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Nieuwsbrief 

Juni 2021 
 
Beste Vrienden van Brazilië,  
 
Op het moment dat ik deze nieuwsbrief schrijf, is er volop sprake van voorspoedige versoepeling van 
de corona maatregelen. Veel mensen zijn al gevaccineerd. Het geeft een goed gevoel. We voelen 
ons weer vrijer en we kunnen elkaar weer normaler benaderen. Dat geldt niet voor alle landen. In 
Brazilië zijn er dagelijks nog meer dan 60.000 besmettingen. Er is kritiek op de aanpak van president 
Bolsonaro, die corona bagatelliseerde tot een klein griepje. Er lopen onderzoeken naar de corona-
aanpak van de president en zijn regering. Ondertussen liggen de ziekenhuizen vol en is er 
onvoldoende apparatuur om mensen te helpen. Dan is er ook nog sprake van de Braziliaanse variant 
die besmettelijker en dodelijker is. Terwijl de president het belang van vaccineren nog niet inzag, 
zagen een aantal lokale gouverneurs dat wel. Bijvoorbeeld João Doria, de gouverneur van São 
Paulo. Hij kocht op eigen houtje vaccins van het Chinese SinoVac. Nadien heeft Brazilië voldoende 
ingekocht om de hele bevolking te vaccineren. De levering kan echter nog maanden duren. 
Langzamerhand zijn er al enkele versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Maar het 
is voor de Braziliaan toch al moeilijk om zich eraan te houden en zal het nog een hele tijd gaan duren 
voordat alles weer normaal is. 

De meest getroffenen door corona zijn de arme mensen. Ze hadden al niets te makken en het leven 
is er alleen maar duurder geworden. Vele mensen zijn werkloos geworden en hadden geen inkomen 
meer. Er was geen sociaal vangnet zoals we dat hier in Nederland kennen. Door de armoede zijn 
kinderen van school gehaald omdat het schoolgeld niet betaald kon worden of om wat geld te 
verdienen om te overleven. Een groot aantal gezinnen hebben we met uw ondersteuning kunnen 
helpen zodat kinderen toch naar school konden blijven gaan. Stichting Vrienden van Brazilië blijft 
zich inzetten voor onderwijs voor deze groep mensen. Een goede basisopleiding zal uiteindelijk 
leiden tot betere leven. Echter het is een lange weg met veel hobbels. Hopelijk kunnen we spoedig 
de corona-hobbel achter ons laten. 

Toon van Limpt (voorzitter Stichting Vrienden van Brazilië) 
 
Financieel jaarverslag (Wout van Kemenade) 

Het saldo op onze bankrekening is afgelopen jaar met €8.567,64 hoger dan het saldo op 1 januari 
2020. Enerzijds komt dit door een legaat wat over meerdere jaren wordt uitgekeerd en anderzijds 
doordat we achterstallige schoolgelden van leerlingen, die dit door de corona crisis niet kunnen 
betalen, maar toch willen blijven studeren, voor ons rekening nemen. Dit geldt voor de leerlingen in 
Tapera (zr. Redempta) Reais 120.041,46, als voor de leerlingen in Pão de Açúcar (zr. Odiliana) 
Reais 38.292,17. Totaal is dit € 24.547,85 (koers 6,45). Door bancaire vertragingen in Brazilië i.v.m. 
corona maken we bovengenoemde bedragen zo spoedig mogelijk in 2021 over. 
 
Beste vrienden van Brazilië (van Theo Adams) 
Terwijl de corona hier voortwoekert en ons leven beheerst, doen wij ons best mensen te helpen bij 
wie de nood het hoogst is. Met leed in onze ogen hebben we gezien hoe onze president vorig jaar 
inentingen weigerde en tegenstrijdige berichten het land in stuurde. Van zijn aanpak plukken we nu 
dagelijks de zure vruchten. Zoals op vele plaatsen werden ook hier samenkomsten verboden en 
kwamen de crèches, scholen en kerken, geheel of voor een gedeelte stil te liggen. Op veel plaatsen 
proberen ze nu weer op gang te komen; en krijgen we weer projecten voor de kinderopvang tot 4/5 
jaar. De opvang van kinderen in Kinderdorp in Coronel Fabriciano, heeft niet stilgelegen. De 
psychologische begeleiding van kinderen met moeilijk gedrag in de crèches in de favela zijn bijna 
normaal door kunnen gaan.  

