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Nieuwsbrief 
December 2018 
 
Beste Vrienden van Brazilië,  
 
Na de laatste nieuwsbrief in juni kwam op 7 juni de melding uit Brazilië dat zuster Redempta 
Bogers was overleden. Ondanks dat het nu al weer een half jaar geleden is, staan we nog 
regelmatig stil bij de intense toewijding en grote bijdrage die zij geleverd heeft aan de 
ontwikkelingen in de regio van Pão de Açúcar. Eind juni hebben wij in een brief gevraagd om 
ons de tijd te geven om te onderzoeken hoe we het gedachtegoed van zuster Redempta 
kunnen voortzetten. We beseffen ons dat dit uitermate lastig is omdat zij uiteindelijk de 
drijvende kracht was voor alles wat er gerealiseerd is. Omdat Redempta’s levenswerk vooral 
in Tapera ligt is het logisch dat we onderzoeken om daar de financiële steun voort te zetten. 
Inmiddels is men met een supergemotiveerde groep mensen een stichting aan het opzetten 
die de naam van de zuster zal gaan dragen. Men is vastbesloten om de school in São José 
da Tapera te behouden in de geest van zuster Redempta. Helaas draaien de ambtelijke 
molens in Brazilië nog trager dan bij ons. Wellicht heeft dat ook te maken met de hectische 
verkiezingstijd van afgelopen maanden. We blijven u op de hoogte houden, want ook wij 
zien het levenswerk van de zuster niet graag verloren gaan.  
 
Toon van Limpt (voorzitter Stichting Vrienden van Brazilië) 
 
 
Project ’Zorg in de wijk’ 
 

Middelbare school student Bruno heeft 
op de gemeenteschool gezeten maar 
omdat het niveau van onderwijs op de 
gemeentelijke school erg laag is, 
studeert hij sinds twee jaar op de 
parochieschool. Hij had een grote 
achterstand met alle vakken. Door zijn 
harde werken heeft hij deze achterstand 
ingehaald en haalt goede punten. Bruno 
moet aangepaste schoenen hebben. 
Zijn ouders zijn arm en kunnen deze niet 
betalen. Bruno is een ijverige student 
die grote toekomstplannen heeft. Hij wil medicijnen gaan 
studeren. Via het project ’Zorg in de Wijk‘ heeft hij zijn schoenen 

gekregen en kan hij naar school lopen. Namens Bruno dank voor de bijdrage. 
 
 
Project ’Zorg in de Wijk’ 
 
In april van dit jaar gebeurde er hier een ongeluk. Een jonge 
man genaamd Fabricio, elektricien van beroep, kreeg een 
schok terwijl hij aan een hoogspanningskabel werkte. Wonder 
boven wonder heeft hij het overleefd maar hij was in 
levensgevaar. Hij is geruime tijd in coma geweest. Hij lag in het 
ziekenhuis van Santana de Ipanema. 
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 In juni is hij naar het ziekenhuis hier in Pão de Açúcar 
overgebracht. Het ziekenhuis hier is niet meer dan een EHBO-
post dus de behandelingen waren beperkt. Op een geven 
moment kon men in het ziekenhuis niets meer voor hem doen en 
was het vanwege het infectiegevaar gevaarlijker om daar te 
blijven dan naar huis te gaan. Fabricio woont samen met zijn 
vrouw en dochtertje bij zijn schoonouders. Het huisje is niet groot 
maar ze hebben een kamertje aangepast voor hem. De familie 
heeft twee bingomiddagen gehouden om geld bij elkaar te krijgen 
voor deze aanpassingen zoals een vloer en plafond. Ook hebben 
ze een bed kunnen kopen en een noodzakelijke airco omdat het 
hier wel meer dan 40 graden wordt. Toen hij net thuis was 
kwamen de fysiotherapeut en logopediste van het ziekenhuis bij hem aan huis, maar dat 

was na een week afgelopen. Omdat Fabricio in dienst was van 
de gemeente krijgt hij nu zijn salaris doorbetaald. Daarvan 
betalen ze een particuliere fysiotherapeut die nu dagelijks komt 
en Fabricio maakt kleine maar goede vorderingen. Van de 
donaties hebben we via ons project ’Zorg in de Wijk‘ een 
aangepaste rolstoel kunnen kopen voor Fabricio zodat hij niet 
de hele dag in zijn kamertje hoeft te blijven. Het zal een hele 
lange weg zijn om beter te worden met de vraag in hoeverre 
het herstel zal zijn. Hij kan niet praten maar hoort alles en 
reageert hierop. Ze nemen hem nu iedere dag mee naar buiten 
in de rolstoel en wandelen met hem over straat. Hij reageert er 
heel goed op en ze zien dat hij geniet. Ook heeft hij meer kleur 
gekregen door de zon en de vitaminen D doen hem ook goed. 
Namens Fabricio en zijn familie heel erg veel dank voor de 
rolstoel. 

