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Nieuwsbrief 
December 2017 
 
Beste Vrienden van Brazilië,  
 
Onlangs las ik een artikel in de krant over de gang van zaken in Brazilië. De kop luidde als 
volgt: ‘Economische grootmacht Brazilië is terug bij af’. Het land zit nog midden in de 
aanhoudende economische crisis die wij inmiddels achter de rug hebben. Waar er tot drie 
jaar geleden een afname te zien was in het aantal mensen dat een uitkering nodig had, loopt 
dat aantal in rap tempo weer op. In de afgelopen twee jaar vroegen bijna een miljoen 
Brazilianen de Bolsa Família weer aan. Bolsa Família is een financieel steuntje in de rug dat 
wordt verstrekt aan kinderen die zijn ingeënt en naar school gaan. Internationaal wordt deze 
steun geroemd als voorbeeld voor bestrijding van sociale ongelijkheid. Bijna twintig landen 
introduceerden soortgelijke programma's als in Brazilië. Op dit moment zijn bijna 14 miljoen 
gezinnen hiervan afhankelijk en zij krijgen gemiddeld zo'n vijftig euro per maand. 
Na 2014 liep de werkgelegenheid in Brazilië drastisch terug. Vooral laagopgeleiden in de 
dienstensector zijn zwaar getroffen. Die groep blijkt heel kwetsbaar in tijden van 
economische neergang. De sociale ongelijkheid neemt weer toe. 
De bestrijding van de Braziliaanse armoede is gestagneerd. De Wereldbank waarschuwde in 
een recente publicatie dat het aantal Brazilianen dat in armoede leeft dit jaar met tussen de 
2,5 en 3,6 miljoen mensen zal toenemen. Veel Brazilianen in extreme armoede moeten het 
doen met zo'n 20 euro per maand per gezinshoofd. Hun aantal zal volgens de Wereldbank 
stijgen van 6,8 miljoen in 2015 naar 8,5 miljoen in 2017. 
Dit artikel bevestigt de signalen die wij ook rechtstreeks uit Brazilië krijgen. Velen staat het 
water aan de lippen en hulp is nog steeds hard nodig. Gelukkig zijn er hier nog altijd mensen 
die een klein stukje van onze welvaart willen delen met de mensen in Brazilië die het zo hard 
nodig hebben. Wij hopen dat we op deze steun nog lang kunnen rekenen.  
 
Toon van Limpt (voorzitter Stichting Vrienden van Brazilië) 
 
Ereburger van Pão de Açúcar 
 

Onlangs werd Hanny Martins Vieira- 
Limbeek benoemd tot ereburger van 
Pão de Açúcar. Hanny ontving uit 
handen van de wethouder en 
voorzitter van de gemeenteraad, 
Helena Machado, een legpenning 
met bijbehorende oorkonde. Dit voor 
al haar werkzaamheden die zij de 
afgelopen 10 jaar heeft verricht voor 
de minder bedeelde burgers van dit 
Braziliaanse stadje. 
 

Het werk van Hanny bestaat uit begeleiding van studenten die een financiële bijdrage krijgen 
uit Nederland met als doel het onderwijs voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te 
maken. Onderwijs is ook in Brazilië de basis voor maatschappelijke vooruitgang.  
Ook is zij dagelijks bezig om mensen een steuntje in de rug te geven als het even wat 
minder gaat. Op vrijdag 22 september vond de uitreiking plaats in aanwezigheid van haar 3 
broers, de gouverneur van de staat Alagoas en twee oud-buren uit Berlicum. 

www.vriendenvanbrazilie.nl 
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De vrouw in het rood is Lucy Helena 
Machado, wethouder en voorzitter van de 
gemeenteraad. Zij is ook jaren lerares 
geweest aan het college en kent zodoende 
het werk van Hanny en voorheen het werk van 
de zusters. Het was een mooie dag met 
verschillende culturele presentaties.  
 