www.vriendenvanbrazilie.nl 
IBAN: NL33 RABO 0126 2986 02 
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De laatste maanden hebben we vooral voedselprojecten gesteund en een speciaal zuurstof project 
van een klein ziekenhuis in het binnenland gedaan.   
De oudere leerlingen zijn nog thuis en studeren ‘on line’. Voor sommige leerlingen hebben we kosten 
van internet voor ons rekening genomen. 
Voor al jullie bijdragen onze hartelijke dank; gelukkig hebben we veel mensen kunnen helpen, die 
zwaar in de problemen zaten. En op deze manier is er daadwerkelijke hulp van Vrienden van 
Brazilië. 
Theo Adams 
  

Studiehulp van Stichting Vrienden van Brazilië. 
Geslaagd. 

Onze studente 
tandheelkunde, Aryanne, heeft afgelopen 8 
maanden een cursus esthetische tandheelkunde 
gedaan en met goed gevolg. Een ijverige student 
die een schitterende toekomst tegemoet gaat dankzij uw financiële hulp 
via Stichting Vrienden van Brazilië. 

Proficiat Aryanne en nu op naar het afstuderen het einde van dit jaar!!!!!!! 

Bedankbrief van Rythielle 
In de nieuwsbrief van december hebben we melding gemaakt dat Rythielle was geslaagd voor de 
faculteit rechten. Zij stuurde ons een brief om iedereen te bedanken die haar de mogelijkheid hebben 
gegeven te kunnen studeren. Het afstuderen en afleggen van de eed was online. Daarna was er thuis 
een eenvoudig feestje met haar ouders die nagenoeg analfabeet zijn. Haar zusje, die als het goed is, 
einde van dit jaar ook afstudeert in rechten en haar jongste broer die volgend jaar voor de middelbare 
school zal slagen. 
 
Vertaling brief: Hallo bewaarengel, 

Ik schrijf deze simpele, eenvoudige brief om jullie te informeren en te 
bedanken voor een zeer belangrijke verwezenlijking in mijn leven. Ik heb de 
faculteit rechten goed afgesloten. 

Ik wil mijn eeuwige dank uitspreken aan jullie allemaal. Het is onmogelijk om 
de grootte van mijn dankbaarheid uit te drukken. Ik weet ook niet hoe ik het 
jullie kan teruggeven. God is de enige die het kan en jullie zal belonen voor 
de vrijgevigheid en genegenheid aan mij en alle andere studenten. 

Sinds ik aan de faculteit ben begonnen leef en leefde ik in een leerproces en 
verandering als student en mens. Onderwijs is een heel machtig 
gereedschap voor de mentale ontwikkeling. Wanneer het op de goede 
manier wordt gebuikt kunnen we paradigma’s en grenzen breken. Elk 

gevecht dat elke dag wordt ervaren, maakt me sterker om nooit op te geven, naast het opdoen van 
geweldige leerervaringen voor de rest van mijn leven. 

Aryanne, met zwart shirt,  
met een paar van haar docenten 
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De faculteit heeft niet alleen professionele kennis voor mij gegenereerd, maar mij ook  
geleerd om meer menselijk te zijn, meer respect te hebben, en het ontwikkelen van 
vriendelijkheid, zorgzaamheid, empathie, en vrijgevigheid. 

Ik ben 26 maart 2021 afgestudeerd (een plechtige daad het afleggen van de eed), en nu ben ik 
afgestudeerd maar mijn weg is nog niet ten einde. Ik wil me specialiseren in burger recht, administratief 
recht en juridische psychologie. Aan de andere kant is het ook de bedoeling om voor openbare 
gerechtigheid te studeren zoals rechter of openbare verdediger, of om advocaat te worden. Echter, 
waar God mij toestaat te handelen, zal ik streven naar, en vechten voor menselijke waardigheid, 
gelijkheid en gerechtigheid. We vertrouwen op Gods hulp. 

Dankbaar voor alles, gezondheid en vrede voor jullie allemaal. 

