinderen van de 
arme mensen perspectief te bieden. Maar 
dat zorgt wel direct voor een probleem, 

want juist die mensen kunnen het schoolgeld niet helemaal betalen. Hulp vanuit Nederland is 
daardoor helaas nog steeds nodig. Helaas, omdat het niet nodig zou moeten zijn in een land 
dat op zich genoeg middelen heeft, maar het niet voor elkaar krijgt om deze eerlijk te verdelen. 
De grootste oorzaak is corruptie, op elk niveau. Daarom is het zo fijn dat onze Stichting direct 
hulp kan bieden, zonder tussenkomst van diverse overheden. Elke cent komt op zijn plek en wij 
voelen ons bevoorrecht dat wij dit met eigen ogen al meerdere keren hebben kunnen zien. 

 
Goede Week in Pão de Açúcar 
Deze keer hebben we met de zuster samen de Goede 
Week en Pasen gevierd. Het begon op Palmzondag 
toen er bij onze borden al grote palmtakken lagen te 
wachten die de zuster voor ons had verzorgd om ’s 
avonds mee te nemen tijdens de Palmzondag-
processie. Dat was de eerste van vier processies deze 
week. Het moet gezegd: de Brazilianen VIEREN echt 
hun geloof. De tweede processie was tijdens de 
Kruisweg die daar op woensdagavond werd gehouden, 
omdat het simpelweg op Goede Vrijdag om 15.00 uur te 
warm is om op straat te kunnen lopen. Tijdens deze 
processie werd een beeld van Jezus met het kruis 

Vrolijkheid op Paasochtend 

Palmtakken voor de processie 
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meegedragen en een beeld van Maria. Het was erg indrukwekkend om te zien hoe de mannen 
het beeld van Jezus vóór de kerk tot bij het beeld van zijn Moeder werd gebracht. En iedereen 
maar bidden en zingen! Tijdens de Witte Donderdagviering was er een voetwassing. 12 
mannen met rode jasjes aan symboliseerden de apostelen van Jezus en hen viel de eer te 
beurt om de voeten gewassen te worden. Waar hier in Nederland de mogelijkheid is in stilte om 
het Allerheiligste te aanbidden na de viering, was dit in Pão de Açúcar bijna onmogelijk door het 
harde zingen en bidden van vooral de dames van het Heilig Hart. Op Goede Vrijdag hadden wij 
bijzondere ervaringen. ’s Middags waren 
we bij een familie uitgenodigd. Het is er dé 
feestdag voor de familie. Er wordt samen 
gegeten, vooral veel vis. En er wordt wijn 
gedronken, iets wat daar niet veel gebeurd. 
Maar het herinnert hen aan de tijd van 
Jezus. ‘s Avonds was er de viering in de 
kerk en daarna trok iedereen naar buiten 
voor een processie met de gestorven 
Christus. Het beeld van Jezus werd van het 
kruis gehaald en in een witte kist gelegd op 
een baar. Deze werd door de hoofdstraat 
gedragen tot weer voor de kerk. Duizenden 
mensen waren daar aanwezig. De kerk was 
gesloten en de banken waren gedurende 
de processie omgedraaid, zodat er een 
looppad was gevormd tot voor het 
priesterkoor. De baar werd naar binnen gebracht en enkele mensen glipten mee naar binnen 
voordat de deur weer dicht ging. Toen die weer geopend werd, werden we door de 
mensenmenigte mee naar voren gezogen. Daar kon iedereen Christus vereren en het beeld 
van Maria. Tot midden in de nacht ging dit door. Heel indrukwekkend.  
De vierde processie was na de Paaswake. Het was een zeer lange viering en daarna ging men 
met een beeld van de verrezen Christus wederom door de hoofdstraat tot ver na middernacht. 
De zuster had van het Paasfeest echt iets heel gezelligs gemaakt. Toen we aan het ontbijt 
kwamen was de tafel heel mooi gedekt met witte bloemen en er stonden chocolade paaseieren 
klaar, waarvoor de zuster speciaal helemaal naar Arapiraca had moeten rijden, zo’n 100 
kilometer van Pão de Açúcar.  
 
