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Onze Stichting Vrienden van Brazilië bestaat dit
jaar 15 jaar. Het is op zich niets bijzonders, maar
toch wel een moment om even bij stil te staan, want er is veel gebeurd in al
die jaren. In september 2006 is de Stichting door notaris Peeters
ingeschreven met als bestuur Albert Bosch (secretaris), Wout van
Kemenade (penningmeester) en Toon van Limpt (voorzitter). Een jaar later
ongeveer zijn daar Marianne en Cor van Loy bijgekomen als
regiovertegenwoordigers NO-Brabant en websitebeheer. Sinds de oprichting
komen we zeker 4 keer per jaar bij elkaar om de voortgang van projecten te
bespreken, nieuwe donatieaanvragen te beantwoorden en de financiële situatie te evalueren.
Tussentijds staan we in nauw contact met elkaar en onze vertegenwoordigers in Brazilië middels
whatsapp en email.
In de beginjaren leefden alle drie de zusters nog en onderhielden zij het contact met donateurs en
sponsors in Nederland. Helaas zijn alle zusters in de afgelopen periode overleden en is dit contact
overgenomen door Hanny Martins Vieira-Limbeek. Zij komt van oorsprong uit Berlicum en woont
inmiddels bijna 16 jaar in Pão de Açúcar en is altijd al heel betrokken geweest bij het werk van de
zusters en onze stichting.
Ook werken we voor frater Theo Adams die in Belo Horizonte woont en werkt. Verderop in deze
nieuwsbrief leest u nog meer over zijn werkzaamheden in Brazilië.
Door het overlijden van de zusters zijn er natuurlijk ook enkele donateurs weggevallen. Maar
gelukkig hebben er zich ook weer nieuwe aangemeld, maar het wordt helaas steeds minder. Wij, als
kleine Stichting, hebben minder mogelijkheden, zeker in deze Coronatijd, om nieuwe donateurs te
werven, maar we doen ons best. Via de website www.vriendenvanbrazilie.nl/ kan men zich
aanmelden voor de Vriendenloterij waarvan wij dan weer een deel
van de opbrengst krijgen. Die opbrengst kunnen we dan weer een
goede bestemming geven aan de kinderen. Ook kan men
laagdrempelig een donatie doen via een link naar onze eigen
donorbox die men ook vindt op onze website. Verder kunnen mensen
natuurlijk altijd geld overmaken naar het rekeningnummer NL33
RABO 0126 2986 02 dat ook op de website staat. Omdat wij een
ANBI-status hebben, kunnen donateurs bij hun belastingaangifte de
donaties als gift aftrekken.
Wij vragen u om deze informatie te delen met vrienden en kennissen die misschien bereid zijn om in
het kader van ons 15-jarig jubileum een donatie te doen. Zegt het voort.
Wij wensen u fijne Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.
Toon van Limpt (voorzitter Stichting Vrienden van Brazilië)
60-jarig kloosterjubileum