Vriendelijke groeten, 

Rithyelle F. do N. Gonzaga. 
 
 

Leerling van College aangenomen. 

Victoria, leerling van college São Vicente, is 
aangenomen op IFAL (Instituta Federal de 
Alagoas) waarvoor je een toelatingsexamen moet 
doen en slechts een beperkt aantal leerlingen 
wordt aangenomen. Dit is een middelbare 
beroepsopleiding. Victoria gaat technische biologie 
studeren, een opleiding van 4 jaar en kan een 
voorloper zijn voor de faculteit bio-medicijnen. 
Hiervoor moet ze over 4 jaar dan toelatingsexamen 
doen. De moeder van Victoria heeft jaren geleden, 
met hulp uit Nederland aan het Colegio São 
Vicente gestudeerd en heeft daarna faculteit 
pedagogie gedaan. Nu studeerde haar dochter aan 
hetzelfde college maar zonder hulp uit  Nederland.  

Proficiat!!!! 

Speel-o-theek college São Vicente 

Met materiaal, wat verspreid was over 
verschillende lokalen in de hele school, 
hebben we in het begin van dit schooljaar 
(februari) een speel-o-theek geopend op 
het college voor het onderwijs. Onder 
andere met materiaal wat we een aantal 
jaren geleden met steun van Vrienden van 
Brazilië hebben kunnen kopen en wat nu 
ook hier is te vinden. Het wordt gebruikt 
door kinderen van de onderbouw in de 
leeftijd van 3 tot 10 jaar. 

  

Dank en succeskaart van de leerkrachten 
 en directie voor Victoria 
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De leerkrachten kunnen er met de hele groep naar toe gaan of in groepjes en dan met meer individuele 
begeleiding. Ze zijn erg enthousiast!!! Dank Vrienden van Brazilië. 
 
Pandemie.  

Door de pandemie zijn veel ouders in financiële problemen gekomen omdat ze hun werk verloren 
hebben of veel minder inkomsten hebben. Dan heb ik het vooral over ouders met weinig scholing zoals 
marktmensen omdat de weekmarkten voor een groot gedeelte gesloten zijn. Mensen die in winkels 
werken en zijn ontslagen. Het levensonderhoud is hier ook met ruim 50% duurder geworden maar de 
lonen zijn niet gestegen.  
Een aantal van deze ouders hebben hun kinderen op het college. Omdat het college een 
parochieschool is en volgens de wet onder de particuliere scholen valt, moeten de ouders maandelijks 
schoolgeld betalen. U begrijpt wel dat het voor die ouders erg moeilijk is om alles te bekostigen met 
als gevolg dat de kinderen niet naar school gaan.  
Sinds februari dit jaar, toen het nieuwe schooljaar begon, is de school na een jaar gesloten te zijn 
geweest weer opengegaan en kunnen kinderen naar school maar met de strenge 
voorzorgsmaatregelen zoals meting van lichaamstemperatuur bij binnenkomst en alcohol voor de 
handen, mondmaskers zijn verplicht, geen speelkwartier buiten iedereen blijft binnen op afstand. Al 
het personeel van het college is sinds een paar weken gevaccineerd dus dat is geruststellender. 
Ouders die hun kinderen liever thuis houden kan ook en dan zijn de lessen online. Kinderen uit armere 
gezinnen gaan naar school omdat ze geen internet voor laptop of mobieltje hebben om de lessen te 
volgen. Gelukkig steunt de Stichting Vrienden van Brazilië deze ouders door ze te helpen met het 
maandelijkse schoolgeld zodat de kinderen toch onderwijs kunnen volgen. Deze steun gaat via de 
Stichting AMFE, ook vernoemt in deze nieuwsbrief. 
De stichting AMFE wil projecten gaan 
verwezenlijken die het onderwijs voor kinderen 
verbeteren en dit in samenwerking met Vrienden 
van Brazilië. Projecten zoals een speelplaats voor 
de pauzes, en een leeslokaal omdat erg veel 
kinderen problemen hebben met lezen. Een rustige 
plek die uitnodigt tot lezen en alles wat er mee te 
maken heeft. De leerkrachten kunnen hier gebruik 
van maken voor individueel onderwijs of in 
groepsverband. Ook het aanleggen van een 
sportveld is een wens. Colegio São Vicente heeft 
een sportveld maar het colegio João Paulo van zr. 
Redempta nog niet. 
U ziet, er is nog veel te doen en hopelijk mogen we rekenen op uw steun. 

