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Nieuwsbrief 

Juni  2017 
 

Beste Vrienden van Brazilië,  

In de vorige nieuwsbrief heeft u duidelijk kunnen merken dat er in Brazilië veel onrust is 
ontstaan op politiek en economisch gebied. Iedereen in het land heeft er de gevolgen van 
ondervonden en ook nu nog is het leven er niet veel rustiger op geworden. Ook voor onze 
Stichting was 2016 een vreemd jaar. We hoorden opeens van problemen op de scholen die 
er nog nooit waren geweest. Stakende leraren van de Faculdade die geen salaris hadden 
ontvangen en protesterende studenten. De overkoepelende Sociedade (vereniging), 
waaronder de scholen en de faculteit vallen, kwam in financiële en organisatorische 
problemen. Zo groot, dat de bisschop heeft ingegrepen en het bestuur, inclusief voorzitter 
Monsenhor Pétrucio (de pastoor) die met de zusters alles van de grond heeft opgebouwd, 
heeft vervangen door 3 priesters. Deze priesters zijn alles aan het reorganiseren en dat 
bleek noodzakelijk. Mogelijk is het de pastoor boven het hoofd gegroeid. We zullen daar het 
fijne misschien nooit van horen, maar feit is dat we te maken kregen met een betaling van 
een energierekening van het geld dat wij hadden overgeboekt. Gelukkig hebben we dit 
ongedaan kunnen maken, maar vanaf dat moment was er wel sprake van een 
vertrouwensprobleem tussen de pastoor en ons bestuur. Er werden nog striktere afspraken 
gemaakt dan voorheen en er werden geen gelden meer overgemaakt alvorens duidelijk 
werd gemaakt dat de vorige boeking correct was afgewikkeld. Toen er op een gegeven 
moment complete bedragen werden teruggeboekt op onze rekening ontstond er een nieuwe 
problematische situatie. Hoe konden we de gelden voor de mensen toch op de juiste plek 
krijgen? We hebben veel kunnen oplossen door pintransacties, maar dat leverde natuurlijk 
extra bankkosten op (zie financieel jaarverslag). Om de problemen met de rechtstreekse 
overboekingen aan de Sociedade te omzeilen en het grote aantal pintransacties terug te 
brengen, is er in Pão de Açúcar een stichting opgericht. De naam hiervan is Amigos 
Movendo Esperança (AME), vertaald in het Nederlands  is dat Hoop Gevende Vrienden. 
Deze stichting is volgens de Braziliaanse wetgeving geregistreerd en er zijn afspraken 
gemaakt met een bank om de geldstroom via deze stichting te laten verlopen. Inmiddels is er 
met succes geld overgemaakt aan AME en hebben de uitbetalingen van studentenadoptie 
plaats gevonden.  

Wij kunnen iedereen garanderen en geruststellen dat donaties op de plaats van bestemming 
aankomen en dat er volledige verantwoording kan worden afgelegd. 

Toon van Limpt (voorzitter Stichting Vrienden van Brazilië) 

 

Financieel jaarverslag 2016 

Ondanks de problemen die zijn ontstaan met overboekingen naar de Sociedade (lokale 
school en geld ten behoeve van zuster Redempta) is het saldo op de bank in Nederland op 
31 december 2016 afgenomen met 9301,40 Euro naar 47.939,- . De verwachting is dat in 
2017 de geldstroom via AME en de Sociedade weer operationeel is waardoor dit saldo 
aanzienlijk omlaag gaat. (red.: per april 2017 hebben de eerste boekingen weer 
probleemloos plaatst gevonden). In 2016 is 24.264,- euro minder overgeboekt naar Brazilië. 
Er werd in 2016 een bedrag van 8300,- euro terug gestort van een boeking die eerder werd 
gedaan naar Brazilië vanwege de eerder genoemde problemen. De lagere donaties in 2016 
ten opzichte van 2015 worden veroorzaakt door de eenmalige overboeking van de Stichting 
Brasil op Weg in 2015, een lagere donatie ten behoeve van zuster Clementine (-/- 10.466,93 
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euro) en de eerder genoemde correctie van 8300,- euro. Het percentage kosten t.o.v. de 
overboekingen zijn toegenomen van 0,92% naar 1,52%. Dit wordt met name veroorzaakt 
doordat er meer pintransacties hebben plaats gevonden en een lager bedrag is overgeboekt. 
De portokosten zijn afgelopen jaar gedaald van 175,29 naar 146,78 euro. 

