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Nieuwsbrief 

December 2020 
 
Beste Vrienden van Brazilië,  
 
Afgelopen jaar zal voor iedereen als een bijzonder jaar de geschiedenis ingaan. Voor jonge 
mensen met veel onbegrip voor al de regels die opgelegd zijn, voor jonge gezinnen waarvan 
de kinderen niet naar school konden, voor een grote middengroep die aan huis gekluisterd 
was, en voor ouderen die kwetsbaar werden en vele dierbaren hebben verloren. Ieder had zo 
zijn eigen malheur. Wereldwijd kampen we met een epidemie van ongekende aard. Uiteraard 
volgen we in Nederland de ontwikkelingen, en hebben we veel middelen en mogelijkheden 
om de epidemie te bestrijden. Onder het motto “alleen samen krijgen we corona onder 
controle” wordt er gewerkt om het hoofd te bieden aan de pandemie. Iedereen wordt gewezen 
op zijn verantwoordelijkheid, en geholpen daar waar nodig. Ondanks de grote inzet van de 
overheid verschijnen in Nederland steeds meer publicaties dat de hardste klappen vallen 
onder de minder opgeleiden. Zij kunnen vaak niet van huis uit werken, en het risico dat ze 
werkloos worden brengt hen in een benarde positie. In Brazilië is dit nog een graadje erger. 
Nog steeds is er gebrek aan testmateriaal, in de meeste staten is de situatie kritiek, en op 
bestuurlijk niveau veel onenigheid over de te nemen maatregelen. Basisrichtlijnen zoals 
afstand nemen, en gebruik van mondkapjes worden niet nageleefd. President Bolsonaro stuurt 
tegenstrijdige signalen de wereld in en geeft geen steun aan de gezondheidswerkers. Er 
heerst politieke onrust die het klimaat om de juiste beslissingen te nemen niet ten goede komt. 
De minister van Volksgezondheid is een “interim minister” met een militaire achtergrond. De 
economische gevolgen zijn enorm en de Braziliaanse munt is enorm gedevalueerd ten opzicht 
van de dollar.  
De situatie in Brazilië maakt het er voor Stichting Vrienden van Brazilië niet makkelijker op. 
Scholen zijn nog steeds gesloten en de verschillen tussen arm en rijk worden steeds 
zichtbaarder. Aandacht voor verbeterprojecten zijn er niet. De focus voor de mensen in Brazilië 
is ‘overleven’. In goed overleg met onze collega’s in Brazilië hebben we binnen het bestuur 
bepaald om donaties vanuit Nederland zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan het 
behouden van leerlingen en studenten voor de scholen. We hebben een programma 
opgesteld om mensen te helpen met het betalen van studieschulden als de potentie van de 
kinderen aanwezig is om te blijven studeren, en middelen ter beschikking te stellen voor online 
onderwijs. Om dit in goede banen te leiden is er in Brazilië de stichting AMFE opgericht zodat 
het werk en verantwoordelijkheden die hiermee gemoeid zijn beter verdeeld kunnen worden. 
In feite neemt de Stichting het werk en verantwoordelijkheid over van de zusters. Verder in de 
nieuwsbrief zal de stichting AMFE nader worden voorgesteld.  Via online overleg met de 
bestuursleden van AMFE is de doelstelling geformuleerd, en er wordt gestreefd om voor het 
eind van dit jaar nog de meest arme mensen te helpen. De Stichting behartigt het werk van 
alle zusters die zich in het verleden hebben ingezet voor het wel en wee in Pão de Açúcar en 
São José de Tapera. 
Het bestuur van Vrienden van Brazilië wil jullie allen bedanken voor uw bijdrage en we wensen 
iedereen fijne Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar. Laten we erop vertrouwen dat in 
2021 weer alles goed komt. 
 
 
Toon van Limpt (voorzitter Stichting Vrienden van Brazilië) 
 
 
 

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

http://www.vriendenvanbrazilie.nl/
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Studiehulp van Stichting Vrienden van Brazilië. 
Ook dit jaar heeft Stichting Vrienden van Brazilië weer veel kinderen 
geholpen met studie. Veel ouders zijn hun werk en inkomen kwijt geraakt 
en kunnen het schoolgeld niet meer betalen. Dankzij Stichting Vrienden van 
Brazilië hebben we 30 kinderen hiermee kunnen helpen zodat ze dit 
schooljaar kunnen afmaken en in februari weer kunnen beginnen aan het 
nieuwe schooljaar. 
Scholen zijn gesloten; kinderen die de mogelijkheid hebben volgen lessen 
online, enkelen via de laptop of computer een klein aantal via mobieltjes 
(zoals Ana Luiza op de foto) en veel arme kinderen hebben geen digitaal 
onderwijs. Zij krijgen extra huiswerk dat de ouders op school ophalen en 
inleveren. 

