
Pagina 1 van 6 
 

 
Nieuwsbrief 

December 2019 
 
Beste Vrienden van Brazilië,  
 
Sinds de zusters de hand niet meer hebben in het leven van Pão de Açúcar en Tapera zien 
we dat mensen een nieuwe weg aan het zoeken zijn in de ontstane leegte. Al geruime tijd 
zijn enkele afgevaardigden van de school van zuster Redempta in Tapera bezig een 
stichting op te richten om het levenswerk van zuster Redempta voort te zetten. Een aantal 
juridische en bestuurlijke obstakels die veel tijd kosten moeten nog weggenomen worden. 
Pastoor Thiago, die sinds november vorig jaar de leiding op zich heeft genomen van de 
scholengemeen-schap in Pão de Açúcar heeft met succes de eerste stappen gezet om de 
Sociedade weer op de rails te krijgen. Ook onze afgevaardigde in Brazilië, Hanny Martins 
Vieiria-Limbeek is met veel enthousiasme bezig om de lokale mensen te stimuleren het werk 
van de zusters over te nemen. De invloed van de zusters, die zo lang aanwezig waren, is 
nog steeds zichtbaar. Het fundament hebben zij gelegd. Nu moet hierop verder gebouwd 
worden door de lokale bevolking. Lokale cultuur, leefomstandigheden, politiek, en beperkte 
beschikbare middelen hebben sterke invloeden op het succes van de mensen die het werk 
van de zusters moeten overnemen. Het gaat dan ook met vallen en opstaan, en met veel 
geduld.  
Wij hebben er alle vertrouwen in dat men de vruchten kan blijven plukken van het werk dat 
de zusters verricht hebben en wij zullen de beschikbare middelen blijven aanreiken van onze 
donateurs. Wij danken onze donateurs voor hun steun van de afgelopen jaren en vertrouwen 
erop die we ook de komende jaren op hun mogen rekenen.  
 
Toon van Limpt (voorzitter Stichting Vrienden van Brazilië) 
 
 
Eerbetoon aan zuster Odiliana. 

In Pão de Açúcar werd 7 september 
Onafhankelijkheidsdag in Brasil gevierd met 
een groot defilé van het college São Vicente, 
met als thema een eerbetoon aan Zr. 
Odiliana, oprichtster van het college São 
Vicente. Alle leerlingen van het college, de 

kinderen van de crèche tot en met de 
studenten van de bovenbouw, en de opleiding 
ziekenverzorging, namen deel. De 
geschiedenis van Brasil werd uitgebeeld. Dit 
alles onder begeleiding van de fanfare van 
College São Vicente en ook de fanfare uit 
São José de Tapera, de school van zr. 
Redempta.   

www.vriendenvanbrazilie.nl 
IBAN: NL33 RABO 0126 2986 02 

http://www.vriendenvanbrazilie.nl/
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Aryanne 

Aryanne (rechts op de foto) doet faculteit tandheelkunde, een studie van 5 jaar. In december 
zal  ze haar derde jaar met succes afronden. Het schooljaar in Brasil gaat van 1 februari tot 

kerstmis. 
Dit jaar is Aryanne ook 
begonnen aan haar stage. Dit 
is op de universiteit. Daar 
kunnen patiënten komen die 
zelf geen tandheelkundige 
hulp kunnen betalen. Hier 
worden ze gratis behandeld 
door de studenten onder 
begeleiding van de leraren. 
Zo is ze ook bij haar eerste 
chirurgische ingreep geweest. 
 Mede dankzij giften van u en 
hulp van Vrienden van 
Brazilië kan ze deze studie 
doen. 

 

Heel hartelijk dank  
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Voetbalteam van college São Vicente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds een paar maanden is het voetbalteam van college São Vicente vernieuwd met een 
nieuw tenue, op het shirt een foto van zr. Odiliana. Zr. Odiliana heeft veel betekend voor Pão 
de Açúcar en ze “leeft” nog steeds onder de mensen. 

 
Vandaar dat de ouders ook enthousiast waren en toestemming gaven dat de kinderen 
mochten deelnemen. Er zijn twee elftallen, een van tot de 10 jaar en een tot 15 jaar. Ze 
hebben twee keer een toernooi gespeeld maar helaas nog niets gewonnen. Dat komt wel als 
ze meer getraind hebben. 
 