 
 
Project ’Zorg in de Wijk’ 
 

Ook afgelopen half jaar hebben we weer 
een aantal mensen kunnen helpen via dit 
project.  
Zo kwam er een moeder, Danielle, met 
haar dochtertje Luiza bij me. Luiza had 
een gezwel net onder de huid van haar 
hoofd. Dit moest worden weggehaald. Het 
kon via het ziekenfonds maar niet hier in 
het dorp. Voor het vervoer en medicijnen 
voor Luiza had Danielle geen geld. Via 
ons project hebben we haar hiermee 
kunnen helpen en is Luiza verlost van 
haar bult en je ziet er niets meer van. 

Gelukkig was het niet kwaadaardig. Namens Luiza en haar moeder heel hartelijk dank voor 
uw steun. 
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Studie project 
 
In november hebben we dankzij uw giften een student van de 
faculteit tandheelkunde erg blij kunnen maken. Zij heet Aryanne 
Oliveira, komt uit Pão de Açúcar, studeert in Maceió met een 
studiebeurs van de overheid. Haar moeder werkt als  
poetsvrouw op een school met een minimumsalaris ± R$ 900,- 
(is € 209,--) per maand. Haar vader is chauffeur maar heeft geen 

vaste baan en dus geen vast 
inkomen. Tandheelkunde was 
haar droom. Ze moet er hard 
voor werken maar doet het met 
hart en ziel. In oktober is een werkstuk van haar 
goedgekeurd om aan de faculteit en op congressen te 
presenteren. Haar studiebeurs betaalt het collegegeld maar 
er zijn nog bijkomende uitgaven voor de studenten. Zo moet 
Aryanne, die in januari aan het derde jaar begint, zelf 
tandartsmateriaal kopen, dit kostte R$7000,- dat is 
ongeveer € 1600,-.  Dankzij de vrije giften voor onderwijs 

hebben we haar kunnen helpen want u begrijpt dat het voor de ouders onmogelijk was om 
dit te bekostigen. Nu kan Aryanne aan haar volgende studieperiode beginnen. Namens 
Aryanne en haar ouders heel hartelijk dank voor uw steun. 
 
 
Nieuws uit Pão de Açúcar 
 
Sinds 11 november heeft de Heilig Hartparochie een nieuwe 
pastoor. Monsenhor Petrúcio blijft weliswaar priester, maar vanaf 
deze datum is Padre Thiago Henrique Soares Pinto Tavares 
eindverantwoordelijk voor de parochie en tevens directeur van de 
Sociedade waaronder de scholen en de faculteit vallen. We wachten 
met spanning af wat deze benoeming voor gevolgen zal hebben 
voor de toekomst van de band tussen onze Stichting en de 
Sociedade. 
 
 
Nieuws uit São José da Tapera 
 

Elke maand wordt er voor 
zuster Redempta een 
zogenaamde maand-mis 
gevierd op haar school. En op 
Allerzielen werd een prachtig 
boeket gelegd op het graf in 
Pão de Açúcar.  
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Op 31 september deed de 
schoolband mee aan een 
wedstrijd voor bands in de 
staat Alagoas. Ze 
behaalde de eerste prijs. 
Voor zuster Redempta 
was deze band erg 
belangrijk, zo belangrijk 
zelfs dat ze eens 
aangegeven had dat deze 
op haar begrafenis moest 
spelen. Dat is dan ook op zeer indrukwekkende manier 

gebeurd. Voor de zuster was deze band altijd al kampioen. En dan de school zelf. De 
directrice en het lerarenkorps zijn ervan overtuigd dat zij het gedachtegoed van zuster 
Redempta op eigen kracht kunnen voortzetten. Men wil de school behouden zoals die door 
de zuster tot stand is gebracht met dezelfde kwaliteit van onderwijs. Vanwege de problemen 
met de Sociedade wil men deze onderbrengen onder een stichting met de naam van de 
zuster. Vanwege de bureaucratie is het nog niet gelukt de stichtingsakte rond te krijgen.  
Deze interessante ontwikkeling houden wij goed in de gaten. We hebben rechtstreeks 

