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Beste Vrienden van Brazilië,  

Inmiddels is het een jaar geleden dat de 
wereldkampioenschappen plaats vonden in  
Brazilië. Het WK moest het Braziliaanse 
clubvoetbal en de economie een nieuwe 
impuls geven. Bijna een jaar later staan de 
meeste WK-stadions echter leeg en worden 
de clubs uit de hoogste afdeling geteisterd 
door miljoenenschulden.  

De inflatie in Brazilië bedroeg vorig jaar 5,8 
procent en bleef daarmee voor het vierde 
jaar op rij boven de doelstelling van de 
centrale bank van gemiddeld 4,5 procent. De 
geldontwaarding is deels te wijten aan een 
zwakkere real, die het afgelopen jaar met 13 procent is gedaald. De groei van de Zuid-Amerikaanse 
gigant wordt dit jaar geschat op 1,95 procent. 

Ondanks de groeiende welvaart leeft nog steeds een kwart van de bevolking in extreme armoede. Voor 
de gewone man is er op korte termijn geen verbetering te verwachten in zijn levensonderhoud. Het 
verschil tussen arm en rijk is groot. Deze ongelijkheid leidt tot sociale uitsluiting en criminaliteit. Geweld 
maakt deel uit van het dagelijkse leven van jongeren in de steden. Dit belemmert jongeren in hun 
ontwikkeling. Door een tekort aan zorgvoorzieningen op het platteland, loopt de gezondheid van 
kinderen gevaar. Ook hebben kinderen vaak geen tijd en mogelijkheden om samen te spelen en te 
leren.  

Gelukkig is hier in Nederland nog een grote groep mensen die dit onder ogen zien, en bereid is om 
financieel te ondersteunen. Stichting Vrienden van Brazilië wil er graag voor zorgen dat de financiële 
middelen bij de mensen terecht komt die het echt nodig hebben.  

 

Financieel verslag 

In 2014 is in totaal 81.943,99 euro overgemaakt aan Brazilië. De inkomsten bedroegen 78.694,99 euro. 

Het percentage kosten dat wij moeten maken om de overboekingen te verwezenlijken, (portokosten en 

kosten voor de website) bedroeg 0,83% van de overboekingen. Ruimschoots binnen de doelstelling van 

<1% die we onszelf hebben opgelegd. Met dank aan penningmeester Wout van Kemenade werd het  

financieel verslag op 28 februari, tijdens de bestuurs- vergadering van Stichting Vrienden van Brazilië, 

goedgekeurd.  

 

Leven gered van Maria Alice 

Januari 2013, Alice is ± 6 maanden oud, en moet met spoed naar het ziekenhuis want ze raakt 

bewusteloos. Oorzaak: uitdroging doordat de voeding niet wordt opgenomen. Ze heeft een verwijzing 

naar de kinderarts via het ziekenfonds maar de wachtlijst is lang.  

Gelukkig is er financiële hulp via Vrienden van Brazilië uit Nederland en kan moeder Tamyles direct naar 

de kinderarts met Alice. Daar heeft ze medicijnen en een behandeling gekregen die een behoorlijke tijd 

in beslag genomen heeft. Nu, na ruim twee jaar, is Alice een gezonde peuter die naar de crèche gaat en 

volop speelt. (rechtse foto) 
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Dit dankzij hulp via Vrienden van Brazilië. Zonder deze hulp had Alice het hoogstwaarschijnlijk niet 

overleefd. 

Dank voor uw giften namens Tamyles en Alice. 

 

Nieuwe bureaus voor leerkrachten 

Ook in Brazilië geldt “goed is goed genoeg”. Echter na bijna 50 jaar zijn de bureau´s van de leerkrachten 
echt aan vernieuwing toe. Dankzij uw giften hebben we 10 nieuwe bureaus met stoelen voor de 
leerkrachten van basisschool São Vicente kunnen kopen.  

 

Studie arme kinderen 

Dit schooljaar hebben we weer de studie van 
6 studentjes volledig kunnen betalen en 
hebben we voor 18 studentjes het inschrijfgeld 
betaald. Onderwijs aan parochiescholen is 
niet gratis. Dit valt volgens de wet onder 
particulier onderwijs dus de leerlingen moeten 
maandelijks schoolgeld betalen. College São 
Vicente waar de adoptiestudenten studeren is 
een parochieschool. Er is gemeentelijk en 
staatsonderwijs maar dat laat veel te wensen 
over. Gelukkig dat we samen met uw steun en 
Vrienden van Brazilië deze arme kinderen 
kunnen helpen met goed onderwijs wat toch 
kans geeft op een betere toekomst. 

