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Nieuwsbrief 
Juni 2020 
 
Beste Vrienden van Brazilië,  
 
Wie had er een half jaar geleden kunnen denken dat de wereld momenteel zo geteisterd zou 
worden door een pandemie. Als je toen voorspeld zou hebben dat dit zou gebeuren, zou je 
naar het rijk der fabelen verwezen zijn. We hopen inmiddels dat we de ergste periode van de 
besmetting achter de rug hebben en dat de schade opgemaakt kan worden. Wij hopen ook 
dat jullie en je naasten bespaard gebleven zijn van het leed dat Covid-19 heeft aangericht. 
Voor degene die wel getroffen zijn willen wij ons medeleven betuigen.  
In deze periode kijken we met veel belangstelling naar de ontwikkelingen om ons heen, en 
speciaal naar Brazilië. Elke dag bereiken ons berichten hoe de president van Brazilië er mee 
omgaat. Dit stelt ons niet gerust. Gelukkig hebben de federale leiders het zeggenschap over 
de aanpak in hun regio’s. Op het moment dat deze nieuwsbrief in de bus valt kan de situatie 
al weer veranderd zijn. In Nederland zien we veel positieve ontwikkelingen, terwijl de 
berichten uit Brazilië nog geen verbeteringen laten zien. In deze nieuwsbrief geven we in het 
kort de bevindingen weer vanuit Belo Horizonte door frater Theo, uit São José da Tapera 
door João Alves en vanuit Pão de Açúcar door Hanny.  
We danken iedereen voor de steun die we hebben mogen ontvangen en wensen jullie veel 
sterkte in deze toch wel bizarre tijd.  
 
Toon van Limpt (voorzitter Stichting Vrienden van Brazilië) 
 
 
Financieel verslag Wout van Kemenade (penningmeester) 
 
In 2019 hebben we  € 38.566,- ontvangen. Hiervoor zijn wij u bijzonder dankbaar. Hiervan is 
€ 20.116,- overgeboekt voor verschillende projecten in Brazilië. Het saldo eind 2019 is 
ongeveer €18.000,-- hoger dan het saldo begin 2019. Dit komt door een legaat wat over 
meerdere jaren uitgekeerd wordt. De post "Overige kosten" betreft een bloemstuk i.v.m. de 
uitvaart van Zr. Odiliana. Deze "Overige kosten" zijn niet meegenomen in het "Percentage 
kosten t.o.v. overboekingen". Het "percentage kosten t.o.v. overboekingen" is gestegen van 
onder de 1% naar 3,12%. Dit wordt veroorzaakt doordat de pintransacties die gedaan 
worden in Brazilië voortaan belast worden met een koersopslag van 1,2%. 
Het financieel jaarverslag is op de bestuursvergadering in februari 2020 goedgekeurd en te 
vinden op onze website. 
 
 
Bericht van frater Theo Adams, 
 
Beste Vrienden van Brazilië,  
In deze tijd van Corona-beproevingen voelen we weer duidelijk hoe belangrijk het is dat er 
vriendengroepen zijn die hulp bieden waar ziekte of nood overheerst en waar mensen echt 
in de knel raken. Het leven is veranderd met deze epidemie: het binnen blijven, de dagelijkse 
confrontatie met de verspreiding van de ziekte en cijfers van de slachtoffers: In Brazilië, met 
212 miljoen inwoners, zijn al ruim 300.000 zieken en per dag meer dan duizend doden. In 
enkele plaatsen heerst het met een grote concentratie.  
De media veroorzaken angst, zodat de officiële maatregelen soms goed worden opgevolgd. 
Dat gaat hier een beetje op zijn Braziliaans, maar toch zoals de Wereld Gezondheidsdienst 
en de regering het voorschrijven. 
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Op mijn werkterrein, school, kerk en kindercrèches, is alles al maanden gesloten en het zal 
erg moeilijk worden om weer op gang te komen. Als het van onze president Bolsonaro zou 
afhangen dan zouden morgen de winkels en fabrieken open gaan; hij is met reden bezorgd 
over de economie, maar zou wat meer genuanceerd moeten denken en praten en niet een 
geneesmiddel als ‘Cloroquina’, met negatieve bijverschijnselen proberen op te dringen, 
waardoor hij al twee ministers van gezondheid heeft verloren en nu een generaal heeft 
benoemd. 