 

A.M.E. (Amigos Movendo Esperança, Hoopgevende vrienden) 

Zoals eerder vermeld in de nieuwsbrief hebben we in Pão de Açúcar de stichting AME 
opgericht. De doelstelling van AME sluit aan bij de doelstelling van de Stichting Vrienden van 
Brazilië. We willen proberen om kansarme kinderen, die problemen hebben met leren lezen 
en schrijven te helpen. Ook willen we proberen om dove kinderen te gaan helpen met 
gebarentaal en liplezen. Een van onze bestuursleden is de gebarentaal machtig en heeft 
hiervoor ook de nodige cursussen gedaan. AME heeft inmiddels contacten gelegd met een 
Stichting in Nederland die gespecialiseerd is in zorg en onderwijs voor mensen met een 
beperking in horen en communiceren. In Brazilië staat dit allemaal nog in de kinderschoenen 
maar de behoefte is erg groot om doven en slechthorenden te helpen. 

We zijn nog in een beginstadium en in overleg met verschillende mensen hier in Pão de 
Açúcar om ons doel te realiseren.  

Behalve bovenstaande doelen werken we nauw samen met Stichting Vrienden van Brazilië. 
Onlangs hebben we samen een overeenkomst afgesloten zodat gewaarborgd wordt dat 
donaties die aan AME worden overgemaakt, 
zonder kosten van AME, terecht komen bij 
gezinnen en studenten waarvoor het geld 
bestemd is.   

Het stichtingsbestuur bestaat uit een achttal 
personen die geheel vrijwillig en onbezoldigd dit 
werk doen. In de korte tijd dat we bestaan is 
helaas in maart jl 1 van de bestuursleden 
onverwacht overleden. Dit was een groot verlies 
en het heeft even tijd nodig gehad om de draad 
weer op te pakken.  

Hanny 

 

Van Frater Theo Adams 

Beste Vrienden van Brazilië,  

Brazilië zit economisch en politiek in moeilijke situaties. Alweer een jaar lang, bijna elke dag, 
schandaaltjes over omkoping en verduistering van miljoenen. Gedeputeerden en Senatoren, 
ministers en politieke partijen werden omgekocht door grote bouwbedrijven en directies van 
internationale groothandel, enz. Het is meestal moeilijk te bewijzen, en men probeert nu die 
mensen tegen elkaar uit te spelen, via een groot proces, de "Lava Jato".  

Er moeten nieuwe wetten komen om dit in de toekomst te voorkomen, en dat moet dan door 
deze regering goed gekeurd worden. En bij de hervorming van wetten over 
arbeidscontracten en pensioenregeling, was het weer de gewone man die het meeste in 
moest leveren, juist die groep die het meest te lijden heeft van werkeloosheid. 

Het zijn moeilijke tijden, ook voor scholen en sociale zaken, waar wij als fraters rechtstreeks 
bij betrokken zijn. Op school komen steeds meer (werkeloze) ouders om korting of volledige 
studiebeurs vragen of uitstel van betaling. Op de kleuterscholen en crèches, waarvoor de 
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gemeente alles wil regelen maar niet voldoende betaalt, is het moeilijk om een minimum aan 
kwaliteit te behouden en met voldoende zekerheid te werken.  

En zoals we al dikwijls hebben gezegd, wie die poorten openhoudt en in vele noodlijdende 
situaties hulp bieden, dat zijn de Vrienden van Brazilië.  