Nu is de wens nog om ook een meisjesteam te vormen. 
 

 

Namens alle mensen die van u steun hebben mogen ontvangen wens ik u fijne kerstdagen 
en een gezond en voorspoedig 2020. 

Lieve groeten, 

Hanny.  
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Frater Theo Adams 
 
SOCIALE TOESTANDEN IN BRAZILIË 
 
De nieuwe rechtse president van Brasil, Jair Bolsonaro meent dat de Braziliaanse economie 
veel is verbeterd gedurende de laatste maanden, maar voor de gewone werkman en voor de 
werkelozen is daar nog weinig van te merken. Ook de grote vernieuwing van de pensioen 
regeling zal voor de meerderheid betekenen dat ze meer jaren moeten bijdragen en werken. 
Met nieuwe interpretaties van de strafwet kwamen verschillende beroemde gevangenen vrij. 
Ook de bekende arbeiders president Lula die door corruptie het land voor miljoenen heeft 
beroofd. De spanningen tussen links en rechts zullen spoedig verhogen. Het gevaar bestaat 
dat er minder actie gevoerd kan worden tegen allerlei fraude zaken en dat er meer sociale 
onrust komt, zoals in verschillende Zuid-Amerikaanse landen, en dat de sociale economische 
verbeteringen nog een tijd op zich laten wachten. 
In dit perspectief blijft er te weinig regeringsgeld beschikbaar voor opvoeding en 
gezondheidszorg. De kindercrèches krijgen slechts een basis steun van de regering voor 
personeel en voeding; dit bedrag werd de laatste jaren niet verhoogd, zodat het voor de 
crèches van particulier initiatief uiterst moeilijk wordt om de verzorging en opvoeding van deze 
kinderen op peil te houden.  
Er zou natuurlijk veel meer te vertellen zijn over allerlei ingewikkelde problemen van dit grote 
land, maar met deze kleine samenvatting kan het al duidelijk worden hoe belangrijk jullie 
bijdrage voor de “collectieve adoptie” is voor een grote groep kinderen van 0 tot 4 jaar in 
verschillende crèches, en een kleinere groep van straatjeugd (kinderdorp), of kansarme jeugd 
die door jullie bijdrage een beroepscursus kan volgen, of in sommige gevallen ook individueel 
geholpen wordt. 
HARTELIJK DANK namens de kinderen, hun ouders en de leiding van de crèches, die aan al 
die goede gevers een warme Braziliaanse omhelzing zouden willen geven en een gebed 
beloven, en aanbeveling bij de Goede God. 
 
 
Projecten 
Vorige week heb ik een mooi sociaal werk bezocht in het 
stadje IGARAPÉ, 45 km van Belo Horizonte; Er worden 
velerlei cursussen gegeven en hebben een bibliotheekje in 
een oude kombi (vw-busje). Een wens is om aan dit project 
meer ondersteuning te geven. 
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Cidade do Menor in Coronel Frabriciano 

In de crèche van Frater Domingos zijn afgelopen jaar veel projecten gerealiseerd. Er is veel 
aandacht besteed aan middelen voor sport en spel voor de kinderen in de laagste groepen. 

  
 
 
Crèche ASKE in de wijk Pindorama in Belo Horizonte 

Voor de crèche ASKE in Pindorama is een nieuwbouw gestart 
van zalen op de 2de verdieping.. Een gedeelte van de donaties 
uit Nederland wordt besteed aan de realisatie van het dak. Het 
plan is dat volgend jaar de nieuwe zalen in gebruik genomen 
kunnen worden. Deze zalen zullen voornamelijk als wiegafdeling 
ingezet worden  

 
 
 
Crèche Eunice Lanza (Pindorama, Belo Horizonte) 

De kleuters in deze crèche 
hebben leermiddelen tot 
hun beschikking gekregen 
om te leren omgaan met 
plantjes en bloemetjes. 
Ook aan ander leermate-
rialen wordt veel aandacht 
besteed. 

 
 
Veel dank en beste wensen voor 2020, 
Frater Theodoro 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 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