In de praktijk zien we nu dat het Coronavirus 
de arme heuvels en favellas binnendringt, 
met veel mensen in kleine huisjes en smalle 
straatjes, slechte watervoorziening en weinig 
riool. Vooral in de grote steden raken de 
ziekenhuizen overvol en worden de 
wachttijden te lang. Het ziekenfonds van hier 
bereikt een grote arme bevolking, maar is 
niet ingericht op een pandemie. Ook de 
sociale bijstand is niet bij te houden: 
miljoenen mensen hebben hun baan verloren. De geregistreerde krijgen 70% uitkering, niet 
geregistreerde en ‘zelfstandige’ straathandelaars proberen een nooduitkering van de Staat 
te krijgen (van 600 Reais = ongeveer €115,-, gedurende 3 maanden), maar hebben soms 
geen enkel wettig document om in aanmerking te komen. Voor de meest hopeloze gevallen 
hebben ook wij meegedaan met inzamelen en uitdelen van voedselpakketten; vooral in de 
buitenwijk Pindorama, waar de directie van de crèches, de leider van de wijkvereniging en 
twee sociale werksters van de medische post zorgen voor het uitdelen van deze pakketten. 
In de komende maanden kan het nog erg moeilijk worden om al die gezinnen in leven te 
houden.  

 
De CRÈCHE van de ASKE;  
Directeur Wanderley van de crèche 
ASKE, heeft in de januari-vakantie hard 
gewerkt om de tweede verdieping van de 
grote zaal klaar te hebben, zodat in 
februari de nieuwe baby- afdeling kon 
beginnen. Dankzij jullie financiële steun is 
dat gelukt;  
Maar nauwelijks ingewijd legde de 
pandemie alles stil. Het paasfeest werd 
nog snel met de kindertjes gevierd.  
 
CIDADE DO MENOR  (Kinderdorp in de stad Coronel Fabriciano) 

Frater Domingos helpt daar bij de 
organisatie van 3 kindertehuizen, met 
alles tezamen rond de 30 kinderen die 
door de kinderrechter geplaatst zijn. Bijna 
alle kinderen zijn daar gebleven. Ze gaan 
nu niet naar school of crèche en dan is het 
een hele klus om ze goed bezig te 
houden. Dankzij de hulp vanuit Holland en 
België zijn er gelukkig meer 
mogelijkheden om dit werk te garanderen 
en te verbeteren.  
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FRATERS UIT OOST TIMOR  
Op het eind van de maand mei gaan onze twee jongste fraters, afkomstig van Oost Timor, 
hun tijdelijke geloften hernieuwen. Zij studeren in Brasil Portugees (hun landstaal) en volgen 
een cursus aan de Universiteit om leraar te worden in Timor. Nu studeren ze “on-line met 
een computer.  
 
KAPITTEL  
De vergadering met vertegenwoordigers van de landen waar de Fraters van Tilburg 
werkzaam zijn, was voor mei gepland. Deze kon helaas ook niet doorgaan en is uitgesteld 
tot het eind van dit jaar. We hopen dat het dan weer normaal door kan gaan om de 
problemen te bespreken als gevolg van Covid-19. 
 
Voor jullie allemaal de beste wensen. Laten we samen bidden voor gezondheid en vrede, en 
voor de Gaven van de Heilige Geest.  
Heel veel dank voor jullie medewerking.    
 
Frater Theo, 25-05-20 
 
 
Even voorstellen: contactpersoon São José da Tapera 
 
Een gedreven groep van de school João Paulo II van zuster 
Redempta is op een goede manier bezig het levenswerk van de 
zuster voort te zetten. Eén van deze mensen is João Alves 
Almeida Neto, één van de vertrouwelingen van zuster Redempta. 
Hij is leerkracht aan de school en leider van de schoolband die 
een speciaal plekje in het hart van de zuster had.  
Marianne van Loy van Vrienden van Brazilië heeft persoonlijk en 
namens VvB regelmatig contact met hem. We proberen het 
gedachtengoed van zuster Redempta zoveel mogelijk in leven te 
houden door met de lokale mensen contact te onderhouden. Zij 
zijn voor ons belangrijke steunpilaren om de donaties ten 
behoeve van zuster Redempta ten goede te laten komen aan de 
kern van haar levenswerk: Geef kansarme kinderen ook een 
kans. Hieronder leest u een brief van João aan ons allen: 
 