Hanny 
Het was ook fijn om Hanny en haar man João weer te ontmoeten. Hanny is druk in de weer 
voor de gezinsadopties. Zij bezoekt  hiervoor de armste mensen in Pão de Açúcar en bekijkt in 
hoeverre gelden van de Nederlandse donateurs op een verantwoorde manier kunnen worden 
gebruikt. Zij bekijkt welke mensen, ondanks hun eigen inspanningen, problemen hebben het 
hoofd boven water te houden. Vaak is een klein zetje in de goede richting juist datgene dat de 
mensen weer hoop en perspectief biedt.  
Ook voor het werk van zuster Odiliana op school is Hanny actief. Zij stroomlijnt de giften voor 
de studentenadopties en zorgt voor het contact tussen de Stichting en de school.  
 
Crèche van zuster Clementina 
We zijn met Hanny naar een van de crèches van zuster Clementina geweest, die in Limoeiro. 
De weg naar Limoeiro is mooi, maar het is een zandweg vol gaten en als het geregend heeft 
kun je er bijna niet komen. Toen wij er met Hanny naar toe reden was het gelukkig goed weer 
en samen genoten we van een heerlijke tocht langs de rivier São Francisco.  

Christusverering op Goede Vrijdag 
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In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat 
in deze crèche nieuw speelgoed was afgeleverd. 
We hebben kunnen zien hoe zuinig men hiermee 
omgaat en hoe blij de kindjes zijn dat ze eindelijk 
iets hebben om mee te kunnen spelen. Zeer 
toegewijde leidsters houden daar dagelijks zo’n 
30 kindjes bezig. We hadden van Hanny te horen 
gekregen dat het gebouw zelf de nodige 
gebreken ging vertonen en hebben er voor de 
Stichting een inventarisatie van gemaakt. Tijdens 
de vergadering in juni is besloten om hier een 
nieuw project van te maken en financieel te 
ondersteunen. Neemt u van ons aan: dit geld 
wordt goed besteed. Veel van het werk zal daar 
verricht worden door vakkundige mensen uit de 
gemeenschap zelf, zodat het mes aan twee 
kanten snijdt. 

 
 
Frater Theo Adams op visite in Nederland  

Beste vrienden, 

Fijn dat ik weer even in Reusel/Bladel en Tilburg mocht 
zijn voor belangrijke vergaderingen en ook voor wat 
rust en ontmoetingen met vrienden. Hier merk ik hoe 
belangrijk deze contacten zijn voor mij persoonlijk, voor 
"onze” missie bij de kinderopvang in Coronel 
Fabriciano en ook voor ons allen die mee willen 
werken aan een betere wereld. Voorlopig wil ik me nog 
full-speed en full-time inzetten voor het kinderdorp in 
Brasil; -allereerst voor opvang van kinderen en 
jongeren, die verlaten of mishandeld zijn en die dan 
flink in de problemen zitten. Het is een moeilijk en 
veeleisend werk, dat ook veel inzet vraagt en middelen 
voor inrichting en onderhoud. -Verder het dagverblijf 
van kleine kinderen van werkende moeders, wat in 
deze arme buitenwijken een hoge noodzaak is 
geworden en dat met jullie steun beter ingericht kan 
worden. -Dan nog beroepsvorming en sportactiviteiten, 
voornamelijk voor jongelui en volwassenen uit de 
omgeving. -En via de Vincentius-vereniging komen we 
in contact met de allerarmste families en proberen we 
ook daar te helpen. Vooral wat dit punt betreft liggen er  verschillende projecten die nog op 
sponsors wachten. Je zult er in de toekomst van horen. Graag wil ik ieder bedanken voor het 
gebed, de interesse en de bijdragen voor dit werk. Met dit thuisfront is het mogelijk om nieuw 
leven en een nieuwe barmhartige broederschap op te bouwen. Heel veel dank. De Heer moge 
ons zegenen en bewaren op onze levensweg. 

Leidster bij afgebroken wc-deurtje 
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Stichting Wereldwijd overhandigt check van 5000,- e uro aan Frater Theo Adams 

Op maandag 23 juni, nadat het Nederlands elftal de 
overwinning boekte op Chili, kreeg frater Theo 
Adams een check van 5000,- euro overhandigd 
door voorzitter Jan Adams van de Stichting 
Wereldwijd. Vele leden van de Stichting waren 
hierbij aanwezig. Voor frater Theo was dit een 
prachtige gelegenheid om de mensen die zich zo 
geweldig hebben ingezet om dit geld bij elkaar te 
scharen, rechtstreeks te bedanken. In een 

presentatie liet frater Theo zien welke 
projecten de laatste tijd gerealiseerd zijn 
met de steun uit Nederland. De 
voorzitter Jan Adams bedankte ook alle 
hun leden en prees iedereen dat er toch 
nog vele mensen hun hart op de goede 
plaats hebben zitten en hun hobby 
weten te combineren met steun aan de 
minder bedeelde in deze wereld.  
 