 
Van Frater Theo Adams 
 
BELO HORIZONTE: November 2017 
Beste Vrienden van Brasil,  
Het jaar 2017 is toch nog een druk jaar geworden. Door een flinke financiële ondersteuning  
via “Vrienden van Brasil” hebben we veel noodgevallen van arme families, bisdommen in het 
binnenland, en kindercrèches kunnen helpen. Door de aanhoudende economische crisis is 
er weinig groei en in enkele sectoren bleef er veel werkeloosheid. De regering blijft met 
zware schulden zitten, zonder middelen voor verplichte betalingen of investering. 
Zodoende is ook bij ons op school het aantal wanbetalers nog groter geworden en over het 
algemeen zijn de sociale diensten van de staat aan het verminderen en is geweldpleging en 
onveiligheid toegenomen.  
Brazilië zit met veel moeilijkheden; het grote proces “Lava jato” genaamd, heeft grote boetes 
opgelegd en meer dan honderd bestuurders en hoge functionarissen vastgezet, maar in veel 
gevallen is er niet voldoende bewijsmateriaal. Bijna elke dag is er nieuws over wanbeleid, 
corruptie, steekpenningen. Het wordt teveel en gaat veel te lang duren. De mensen verliezen 
hun vertrouwen in de politiek en bestuur en de presidentsverkiezingen van volgend jaar 
lopen via partijen die geknoeid hebben en kandidaten omkopen en niet te vertrouwen zijn. 
Maar Brazilië blijft een enorm land, met enorme mogelijkheden, met veel goede, vriendelijke 
en eerlijke mensen. Onze Lieve Vrouw van Aparecida blijft ons beschermen. 
 
VERSLAG van Pindorama (Belo Horizonte):  
Iets meer dan 50 jaar geleden kwam ik in Belo Horizonte en kwam al gauw terecht in de 
buitenwijk Pindorama. In ons ‘seminarie’ werd een sociaal medisch centrum ingericht met de 
naam ASKE dat tot 1988 geleid werd door de fraters en later als kinderdagverblijf (crèche) is 
voortgezet met lekenleiding. Vooral dit jaar kwamen er veel vragen van de dynamische 
directeur Vanderley. Hij stuurde een klein verslag dat ik hieronder vertaald heb:  
 
De Crèche ASKE is een filantropische 
instelling, goedgekeurd door gemeente 
en staat.  
Elke dag komen er gemiddeld 250 
kinderen van 5 maanden tot 5 jaar uit de 
wijk Pindorama. De crèche is open van 
7.00 tot 17.00 uur, zodat de ouders dan 
kunnen werken. Alle kinderen ontvangen 
5 maaltijden per dag en krijgen een 
integrale opvoeding. De kinderen doen 
veel spelletjes om te leren en te socialiseren.  
Veel kinderen komen uit gezinnen met speciale moeilijkheden. De ASKE probeert te helpen 
met een grote inzet van functionarissen die door de gemeente betaald worden. Er wordt veel 
gedaan om een vrolijke en blije omgeving te scheppen waar de kinderen gelukkig kunnen 
zijn.  
In 2017 is er hard gewerkt om de crèche ook fysiek te verbeteren. Er is een zaaltje 
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gecreëerd voor de onderwijzers, administratie en directie. De keuken was hard aan 
vernieuwing toe en er was behoefte aan meer opslagruimte en een afwasruimte. 
 

Keuken op een nieuwe plaats met meer 
voorzieningen. 