Goedendag, lieve Marianne en alle vrienden uit Nederland, 
 
De situatie in onze gemeenschap wordt nu zorgelijk, het Covid-19-virus is in onze stad 
(Tapera) aangekomen en er zijn al veel besmettingen, wat ons nog voorzichtiger maakt voor 
onszelf en onze families. Op school ervaren we iets wat we ons nooit hadden kunnen 
voorstellen: lessen worden opgeschort. Maar dankzij de technologie kunnen we het voor 
leerlingen, docenten en ouders mogelijk maken om de inhoud van lessen te volgen via de 
WhatsApp- en Zoom-applicaties, waardoor het mogelijk is om op afstand lessen aan te 
bieden. 
 
Daar waar aan het begin van het schooljaar het aantal leerlingen toenam hebben we helaas 
tot gisteren al 13 studenten verloren vanwege de financiële situatie. Veel gezinnen kunnen 
hun schoolgeld niet betalen en daardoor is de voortgang van de betalingen van het 
schoolpersoneel verstoord. We hebben nog steeds studiebeursstudenten die onze school 
voorzien van financiële middelen, maar we weten nog niet of we deze studenten kunnen 
houden. Er is veel wanbetaling (te late betaling van schoolgeld). We werken eraan om 
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leerlingen bij ons te houden door de ouders te laten inzien dat het belangrijk, zelfs in deze 
pandemische situatie, om door te gaan met het inschrijven en studeren van hun kinderen 
thuis. We hopen dat we dan geen werknemers hoeven te ontslaan. Sommigen krijgen tot 
volgende maand hulp van de federale overheid en vanaf dat moment zal van geval tot geval 
het belang van elke werknemer worden geanalyseerd. Als het nodig is zal het salaris 
verlaagd moeten worden om hen niet te hoeven ontslaan. 
 
We hebben educatieve projecten, die voor de viering van het 40-jarig jubileum van de Banda 
João Paulo II (schoolband) gepland stonden, opgeschort. De schoolband was een van de 
grootste geneugten van zuster Redempta. De plannen blijven bestaan om dit feest zo snel 
mogelijk te vieren en om de educatieve projecten van onze school die gepland waren voor 
het jaar 2020 doorgang te laten vinden. 
 
Onze school probeert alle klassen draaiende te houden en streeft naar verbeteringen voor 
zover onze weinige middelen het mogelijk maken. We proberen sinds begin 2020 ook enkele 
verbeterprojecten voor het schoolgebouw uit te voeren, aangezien deze verbeteringen 
ervoor zorgen dat onze leerlingen beter kunnen leren. Dit jaar zijn we begonnen met het 
airconditioningproject voor de klaslokalen, we hebben in totaal 17 klaslokalen, waar we in 2 
lokalen airconditioning hebben kunnen plaatsen. Voor ons is het iets belangrijks vanwege de 
hoge temperaturen gedurende het hele jaar en dat brengt ongemak met zich mee voor onze 
studenten, dus dit is ons project nummer 1. Daarnaast zijn nog een aantal andere zaken aan 
renovatie toe: 
• veranderen van het dak van de hele school: 
• het veranderen van de bestrating van het schoolplein van 1.960m²  
• de herziening van de volledige elektrische installatie van de school  
• aankoop van 10 airconditioners voor klaslokalen met apparatuurinstallatie 
• renovatie van de buitenmuur die dreigt om te vallen 
• vervanging van houten plafonds in de klaslokalen voor PVC plafonds 
• onderhoud en aankoop van instrumenten voor de João Paulo II schoolband 

Beschadigd dak en de gevaarlijke situatie 
m.b.t. de electriciteit 

Zicht op de beschadigde bestrating van het 
schoolplein 

De buitenmuur van de school Één van de nieuwe airconditioners 
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Schoolband voor de 2e keer kampioen van de staat Alagoas (2e van rechts bandleider João) 
 