 

Moeder Tamyles met Alice 2 jaar geleden Alice 2 jaar later als gezonde peuter op de crèche 



Rommelmarkt in Reusel 

Elk jaar worden er allerlei initiatieven genomen om geld in 
te zamelen voor het missiewerk in Brazilië. Stichting 
Vrienden van Brazilië wil graag deze activiteiten promoten 
en van harte aan bevelen. 

Op zaterdag 11 juli a.s.,  van 13.00 uur tot 21.00 uur en 
zondag 12 juli van 10.00 uur tot 17.00 uur, is er op de 
kampeerboerderij van de fam. v. Gompel op het Hof 6 te 
Reusel, een grote rommelmarkt. De gehele opbrengst  zal 
voor het missiewerk van zuster Clementina Wouters in 
Brazilië zijn. Ook zorgen ze voor een lekker bakje koffie 
met een wafel .  

De entree is gratis. 

 

Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch stelt 1000,- euro beschikbaar 

Op 21 april werd het grootste deel van de opbrengst van de 41e boekenbeurs uitgereikt aan de diverse 
goede doelen. Zoals gebruikelijk is er een “hoofdproject” dat tijdens de boekenbeurs centraal staat en 
ook de grootste bijdrage krijgt. Dit jaar was dat Stichting Kumbatio Nederland. Voor het Life Skills 
Programs ontvingen zij € 10.000,- 

Naast het hoofdproject ontvingen nog 19 andere projecten elk een bijdrage van 1000,- euro waaronder 
ook stichting Vrienden van Brazilië. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendenloterij 

Inmiddels is de Vriendenloterij een ingeburgerd instituut waar vele clubs en verenigingen een deel van 
hun inkomsten krijgen. Deelnemers kunnen aangeven welke goede doelen men wil steunen. 50% van 
uw lot gaat direct naar dit doel. Heb je al loten van de Vriendenloterij, maar nog geen goed doel 
aangegeven, neem dan contact op met de Vriendenloterij goededoelen@vriendenloterij.nl. Wil je via de 
vriendenloterij ons steunen, meld je dan aan via de website www.vriendenloterij.nl en vermeld Stichting 
Vrienden van Brazilië te Hooge Mierde als doel wat u wilt steunen. 
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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 

 

Stichting Brasil op weg 

Na goed overleg tussen de besturen van de Stichting Brasil op 
Weg en Stichting Vrienden van Brazilië hebben onlangs de 
donateurs van de Stichting Brasil op Weg een brief ontvangen 
dat het financiële deel van deze  Stichting overgeheveld wordt 
naar stichting “Vrienden van Brazilië”. De motor van de 
Stichting, voorzitter Guus Bax heeft besloten om het wat kalmer 
aan te doen. Vrijwilligers voor een nieuw voltallig bestuur waren 
niet voorhanden. De Stichting Brasil op Weg wordt per 31 
december opgeheven. 

Het bestuur van Stichting Vrienden van Brazilië vindt het 
bijzonder jammer dat de stichting  Brasil op Weg niet kan 
voortbestaan. Aangezien beide Stichtingen een overeenkomstig 
doel hebben is er geen belemmering om de overheveling te 
laten plaats vinden. Wij hopen dat de donateurs van stichting 
Brasil op Weg daar ook zo over denken, en dat zij zich thuis 
zullen voelen bij de Stichting Vrienden van Brazilië. 

Deze nieuwsbrief zal ook verzonden worden aan de donateurs 
van Stichting Brasil op Weg. Wij hopen snel het vertrouwen te 
winnen van deze donateurs, waardoor het werk van Zuster 
Redempta gewoon kan doorgaan. Ondanks haar leeftijd is zij 
nog elke dag bezig om de armste te steunen, en de school 
draaiende te houden.  

 

Voortgang projecten 

Reeds eerder hebben we gemeld dat we de 
gebreken van de crèche van zuster Clementina in 
Limoeiro zouden gaan aanpakken. Inmiddels zijn 
een aantal problemen opgelost onder andere de 
lekkende kraan, het aanrecht, de wc en het lekkende 
dak. Een grote wens van de gebruikers was om een 
veranda te bouwen. Hiervoor heeft Hanny eind vorig 

jaar een begroting gemaakt en heeft men inmiddels 
de benodigde materialen aangeschaft. Afgelopen 
week zou de metselaar gaan beginnen. Echter hij 
liep tegen een 
onvoorzien 
probleem. De 
muur waarop de 
balken van de 
veranda moeten 

rusten was zodanig verrot en gescheurd dat deze in zijn geheel 
moet worden vervangen. Gelukkig hebben we nog een potje 
onvoorzien waarmee we deze kosten kunnen opvangen.  

 

  

 

Zuster Redempta  