contact met de commissie en zullen u op de hoogte houden via de 
website. Helemaal in de geest van de zuster werd er onlangs een 
wetenschapsmarkt georganiseerd. Op het gehele schoolterrein stonden 
stands waarin leerlingen aan hun ouders lieten zien waar ze in hun klas 
aan hadden gewerkt. Of het nu ging over de productie van biodiesel, 
alcoholische gisting van fruit, biogas voor het koken, extractie van 
ricinusolie of de productie van ethylalcohol uit fruit afkomstig uit de regio. 
Ook waren er diverse wetenschappelijke experimenten te zien. Alle 
klassen waren vertegenwoordigd, van de kleinsten tot de oudsten. 

 
 
Eerbetoon aan Zr. Redempta in São Jose de Tapera 
 

Ieder jaar op 7 september organiseerde zr. Redempta 
met haar school een optocht met haar schoolband ter 
gelegenheid van de onafhankelijkheid van Brazilië. 
Deze traditie heeft men voortgezet en haar 
medewerkers van Colégio Jõao Paulo II hielden dit jaar 
het evenement met als doel een eerbetoon aan het 
werk van Zr. Redempta. 
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Pão de Açúcar, november 2018 
 
De jaren lijken voorbij te vliegen. We staan weer voor een kerstfeest en een jaarwisseling. 
Als we terugkijken is er veel gebeurd hier, vooral politiek gezien. Er is in oktober een nieuwe 
president gekozen. Het is een extreem rechtse president geworden die per 1 januari 2019 
zal aantreden. Hier in het noordoosten heeft 80% van de bevolking gestemd op de 
tegenkandidaat van de Arbeiderspartij. 

Er is nu veel onzekerheid over de toekomst. Het is afwachten 
wat er zal gebeuren.  
Gelukkig hebben hier in Pão de Açúcar een aantal gezinnen 
hulp van u voor het dagelijkse leven en studie en dit doet hen 
veel goed. Laten we hopen dat het jaar 2019 voorspoed zal 
brengen voor iedereen. 
Namens alle gezinnen wens ik u een gelukkig kerstfeest, en 
een gezond 2019. 

Met vriendelijke groeten, 
Hanny Martins Vieira- Limbeek. 
 
 
Van Frater Theo Adams 
 
Deze keer een kort stukje vanuit Belo Horizonte. Doordat het groepje fraters in Brazilie 
steeds kleiner wordt, wordt de werkdruk alsmaar groter. 
 

De scholen worden hier eind van het jaar gesloten. Dan begint hier de 
grote vakantie. De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar beginnen 
in januari. Dan is er weer veel werk aan de winkel. De kindercrèches 
hebben altijd veel hulp nodig.  
De uitslag van de verkiezingen van een nieuwe rechtse president 
Bolsonaro baart eveneens veel zorgen. Men verwacht dat hulp voor 
onderwijs en sociale ondersteuning voor arme mensen onder druk komt 
te staan. Het is afwachten wat de toekomst zal brengen. We denken dat 
2019 weer een jaar wordt met vele veranderingen wat ook weer de 
nodige onrust teweeg brengt.  

Graag wil ik iedereen bedanken die afgelopen jaar ons weer een hart onder de riem hebben 
gestoken en voor de financiële ondersteuning die wij hebben mogen ontvangen. Aan allen 
een gezegend Kerstfeest en veel vrede en gezondheid in het Nieuwe Jaar. 
 
Frater Theo Adams  
 
 
Bericht van het bestuur 
 
In december komt Hanny met haar man João naar Nederland voor 3 maanden. De 
ontwikkelingen die in Brazilië hebben plaatsgevonden en de komende tijd nog gaan plaats 
vinden kunnen grote impact hebben op de wijze waarop we in de toekomst kansarme 
kinderen kunnen blijven ondersteunen. Momenteel hebben we veel openstaande vragen en 
is de werkdruk voor Hanny ontzettend hoog waarbij onzekerheid en vertrouwen steeds 
grotere parten spelen. Wij kunnen u echter garanderen dat alle donaties besteed worden 
aan projecten en onderwijs voor kansarme kinderen zodat ook zij een gezonde toekomst 
kunnen opbouwen. Wie Hanny graag wenst te ontmoeten, kan contact met ons opnemen. 
Wij wensen Hanny een fijne vakantie. 
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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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