Helaas hebben we de financiële middelen niet. Omdat steeds meer studenten hun 
schoolgeld niet meer kunnen betalen ziet de toekomst er zorgelijk uit. Momenteel zijn de 
betalingen van de salarissen aan de leraren al uitgesteld. Hierdoor komt de continuïteit van 
de lessen wel in gevaar. Steun vanuit Nederland is een ruggensteuntje waarmee we het 
fundamenteel belang van onderwijs beter in stand kunnen houden.  
Nogmaals bedanken wij u voor uw ondersteuning en wij wensen u veel gezondheid en 
vrede, moge God u zegenen en beschermen. 
 
Namens alle medewerkers van Colégio João Paulo II  
João Alves de Almeida Neto 
 
 
Pão de Açúcar en corona 
 
Het virus kwam eerst in de grote steden zoals São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza. Het 
openbaar vervoer ligt al sinds half maart stil zodat er weinig mensen van en naar Maceió 
kunnen waar het virus erger is. Het is een stad met meer dan 1 miljoen inwoners. Maar 
ondanks dat komt het virus naar het binnenland. Op 15 mei waren er officieel 2 gevallen 
bevestigd in het dorp Pão de Açúcar, nu 30 mei zijn het er 25 De gemeente heeft geld van 
de overheid gekregen om het virus te bestrijden. Dit gebeurt door de volgende maatregelen:  

- Tussen 21.00 uur en 05.00 uur moet iedereen binnen blijven. 
- De wekelijkse groente en fruitmarkt is op een afgesloten plein. Wanneer je markt op 

wilt en er weer af komt moet je door een poort waar je je handen met alcohol moet 
reinigen. Het aantal kramen is beperkt. Bij toerbeurt staat er een fruit- en 
groentekraam. 

- Bij de twee hoofdingangen van het dorp wordt iedereen op temperatuur 
gecontroleerd. Heb je verhoging, dan nemen ze je mee naar de arts voor verdere 
controle voordat je het dorp inkomt.  

- De armste gezinnen krijgen R$ 600,- (= ongeveer €115,-) aan steun. 
- Dragen van mondkapjes is nu verplicht als je de straat op gaat. 
- Het dorp is 14 mei gedesinfecteerd door een speciaal bedrijf wat deskundig is hierin. 
- Er worden voedselpakketten uitgedeeld voor de armen. 
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Projecten: 

Sportveld: Op de binnenplaats van de school had 
zuster Odiliana destijds een sportveld aangelegd voor 
de leerlingen op school. In de loop der jaren waren de 
lijnen en de speelvakken ernstig vervaagd en de netten 
(ballenvangers) waren aan vervanging toe. Door een 
financieel steuntje in de rug om verf en netten aan te 
kunnen schaffen, is door leerkrachten en leerlingen de 
speelplaats weer helemaal up to date ingericht als 
sportveld voor verschillende sporten zoals voetbal, 
basketbal en volleybal. De kinderen hebben nu weer 
een mooie plaats om te sporten. Sporten neemt een 
belangrijke plaats in voor een gezonde ontwikkeling van de leerlingen van de school. 
Lampenproject. Sinds het nieuwe bewind van Padre Thiago worden alle kostenposten 
opnieuw tegen het licht gehouden. Zo ook het stroomverbruik dat een grote kostenpost blijkt 
te zijn. Aan ons werd gevraagd om een financiële ondersteuning te verlenen om de oude TL 
lampen te vervangen door led verlichting. Hierdoor is een significante besparing op de 
elektriciteitsrekening mogelijk. Inmiddels zijn alle TL lampen vervangen. 
Corona maatregel voor de school. Door het coronavirus zijn alle scholen gesloten en blijft 
iedereen thuis. De kinderen van het college krijgen online les via hun mobieltje of computer. 
Ook de faculteiten zijn dicht en de studenten krijgen online les. Voor de kinderen van de 
gemeentelijke en staatsscholen zal het moeilijker zijn want deze hebben vaak, door de 
financiële situatie van het gezin, geen toegang tot deze middelen.  
Het is niet bekend wanneer de scholen weer opengaan.  
 
 

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 