Industrieel gasfornuis en twee  
magnetrons 

 
De WC-ruimten binnen en buiten op de speelplaats 
voor de kinderen zijn geheel vernieuwd. Er zijn 
nieuwe wasmachines aangeschaft voor de wasserij. 
De grote zaal is multifunctioneel geschikt gemaakt 
zoals gymnastiekzaal, vergaderzaal, toneelzaal 
enz. Hiervoor zijn ook nieuwe tafeltjes en stoelen 
aangeschaft. Om eigen inkomsten te genereren is 
er een winkel voor tweedehands kleding, meubels, 
en allerlei andere verhandelbare waren ingericht.  
Het schilderwerk aan de binnen- en buitenkant is 
geheel op orde gebracht en er is een afscherming 
met glasramen geplaatst tussen de gang en de 
klassen op de 2e verdieping. Er is meer 
speelgoed aangeschaft voor op de 
binnenplaats.  

 
Een speciaal en hartelijk woord van dank 
aan Frater Theodoro en zijn buitenlandse 
vrienden, voor hun grote steun aan ons 

werk. Zonder deze samenwerking zouden we nooit zover gekomen zijn. Wij danken God 
voor jullie hulp. Nogmaals dank namens directeur Vanderley. 
We steunen nog verschillende jongelui met een studiebeurs, hebben veel mensen geholpen 
voor medisch onderzoek en geneesmiddelen en hebben steun geboden bij verbetering aan 
huizen. Vorige week nog hebben we een moeder mogen helpen met een studiebeurs; zij 
huilde van geluk en ook wij waren gelukkig. En ook jullie mogen jezelf gelukkig en dankbaar 
voelen, omdat je de mogelijkheid hebt om te helpen en dit met anderen wilt delen.   
Fijne Kerstdagen en onze beste wensen voor het Nieuwe jaar.  
Frater 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 

Wasmachine voor de crèche van Zr. Clementina in Limoeiras 
 

Al zo’n 50 jaar, vanaf het moment dat Zr. Clementina met de 
crèche begon, wordt de was met de hand gedaan. Dit is een 
heel werk voor bijna 200 kinderen die volledige verzorging 
krijgen op de crèche.Daarbij behoort ook douchen en een 
middagslaapje na het eten. Het zijn iedere dag dan wel 
kleine badhanddoeken, theedoeken, 
lakentjes etc. maar het is een heel 
karwei dat op den duur problemen kan 
geven voor de gezondheid. 
Daarbij komt ook het waterverbruik en 
hygiëne. Door het gebruik van een 
wasmachine is het waterverbruik 
economischer en de hygiëne beter.  
Daarom dank aan de donateurs van 
Vrienden van Brazilië die een gift 
doneerden voor de crèche, waardoor wij 
een mooie wasmachine hebben kunnen 
kopen. 

 

 
Herstructurering scholen van de zusters 
 
Spraken we in de vorige nieuwsbrief nog over onrust op de scholen van de zusters in 
Alagoas, nu kunnen we u melden dat de er een goede oplossing is gevonden voor de 
problemen die de afgelopen jaren waren ontstaan. De drie priesters die de opdracht hadden 
van de bisschop om de financiële problemen op te lossen hebben ervoor gezorgd dat het 
levenswerk van de zusters kan worden voortgezet.  
Zij hebben contact gezocht met Digamma, een Braziliaanse organisatie met dezelfde 
doelstelling als onze stichting, namelijk om kansarme kinderen onderwijs te bieden om 
daardoor een beter toekomstperspectief te krijgen. 
Samen met de vertrouwde mensen op de scholen en crèches zal worden samengewerkt om 
de organisatie weer op poten te zetten en de administratie in orde te maken. Er worden 
individuele regelingen afgesproken om achterstallige salarissen en rekeningen te betalen. 
Voor het nieuwe schooljaar wordt gewerkt om de leerlingen opnieuw te motiveren en een 
financieel aantrekkelijk leerprogramma te bieden. Door het personeel en vrijwilligers zijn er 
inmiddels ook weer initiatieven genomen om naschoolse opvang op te zetten en een 
dansgroep op te richten,  
Wij zijn blij met deze berichten uit Brazilië en brengt ook bij ons weer rust over het 
voortbestaan van het levenswerk van de zusters.  
 

 

Wij wensen iedereen fijne Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar. 