                                             
Aryanne. 
Onze studente tandheelkunde Aryanne is vorige maand een cursus 
esthetische tandheelkunde, van 8 maanden, begonnen. Dit met hulp 
van  Stichting Vrienden van Brazilië. 
Zij studeert aan de universiteit UNIT in Maceió. In februari begint ze 
aan haar laatste jaar.  Ze zegt dat ze haar droom nu aan het 
realiseren is. Ze studeert met veel doorzetting en plezier. 
Dank voor de hulp!!! 
 
 
 
 
Rythielle. 

Haar droom is gerealiseerd, ze slaagt nu in december voor de 
faculteit rechten die ze heeft gedaan aan de universiteit CESMAC in 
Arapiraca. Iedere avond om 17.00 uur naar de les die om 18.30u 
begint en om 22.30u eindigt. Dan weer een reis van anderhalf uur 
terug naar huis. De volgende dag stage en ‘s middags studeren tot 
17.00 uur, en weer naar de faculteit, enz.  Dit vijf jaar lang, petje af 
voor haar!!! 
Eén van de eerste studente, gesponsord door Vrienden van Brazilië, 
die de faculteit met goed gevolg heeft afgerond. Heel erg veel 
dank!!!!! 

 
 
Namens alle studenten en families wensen wij u fijne kerstdagen maar vooral een gezond 
2021. 
 
Lieve groeten, 
Hanny.  
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In de nieuwsbrief van dec 2018 hebben we Padre Thiago Henrique aan u voorgesteld. Sinds 
11 november 2018 is hij eindverantwoordelijk voor de parochie en tevens directeur van de 
Sociedade waaronder de scholen en de faculteit vallen. We hebben hem bereid gevonden 
om een stukje in deze nieuwsbrief te schrijven.  
 

Aan weldoende vrienden, 

"Dankbaarheid verankert ons aan de realiteit." 

Zo stichtten de oude monniken van de berg Athos al hun 
dagelijkse handelingen, van groot tot klein, om altijd de keten 
van behoeften te begrijpen die dicht bij de werkelijkheid komt. 
Met andere woorden, dankzegging doet ons beseffen dat we 
zonder anderen niet veel kunnen doen. Ze zijn dankbaar voor 
het water dat ze drinken, het eten dat ze eten, de hand die het 
eten klaarmaakt, voor de aandacht en zelfs voor een simpele 
glimlach, "bedankt". En dus hebben ze het gevoel dat ze meer 
nodig hebben dan nodig is, en alleen degenen die het nodig 
hebben, kennen de waarde van alle hulp, vandaar 
dankbaarheid. 

Als president van dit werk heb ik sinds november 2018 gehoord van vele grote en mooie 
gebeurtenissen, maar ook van de trieste en betreurenswaardige gebeurtenissen die deel 
uitmaken van de geschiedenis van deze instelling, maar het is precies uit deze geschiedenis 
dat we de les kunnen leren van wat te vermijden , evenals de inspiratie om door te gaan. 

Inspiratie. 

Ik heb niet de gelegenheid gehad om één van de zusters te ontmoeten die hier hebben 
gewerkt, maar ik heb het voorrecht om door te mogen werken aan hun nalatenschap. Ik sta 
plotseling voor de taak om het verdriet uit het verleden te helpen overwinnen en de glans in 
de ogen te herstellen van degenen die weten dat ze het nodig hebben en iemand te vinden 
die "heel erg bedankt" kan zeggen. 

De inspiratie die we uit dit verhaal halen, zorgt ervoor dat we het terug willen halen: de 
erkenning van uitmuntend onderwijs aan de twee scholen in Pão de Açúcar en São José da 
Tapera, en misschien zelfs de heropening van de kinderdagverblijven, wat de kans biedt op 
een betere toekomst door middel van een uitgebreide opleiding die iedereen betrekt bij al zijn 
activiteiten en ontwikkelingsgebieden. Het werk is zwaar, veeleisend en vol uitdagingen, maar 
we hebben de hoop die voortkomt uit de zekerheid dat we niet alleen zijn. 

Heel erg bedankt dat jullie bij ons zijn in deze nieuwe tijd en in de strijd voor betere tijden. 
Dank je! 

God zegene u door u veel naastenliefde te geven, die u ook zullen inspireren om, net als wij, 
te zeggen “heel erg bedankt”. 