Hanny. 

Sportveld  Colegio São Vicente 
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Tessa 

Jong geleerd…….. 
We ontvingen een donatie van Tessa Hamelink, een actieve 8-jarige jonge dame die zich vaak inzet 
voor goede doelen. 
Haar vader René schrijft: Aangezien Tessa's moeder Braziliaans is, wilde Tessa zich inzetten voor een 
goed doel voor Brazilië. Nadat we op internet op zoek gingen naar een goed doel kwamen we op jullie 
site terecht. Tessa vindt het heel erg leuk om andere kinderen op school te kunnen helpen zodat zij 
een goede toekomst kunnen krijgen. Vorig jaar heeft Tessa in de buurt lege flessen opgehaald voor 
jullie goede doel. Deze keer heeft Tessa, loom armbandjes en wollen mondkaphouders gemaakt en 
kruiden en biologische reuzenpompoenen uit de moestuin verkocht. 
De reuzenpompoen is aan de hoogste bieder via Facebook verkocht en de hoogste bieders waren in 
dit geval opa en oma. Daarna heeft oma van de reuzenpompoen, heerlijke pompoensoep gemaakt en 
vervolgens hebben wij deze in de buurt verkocht en zijn wij 2 dagen de pompoensoep in de buurt gaan 
langsbrengen. Alle verkopen bij elkaar hebben een bedrag opgeleverd van €141,20. 
Wat Tessa dit jaar gaat doen is nog een verrassing. Helaas kunnen we door Corona dit jaar niet naar 
Rio de Janeiro en Minas Gerais waar onze (schoon)familie woont, maar volgend jaar gaan we zeker. 
Tessa en Noa hebben ook Braziliaans Portugese les. 

  

Tessa en zusje Noa bij de reuzenpompoen Tessa met de pompoensoep 

Dankjewel Tessa voor jouw enorme inzet. De kinderen in Brazilië zullen er heel blij mee zijn. Misschien 
breng je met jouw leuke acties wel andere (kinderen) op ideeën. Veel plezier in Brazilië als je er 
uiteindelijk naar toe mag reizen. Boa viagem (goede reis) alvast. 

 

Aan alle vrienden uit Nederland 
(van João Alves Almeida) 

Wij van de João Paulo II-school in Tapera blijven in dit jaar 2021 de uitdagingen van de pandemie 
het hoofd bieden in de context van het onderwijs. Onze studenten zetten hun studie voort en we 
proberen de afstand en alle zorg met hygiëne van iedereen binnen de school te bewaren. 

We worden geconfronteerd met gebruikelijke problemen. Financiële, structurele en sociale 
moeilijkheden hebben ertoe geleid dat sommige studenten zijn gestopt met studeren op onze school. 
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Helaas zijn er anderen die nog studeren maar problemen hebben 
met het betalen van collegegeld. We hebben een groot aantal 
wanbetalingen.  

Er zijn nog steeds dringend reparaties nodig aan onze school, 
maar de financiële situatie verhindert ons om ze aan te pakken. 
Het betreft het terras, het dak, de elektriciteit, de vloeren boven, 
schilderen, plafond, verouderde computerapparatuur. Daarnaast 
zijn er de sociale problemen die ook buiten de school gebeuren. 
Het is de hele realiteit van onze samenleving. 

Wij van de Johannes Paulus II-school zetten onze missie voort. 
Met het doel van zuster Redempta in ons hart hebben we onze 

rol tot op de dag van vandaag niet volledig vervuld. Zelfs te midden van zoveel moeilijkheden zijn we 
standvastig, wachtend op betere tijden. 

João Alves Almeida 

 

Aanvulling vanuit bestuur: zodra 
er een goed overzicht is van de 
leerlingen die in financiële 
problemen zijn gekomen 
vanwege Corona, zullen wij deze 
ook proberen te ondersteunen. 
Zie voorwoord voorzitter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Zicht op Tapera met de school midden onder 


