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Nieuwsbrief 

Juni 2022 
 
Beste Vrienden van Brazilië,  
 
Met corona achter de rug (hopelijk voorgoed) en een oorlog in Oekraïne 
zijn we in een ander tijdperk terecht gekomen. Er is onzekerheid over de 
energievoorziening, de voedselproductie en de beschikbaarheid van grondstoffen om de industrie 
draaiende te houden. Prijzen stijgen en steeds meer mensen komen in financiële problemen. In Brazilië 
gaat dat ook zo maar het gaat toch anders. Door de sancties tegen olieland Rusland en de 
verwoestende oorlog in ‘graanschuur’ Oekraïne profiteren Braziliaanse boeren en de Braziliaanse 
oliesector doordat hun producten enorm in waarde gestegen zijn. Ook de Braziliaanse enorme 
ijzerertsmijnen liftten mee in deze ontwikkelingen. Die grondstof steeg eveneens flink in waarde sinds 
eind februari. Brazilië behoort tot de grootste ijzererts-producerende landen ter wereld. En hoewel de 
grote sojaboeren kampten met een oplopende prijs van kunstmest, dat zij grotendeels importeerden 
uit Rusland en Belarus, leverde ook hun gewas wereldwijd flink meer geld op. Geld stroomde zodoende 
de afgelopen maanden richting Brazilië en de real nam in waarde toe. Macro-economisch deed Brazilië 
het plotseling zeer goed. Maar die economische cijfers vertekenen een harde werkelijkheid, zeggen 
de economen. Sommige (rijke) Brazilianen en internationale investeerders boerden uitstekend in maart 
en april, maar de gewone Braziliaan had niets aan het macro-economische feestje. Het leven is 
duurder geworden. De arme mensen lijden. Het wrange is, dat door stijgende prijzen op de wereldmarkt 
Brazilianen eveneens meer betalen voor producten die in eigen land worden geproduceerd. En bij het 
goede macro-economische rapport probeert President Jair Bolsonaro garen te spinnen, en hoopt in 
oktober te worden herkozen. Zijn overwinning zal weinig verandering brengen voor de arme mensen 
en de rijken zullen alleen maar rijker worden. 

Toon van Limpt 

Voorzitter Stichting Vrienden van Brazilië. 
 
 
Nieuws uit Belo Horizonte (Toon van Limpt) 

Voortdurend hebben we contact met Frater Theo Adams. Nadat hij goed 
hersteld was van een auto-ongeluk in 2019 is hij momenteel weer in de 
lappenmand geraakt. In mei stuurde hij ons het volgende bericht: “Enkele 
doctoren hier hebben een kankertumor weggehaald en geven geen 
zekerheid over de toekomst. Maar waarschijnlijk niets ernstigs. De 
dokters hier willen me nog geen vrij geven en zijn nog steeds aan het 
proberen om een tweede operatie te doen. Als de operatie binnenkort 
plaatsvindt, moet ik zeker nog een poosje blijven rusten. Ik zal zo gauw 
mogelijk iets meer laten horen. Bovendien ben ik echt slechtziend en ook 
het gehoor is sterk verminderd, wat dikwijls de kontakten moeilijk maakt. 
En zodoende heb ik na 55 jaren Brasil moeten besluiten om naar Holland 
terug te keren. Voorlopig blijf ik actief met het archief en probeer ik nog iets te doen voor de kinderen 
van de Crèches (o.a. de juni-feesten) en voor enkele studiebeurzen en problemen met families.”  
Wij betreuren het zeer dat Frater Theo door zijn gezondheid genoodzaakt wordt om naar Nederland 
terug te keren. Het komend half jaar zullen we deze ontwikkeling nauwlettend volgen en besluiten hoe 
de we Fraters in Brazilië kunnen blijven ondersteunen. Nieuws uit Pão de Açúcar (door Hanny Vieira 
Martins-Limbeek) 

 
Beste donateurs,         Pão de Açúcar, juni 2022. 

www.vriendenvanbrazilie.nl 
IBAN: NL33 RABO 0126 2986 02 
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In Nederland is het leven weer zo goed als normaal en hebben we in verschillende opzichten hopelijk 
wat geleerd na de pandemie. Hier in Brazilië is het ook weer bijna het oude, maar men blijft voorzichtig 
na alles wat er is gebeurd.  

Onze school is in februari 2021 weer opengegaan en sindsdien hebben we, met de nodige 
maatregelen, gewoon les kunnen geven. Vrienden van Brazilië steunt de studie van een aantal 
kinderen maar helpt ons ook met kleine projecten, die uiteindelijk de studiemogelijkheden voor arme 
kinderen bevorderen.  