Nieuwe kasten voor het College São Vicente  

In Nederland is het vanzelfsprekend dat een school beschikt over 
goede opbergmiddelen voor boeken en schriften. Op de school van 
zuster Odiliana waren de 
oude kasten, die in iedere 
klas stonden en waar de 
leerkrachten schriften en 
boeken in bewaarden erg 
slecht. Men kon ze ook 
niet afsluiten met als 
gevolg dat iedereen er in 
kon. Geld voor vervanging 
was er niet. De prioriteiten werden steeds verlegd naar andere (ook) 

belangrijke zaken. In goed overleg hebben we 
besloten om van de vrije giften een 8-tal nieuwe 
kasten aan te schaffen. Zoals je op de foto’s 
kunt zien zijn het kasten die je in Nederland ook 
overal ziet. Degelijke stalen kasten, waar men 
weer jaren plezier van kan hebben. De kasten 
werden direct in de lokalen gezet,  waar men  
heel erg blij mee was. Alle donateurs heel 
hartelijk bedankt namens de leerkrachten!!!!! 
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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. 

Vincentiusvereniging overhandigt check van 1000,- e uro 

Eenmaal per jaar (meestal) het vierde weekend van januari – organiseert de werkgroep 
Boekenbeurs van de Vincentiusvereniging in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch een grote 
beurs waar  boeken grammofoonplaten, 
singletjes, CD’s en DVD’s worden verkocht. De 
opbrengst van de boekenbeurs gaat naar 
ontwikkelingsprojecten in diverse landen. Op 
dinsdag 13 mei werd Stichting Vrienden van 
Brazilië uitgenodigd om een check van 1000,- 
euro in ontvangst te nemen. Na de 
overhandiging bedankte Albert Bosch namens 
Stichting Vrienden van Brazilië de leden van de 
werkgroep Boekenbeurs.  

Vanuit Brazilië kregen we van Hanny de volgende reactie: 
Op de eerste plaats heel hartelijk dank voor jullie gift van € 1000,-  die ik via de Stichting 
Vrienden van Brazilië kreeg. We hebben meteen een bestelling uitgedaan voor boeken en deze 
zijn inmiddels binnengekomen. Vele arme kinderen hebben nu hun studieboeken. Een kind is 
van nature leergierig, de een iets meer dan de ander, maar ze willen allemaal leren lezen en 
schrijven. Het maakt niet uit of je rijk of arm bent. Maar helaas is goed onderwijs hier in het 
noordoosten van Brazilie vaak alleen weggelegd voor de rijkere. Hier hebben de kinderen geen 
gelijke kansen, het geld regeert en bepaalt wie er een betere toekomst heeft. Er zijn scholen 
van de overheid en gemeente die gratis zijn voor arme kinderen. Alleen het onderwijs wat er 
gegeven wordt is beneden peil. Door de corruptie komt geld van de overheid niet bij de 
leerkrachten en scholen.  Ook hier regeert diegene die geld heeft en nog meer in eigen zak 

steekt. Dit is erg triest maar de werkelijkheid. 
De arme kinderen kunnen er niets aan doen dat ze 
op deze plek zijn geboren. We kunnen ze helpen 
door goed onderwijs te geven zodat ze mondig 
worden en later zelf iets proberen te verbeteren aan 
deze situatie. Door jullie gift hebben veel kinderen 
dit schooljaar weer studieboeken en leren ze weer 
meer om een mening te vormen die ze later kunnen 
uiten op de juiste manier. Zonder onderwijs en 
informatie ben je onwetend en herken je het 
oneerlijke gedrag van de rijken niet. Daarom is 

onderwijs belangrijk, om de ogen te openen en om op een juiste manier hierop te reageren 
zodat je een beter leven kunt hebben voor jezelf en de anderen. Nogmaals heel hartelijk dank 
namens deze kinderen en hun ouders. 

 
 
Vriendelijke groeten, 

Stichting Vrienden van Brazilië 