Afgelopen jaar hebben we een aantal projecten kunnen realiseren door giften van donateurs 
die via Vrienden van Brazilië geld hebben overgemaakt. 

 

Crèche Eunice Lanza  (favela) 

 

Met zwaar onweer werd het dak flink 
beschadigd 

 

Er moesten 40 nieuwe golfplaten opgelegd 
worden 

Crèche in Cidade dos Meninos (Cel. Fabriciano) 

  

Speelplaats met 6 grote plastic 
speeltoestellen. Op de achtergrond zijn 

klaslokalen van de crèche. 

Nieuwe voorzieningen in de eetzaal waar 
kinderen eten krijgen. Alles te samen zijn er 
meer dan 200. De kleinsten (4 tot 12 mnd) 

blijven in de eigen zaal. 
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Casa Colorado 

 

 

 

Foto’s van het huisje van een arme familie; vrouw met 4 kinderen in 2 kleine vertrekjes 

 

 

 

 

Zij maakt 's morgens wat zoete hapjes klaar op een wankele kachel en gaat die op straat 
verkopen. Via jullie hielpen we mee bij de aanschaf van bouwmaterialen zoals stenen, 

cement, hout, golfplaten en vloertegels. Hun huisje is inmiddels opgeknapt, maar ze moeten 
nog dagelijks scharrelen om rond te komen.  

 

Namens 'onze kinderen en families' onze hartelijke dank aan de organisatoren  en aan alle 
medewerkers.  

Fr.Theo Adams   

 

Voor deze nieuwsbrief hebben we ook informatie mogen ontvangen van zuster Redempta. 
Ondanks haar hoge leeftijd (85) is zij nog steeds actief voor allerlei projecten. Zij heeft nog 
altijd oog voor belangrijke details en is trots op de kinderen in Brazilië. Vooral scholing staat 
bij haar hoog in het vaandel. Nog steeds is er veel armoede en leven veel gezinnen onder 
de armoede grens. Namens haar willen we iedereen bedanken van de vele steun die ze uit 
Nederland ontvangt om deze arme mensen een handje te helpen.  
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Op weg naar de crèche van Jacarezinho. 
Het is het armste dorp van de parochie  

Pão de Açúcar. Het is 1 van de 5  
crèches in het binnenland. 

De kinderen krijgen hier eten. Vaak hebben 
ze niets meer thuis waardoor ze dreigen 

ondervoed te raken. 

 

  

Na de lunch worden de tandjes gepoetst. 
Iedereen heeft zijn borstel en beker. Op de 
crèche wordt op jong leeftijd geleerd hoe 
belangrijk persoonlijke verzorging is voor 

een goede gezondheid. 

Daarna volgende lessen. Allemaal in een 
keurig tenue en gymschoenen. De klas-

lokalen zijn eenvoudig ingericht en voorzien 
van het hoogst noodzakelijke meubilair. 

 

  

Bovenstaand de school in São José da 
Tapera. De leeftijd van de leerlingen varieert 

van 4 tot alle leeftijden. De school is een 
particuliere school en wordt gesponsord 

door Nederlandse en Belgische donaties. 

Uiteindelijk wordt de opleiding afgerond met 
een examen. Aan de uitreiking van de 

diploma’s wordt veel aandacht besteed. Een 
groot aantal afgestudeerde leerlingen gaat 

meteen aan het werk, omdat geld voor 
verder studeren vaak ontbreekt. 
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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 

Brazilië nog steeds in een crisis.  

Hieronder enkele publicaties van de 
laatste tijd over Brazilië. Het beleid van 
president Temer om de diepe 
economische crisis en hoge 
overheidstekorten aan te 
pakken, zorgde het afgelopen jaar juist 
voor relatieve rust. Over verdere 
fiscale aanpassingen en hervormingen 
zijn nu twijfels gerezen door de 
beschuldigingen aan zijn adres. 
Voor meer info zie: 
http://www.nu.nl/tag/brazilie 

. 
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