Renovatie van toiletten. In februari zijn we met gedeeltelijke steun van hen begonnen aan de renovatie 
van de toiletten van de kinderen. Dankzij Vrienden van Brazilië hebben we nu moderne, hygiënische 
wc´s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speel-gymzaaltje voor de kleuters. In april wilden we een wens van de kleutergroepen verwezenlijken 
maar er ontbrak geld.  In samenwerking met studenten uit Delft en Vrienden van Brazilië is het gelukt 

om het gewenste bedrag bij elkaar te krijgen zodat we de wens 
zullen kunnen uitvoeren. Het creëren van een speel-gymzaaltje 
voor de 3-4-5-jarigen. We hebben het lokaal leeggemaakt, we 
gaan het verven, schoonmaken en dan kunnen we aan de 
inrichting beginnen.  
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Leeszaalproject voor de onderbouw. Om het lezen te bevorderen en kinderen op een speelse wijze in 
contact te brengen met boeken is er in april een leeszaal voor de onderbouw in gebruik genomen. 
Tijdens de reguliere lessen is er minder tijd om vaardig te leren lezen. In de leeszaal is meer tijd 
beschikbaar hiervoor waardoor lezen ook weer leuker wordt. Op de linker en middelste foto is het 
lokaal leeg gemaakt, zijn de tegels vervangen en is alles helemaal weer opgeknapt. De hulp uit 
Nederland heeft hierbij gestimuleerd om dit project te realiseren.  

 

Schooltuin. Door de inrichting van een schooltuin maken 
kinderen op jonge leeftijd kennis met pragmatische 
tuinbouw, wat bijdraagt aan een bredere ontwikkeling 
van de studenten. In mei zijn we begonnen met het 
aanleggen van de schooltuin in de achtertuin van het 
voormalige woonhuis van de zusters. Het is nu regentijd 
hier, en dan kan dat, om voor september nog te oogsten 
want dan begint de hete tijd weer. Op het moment 
hebben we sla, peterselie en bieslook geplant en het 
staat er mooi bij. Dit gebruikt men in de keuken van onze 
schoolkantine.   

We hebben mais klaarliggen om te zaaien zodat we die ook nog kunnen oogsten. Als dat goed gaat 
maken we zelf popcorn die we dan weer in onze schoolkantine verkopen. De schooltuin wordt 
onderhouden door de leraar biologie met zijn studenten. 
 
Zo ziet u, uw geld wordt goed besteed aan onderwijs en algemene ontwikkeling voor kinderen van 4 
tot 17 jaar. Niet alleen de financiële steun, maar ook de wetenschap dat er mensen zijn die zich inzetten 
voor en zich bekommeren om arme kinderen, stimuleert de bewoners hier om zelf ook te beginnen. 
 
 
 
Namens iedereen van de school hier, hartelijk dank voor uw steun, 
Lieve groeten uit Brasil, 
Hanny. 
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Roeien voor een goed doel (door Ted Limbeek) 

Wat leuk dat ik een stukje mag schrijven voor de nieuwsbrief van Vrienden van Brazilië. Mijn naam is 
Ted Limbeek, nichtje van Hanny Limbeek en dit jaar heb ik samen met vier vriendinnen geld 
opgehaald voor Vrienden van Brazilië. Wij deden dit met het roeien van de Ringvaart Regatta: een 
roeimarathon van 100 km door Zuid- en Noord-Holland. Het is een marathon die wordt 
georganiseerd door de roeivereniging Laga in Delft, hier zijn wij alle vijf lid geweest tijdens onze 
studententijd. In de weken voorafgaand aan de Ringvaart Regatta hebben we veel en hard getraind, 
en toen de dag eenmaal daar was werd tot onze grote spijt de wedstrijd afgelast in verband met 
sterke wind. Het zou te gevaarlijk worden op het water en de kans dat boten zouden zinken was te 
groot. Gelukkig werd de wedstrijd ingehaald op woensdag 8 juni en konden we met drie invalsters 
toch nog 100 km roeien. Het was erg zwaar en het heeft hard geregend, geen optimale 
roeiomstandigheden dus. Maar we hebben het gehaald! We hebben er 13 uur over gedaan en er 
hebben tranen gevloeid maar wel met een mooi resultaat, uiteindelijk hebben we 1400 euro 
opgehaald om een nieuw gym- en speellokaal in Brazilië te faciliteren! Daar zijn we erg trots op!  

We vonden het heel leuk om voor jullie goede doel te roeien.  

Groetjes, 

Maureen, Emma, Willemijn, Dian, Tessa, Paula, Jade en Ted  

 

 

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 