Padre Thiago Henrique.  
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Beste donateurs, 
2020, een jaar dat de geschiedenis in zal gaan als een bijzonder en onvergetelijk jaar door 
Covid-19. Ik hoef er weinig over te vertellen want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, maar 
de armen treft het weer het hardst.  
Enkele jaren geleden had ik hier de stichting AME opgericht. Door overlijden, ernstige ziekte 
en verhuizingen hebben we deze stichting destijds moeten opheffen. 
Nu hebben we de stichting AMFE (Amigos Movendo Fé e Esperança, vertaald vrienden die 
geloof en hoop in beweging zetten) opgericht met enthousiaste mensen vol ideeën en met het 
belangrijkste doel om arme families te helpen en hun kinderen goed onderwijs aan te bieden, 
want alleen met educatie en kennis heb je kans op verbetering. Door dit doel zetten we ook 
het werk en het gedachtengoed van alle zusters voort. We werken zowel voor de school in 
Pão de Açúcar als voor de school in São José de Tapera.  
Enkele toekomstige ideeën of mogelijk projecten in samenwerking met Nederland zijn: 
modernisering van computers, vernieuwing van sanitair op school, studiehulp voor leerlingen, 
aanleggen sportveld.  
Zelf maak ik ook deel uit van deze stichting en ik heb er het volste vertrouwen in. 

V.l.n.r. Renan (penningmeester), Izabel (toezichthouder), padre Thiago (toezichthouder), João Vital 
(voorzitter),Hanny (vice voorzitter), Maria José (vice secretaris) , Everaldo (secretaris) en João 

(afgevaardigde uit Tapera en toezichthouder). 

Hopelijk wordt 2021 ook een bijzonder jaar maar dan in een positievere zin. Namens ons allen 
hier voor iedereen een gelukkig kerstfeest en gezond nieuwjaar. 
 
Vriendelijke groeten, Hanny. 
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Beste vrienden van Brazilië 
 
De pandemie situatie stuurt hier veel in de war en maakt het moeilijk om een normaal verslag 
te schrijven: Scholen hebben lessen “online”, de kindercrèches blijven gesloten tot volgend 
jaar en ook de kerken mogen slechts functioneren voor kleine groepen. 
Toch ben ik goed bezig gebleven via contacten met Frater Domingos van Kinderdorp in 
Coronel Fabriciano en de leidsters van crèches in Belo Horizonte, voornamelijk in de periferie 
wijk Pindorama. 
Normaal gesproken krijgen kinderen in de crèches eten 
en drinken. Nu hebben we kunnen helpen met de 
verspreiding van voedselpakketten en bij verschillende 
gevallen van families met zieken en werklozen. Ook 
kwamen er weer aanvragen binnen bij de eerste regens 
voor hulp voor verbetering van huisjes.  
Voor verschillende jongelui zijn we doorgegaan met hun 
studiebeurs, waar we soms interessante dankbriefjes 
van kregen, die bedoeld zijn voor de donateurs die dit 
mogelijk maken. 
Voor de naaste toekomst hopen we dat er gauw een goed vaccin gereed komt, dat afdoende 
de Covid-19 kan bestrijden, want de laatste dagen worden we ook hier geconfronteerd met 
een tweede golf. En laat hopen dat onze president het geneesmiddel niet bekritiseerd 
vanwege politieke visies of gebrek aan ruimere visies. 
De steun van het rijk aan grote projecten voor de arme en werkeloze bevolking zal 
waarschijnlijk stoppen vanaf januari 2021 en dat kan voor velen rampzalige gevolgen hebben. 
Soms krijgen we hier de indruk dat Zuid 
Amerika een tropische westerse cultuur 
heeft, maar de laatste dagen merken we ook 
grote verschillen onder andere na de moord 
van een zwarte man door twee blanke 
bewakers van een winkel van Carrefour. 
Discriminatie kan soms al vroeg beginnen. 
Op school maken we geen onderscheid 
tussen blank en zwart, maar de problemen 
beginnen vaak van huis uit. 
Ook kenmerkend was de massa 
bijeenkomst van miljoenen mensen na het 
overlijden van Maradona om hun 
medeleven te betuigen. 

Op school leren kinderen samen te spelen 
ongeacht hun afkomst of achtergrond. 

We zien hier ook dat het Kerstfeest steeds meer gecommercialiseerd wordt. De vraag is of er 
nog plaats blijft voor geloofstradities en menselijke waarden. 
Tot slot voor jullie allemaal onze beste wensen voor Kerstmis en een vernieuwd jaar van vrede, 
gerechtigheid en een betere wereld voor Iedereen. 
Heel veel oprechte dank namens de vele mensen die jullie helpen. 
 
Fr. Theo Adams  
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Vrienden van Brazilië en Vriendenloterij 
Wij zijn blij dat u onze stichting steunt. Maar wist u dat u dit ook nog kunt doen op een 
manier die u persoonlijk ook leuke prijzen kan opleveren?  
Neemt u namelijk deel aan de Vriendenloterij 
en geeft u onze stichting op als uw persoonlijk 
doel, dan ontvangen wij minimaal 40% van uw 
inleg. Dat is een welkome aanvulling op alle 
donaties.  
Als u de link 
https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=9415 volgt komt u op de pagina 
waar u een vinkje ziet bij ‘ik steun Vrienden van Brazilië’. Zo bent u er zeker van dat uw 
steun bij ons terecht komt. 
Veel succes en plezier ermee. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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 

https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=9415