Frater Adams heeft in Belo Horizonte zijn 60-jarig kloosterjubileum gevierd. Helemaal op de manier
zoals hij dat zelf wilde, namelijk alleen met een felicitatie tijdens een reguliere eucharistieviering. We
hebben deze viering kunnen volgen via YouTube. Het was duidelijk dat de Covid-19 pandemie ook
veel invloed had op de kerkelijke vieringen in Brazilië. Ook daar mogen veel minder mensen de kerk
bezoeken en wordt er op grote schaal gebruik gemaakt van de uitzendingen via internet. Frater Theo
zat op de voorste rij, dus voor ons duidelijk te zien, maar er was geen sprake van een feestelijke
viering voor de jubilaris. Het was sober, maar dit past dan ook wel helemaal bij de frater. Het was
desondanks duidelijk dat hij graag gezien is, want na de viering kwamen de parochianen die in de
kerk waren hem feliciteren. Wij hopen dat frater Theo zich met zijn medebroeders nog lang kan
inzetten voor de mensen aldaar.
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Nieuws uit Belo Horizonte (door frater Theo Adams)
Beste vrienden van Brazilië
Van 10 oktober tot 3 december ben ik op bezoek geweest in
Nederland. Naast de nodige familiebezoeken heb ik een groot deel
van de tijd doorgebracht bij de fraters in Tilburg. Er heeft intensief
overleg plaatsgevonden over de toekomst van de fraters in
ontwikkelingslanden. Nieuwe aanwas van jonge fraters is er
nauwelijks terwijl de behoefte aan structurele ondersteuning voor
onderwijs en welzijn niet afneemt in landen zoals Brazilië. Het is
een enorme uitdaging waar het
bestuur van de congregatie voor
staat.
Gelukkig gaat de hulpverlening voor
de crèches gewoon door. Er zijn de
afgelopen tijd veel voedselpakketten
uitgedeeld om de arme mensen in de
wijken te voorzien van enkele primaire voorzieningen.
Ik wil u hartelijk danken voor de donaties van afgelopen jaar en ik wens
u allen een gelukkige kerst en een voorspoedig Nieuwjaar.
Voedseluitdeling Crèche Aske in Pindorama Belo Horizonte.
Nieuws uit Pão de Açúcar (door Hanny Vieira Martins-Limbeek)
Beste donateurs,
Pão de Açúcar, November 2021
De algemene situatie in Brasil.
De laatste maanden is het aantal zieken en doden dalende in Brasil. Men noemt de situatie stabiel.
De vaccinaties gaan door, de meeste
ouderen, zieken en mensen in de
gezondheid hebben de derde
vaccinatie gehad. Deze week werd
bekend dat iedereen boven de 18 de
derde prik kan krijgen. Ongeveer 74%
van de bevolking heeft de eerste
vaccinatie gehad. Ruim 60% is
volledig gevaccineerd dus twee keer.
In de shoppingcentra wordt nog
steeds gecontroleerd op temperatuur
en mondkapje bij binnenkomst en op
veel plaatsen is alcohol. In het
algemeen blijft de regel mondkapje,
alcohol en afstand houden en geen grote groepen bij elkaar zonder controle. De zomer begint nu met
de hete tijd, dus veel buiten en het schijnt dat het virus niet graag hitte heeft. Van het deltavirus heb
je hier weinig gehoord. Er zijn wel wat zieken geweest maar geen explosie, gelukkig.
Ik denk dat we in Brasil nog geluk hebben gehad dat er begin dit jaar een onderzoekscommissie is
gekomen die de wantoestanden van de regering aangaande de pandemie heeft onderzocht. Dit
heeft erg veel leugens en corruptie aan het licht gebracht waardoor de regering verplicht werd om
actie te ondernemen en de bevolking te vaccineren. Ik denk dat zonder deze onderzoeken de
catastrofe nog veel groter was geweest, want nu blijkt dat de regering niet van plan was om iets te
ondernemen. De grootste TV-omroep waar de meeste mensen naar kijken geeft veel voorlichting en
heeft kritische journalisten die proberen het gebeuren goed weer te geven.
Volgend jaar oktober zijn er presidentsverkiezingen en laten we hopen dat er verbetering komt.
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Ook hier in Pão de Açúcar is alles weer open. De scholen zijn ook weer
begonnen maar iedereen verplicht met mondkapje, alcohol en de 2 meter
afstand. We hebben de groepen hier op school gesplitst zodat er minder
kinderen in een lokaal zitten.
Veel mensen hebben het moeilijk en dan blijft studie achter. Dankzij
Vrienden van Brazilië hebben we veel kinderen met de studie kunnen
helpen.
We hebben het plan om, in samenwerking met de Stichting Vrienden van
Brazilië, de speelplaats van de onderbouw op te knappen en uit te breiden
met educatieve spelletjes op de speelplaats geverfd. (Foto links huidige
situatie). Ook willen we de toiletten een opknapbeurt geven, want hygiëne is
erg belangrijk. Deze projecten en de hulp aan studenten dankzij uw giften.
Daarvoor onze oprechte dank.
Andere projecten die we graag willen verwezenlijken is een overkapping
voor het sportveld, inrichting leeslokaal en zonne-energie. Wie weet wat
2022 ons zal brengen, we hebben goede hoop!!!!!!!!
We wensen iedereen een gelukkige kerst en een gezond 2022.
Lieve groetjes,
Hanny.
Herdenkingsmuur
Eigenlijk is het nog een geheim voor de meesten in Pão de
Açúcar, maar we vermelden het toch alvast. Op initiatief van
de school en de ouders heeft men gezamenlijk een project
opgezet voor een herdenkingsmuur voor de zusters die zo’n
grote rol hebben gespeeld in Pão de Açúcar. De muur is
binnen in de school, daar waar iedereen binnenkomt. Op de
muur komen foto’s van de 4 zusters. De muur moet nog
officieel worden onthuld, maar hier ziet u al een voorproefje:
Van links naar rechts ziet u zuster Patricia (huishoudschool),
zuster Johannes (kleuteronderwijs), zuster Clementina
(crèches) en zuster Odiliana (basis- en middelbaar onderwijs).
De bestuursleden van onze stichting hebben helaas zuster
Patricia en zuster Johannes niet meer gekend, maar u ziet wel
dat ook zij niet vergeten zijn.

Nieuws uit São João de Tapera (door Euclides, nieuw lid van AMFE namens de school van wijlen
zuster Redempta)
Beste broeders uit Nederland,
We kunnen geen woorden vinden om te bedanken voor het gebaar van solidariteit en genegenheid
jegens ons. Het is bekend dat de lastige periode van de pandemie (die we nog steeds meemaken)
een schok teweeg heeft gebracht in onze verzwakte gemeenschap; in onze gezinnen, in de scholen
en het gehele sociale leven.
Jullie weten hoe moeilijk de afgelopen tijden voor ons allemaal zijn geweest. God voorzag ons echter
in het sturen van engelen zoals jullie om ons door zulke moeilijke tijden te helpen.
Twijfel er niet aan dat de helpende hand, die jullie aan onze schoolgemeenschap hebben uitgestoken
altijd in herinnering zal blijven en we zullen er alles aan doen om, door de inspanningen in studies en
schoolactiviteiten, te groeien als burgers en vooral als christenen.
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We willen jullie bedanken voor jullie steun, het zal altijd in onze gedachten blijven en in ons hart
worden bewaard.
Namens de ouders van de adoptiestudenten,
Euclides.
Onafhankelijkheidsdag
Op 6 september herdachten alle leerlingen en leerkrachten op de school in Tapera dat Brazilië 199
jaar onafhankelijk is van Portugal. De schoolband was vanzelfsprekend van de partij. Gedurende een
hele week waren er feestelijkheden.

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
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het ons dan weten via
info@vriendenvanbrazilie.nl

