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Nieuwsbrief 

December 2022 
 
Beste Vrienden van Brazilië,  
 
Het jaar 2022 zal de geschiedenis in gaan als het jaar dat de Russen  
Oekraïne zijn binnengevallen, waardoor over de hele wereld veel onrust 
en armoede is ontstaan. Het einde van deze periode is nog niet in zicht en de vraag is hoelang het 
gaat duren en hoe het er daarna uit komt te zien. Hebben we dan nog steeds genoeg brandstof, 
voedsel, grondstoffen en werk om ons leven weer normaal op te pakken? In Brazilië hebben ze nu 
ook nog te maken met een politieke verschuiving van extreemrechts naar de linkse partij van oud-
president Lula. Uit de laatste verkiezingen blijkt hoe gepolariseerd het land is. 50,7% van de kiezers 
heeft voor Lula gekozen. Er is grote verdeeldheid hoe het land bestuurd moet worden. Het is 
bovendien nog een beetje onduidelijk wat Lula nu precies voor agenda wil gaan uitvoeren. 
Armoedebestrijding zal een belangrijke component zijn. Ook van het beschermen van het regenwoud 
zal hij zeker meer werk maken dan Bolsonaro, die het ontginnen daarvan actief toejuichte. Maar over 
de precieze details van zijn beleid hield hij zich in de campagne op de vlakte. 100 miljoen Brazilianen 
leven in armoede en 33 miljoen lijden honger, een aantal dat onder Bolsonaro fors is toegenomen. 
Lula wil Brazilië repareren en zorgen dat iedereen weer gelijke kansen heeft.  
Terwijl op politiek niveau aan de weg wordt getimmerd, blijven wij ons inzetten voor de dingen van de 
dag. We proberen mensen te helpen die nu in nood zitten en werken, te zorgen dat de arme kinderen 
onderwijs kunnen volgen. Of het nu gaat om een studiebeurs beschikbaar stellen, een schoolplein 
opknappen, een wc-deur vervangen of aanschaf van speelgoed voor de kleintjes; als daardoor 
onderwijs beter bereikbaar wordt voor de arme kinderen, hebben wij ons best alweer gedaan. 
Uiteraard proberen we de middelen die wij van u ontvangen steeds meer duurzaam te besteden. We 
kijken bij aanvragen voor projecten steeds kritisch op de effecten voor morgen en of de investering 
bijdraagt aan het voorkomen van nieuwe problemen. Simpel gezegd, als de kraan lekt is een emmer 
eronder een oplossing, maar beter is het om de kraan te repareren. Wij kijken hoe we de kraan 
kunnen repareren in plaats van emmers beschikbaar te stellen. 
We zijn blij dat wij afgelopen jaar ook weer op jullie hebben kunnen rekenen en dank aan iedereen 
die de arme kinderen een warm hart heeft toegedragen 
Wij wensen u fijne Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar. 
 
   
Toon van Limpt (voorzitter Stichting Vrienden van Brazilië) 
 
 
Peel-Missie-Tour Odiliapeel (Marianne van Loy-van der Weele) 
 
De jaarlijkse fietstocht in Odiliapeel werd dit jaar voor de 42e keer 
georganiseerd.  
Maar liefst 280 deelnemers fietsten voor drie goede doelen, waaronder het 
renovatieproject van de school van wijlen zuster Odiliana in Pão de Acúcar. 
De zuster is geboren en getogen in Odiliapeel en het is mooi om te zien dat 
de mensen haar daar nog steeds een warm hart toedragen.  
 
Met de opbrengst van € 2.255,18 kunnen er weer een aantal deuren 
worden vernieuwd. Na zo vele jaren moet er weer op diverse plekken in de 
school (groot) onderhoud worden gepleegd.  
 
Een hartelijk dankjewel is op zijn plaats aan alle fietsers en de organisatie 
van de Peel-Missie-Tour.  
 
 
 

www.vriendenvanbrazilie.nl 
IBAN: NL33 RABO 0126 2986 02 
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Fiets Mee van MOV Zeeland 
(Marianne van Loy-van der Weele) 
 
Ook in Zeeland werd de jaarlijkse 
fietstocht gereden, op 11 september. 
De 272 deelnemers uit de regio fietsten de 40 kilometers en genoten van het weer, de route en de 
muziek die op diverse plekken live gespeeld werd.  
De opbrengst werd verdeeld over 4 goede doelen. Eén daarvan is het aircoproject op de school van 
wijlen zuster Redempta in São José da Tapera. In de tropische temperaturen is het zonder airco’s in 
de klaslokalen onmogelijk om goed te studeren. Na vele jaren dienstgedaan te hebben waren er veel 
niet meer te gebruiken Daarom zijn wij de fietsers en de organisatie heel dankbaar voor de  
€ 1.500,00 die wij mochten ontvangen.  
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stichting Vrienden van Brazilië werkt samen met Wilde Ganzen (Toon van Limpt) 
 
Door het bestuur van Stichting Vrienden van Brazilië is de 
laatste jaren veel gefilosofeerd over de voortgang van 
ontwikkelingswerk. We zijn tot de conclusie gekomen dat we 
ons steeds meer op projecten zullen moeten richten die 
kostenbesparend en duurzaam zijn. Projecten die voor de 
toekomst een bijdrage leveren aan de onafhankelijkheid van 
de scholen van steun uit Nederland. Als het geld dat lokaal 
bespaard wordt ten goede komt aan arme kinderen is dat voor 
de langere termijn de beste investering die we kunnen 
doen. Toen er ook vanuit Brazilië het verzoek kwam of we 
mee wilden denken over een investering in zonnepanelen 
kon er snel tot actie worden overgegaan. De staat Alagoas 
ligt namelijk bijna op de evenaar en is een ideale plek voor 
opwekking van zonne-energie. Daarom kwamen we al 
snel gezamenlijk tot de conclusie dat de aanleg van 
zonnepanelen een prachtig project is dat past binnen de 
gedachte om lokaal de kosten te verlagen en meer ruimte 

Rond de verjaardag van zuster 
Odiliana (29 september) ontvangt 
de Stichting nog jaarlijks giften van 
donateurs.  
Uit het oog, maar dus niet uit het 
hart.          Geweldig.  
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te bieden voor kansarme kinderen. Omdat het een te zwaar project is voor onze stichting werd er 
contact gezocht met Wilde Ganzen, die hier graag aan mee wilde werken. Op dinsdag 15 november 
2022 hebben we de samenwerkingsovereenkomst met alle betrokken partijen kunnen ondertekenen. 
Daarnaast hebben ook enkele Nederlandse donateurs ons extra ondersteund voor dit speciale 
project. Al met al zullen er de komende tijd 144 zonnepanelen gemonteerd worden op het dak van de 
school Colégio São Vicente in Pão de Açúcar. De opbrengst van deze panelen is voldoende om 
zowel de kosten voor elektriciteit van de school van zuster Odiliana in Pão de Açúcar alsook de 
school van zuster Redempta in São José da Tapera tot praktisch nul te reduceren. Het is een 
behoorlijke investering die echter bijna binnen 2 jaar volledig is terugverdiend. En zeker niet 
onbelangrijk: we hebben kunnen afspreken dat de besparingen volledig ten gunste gaan komen aan 
studiebeurzen voor kansarme kinderen.  
 
Wilde Ganzen  
 
Wilde Ganzen zet zich al 65 jaar in voor een wereld zonder 
armoede. En dat doen ze niet alleen. Overal ter wereld 
zorgen mensen voor verandering door de handen uit de 
mouwen te steken. Met kleine, slimme projecten zorgen 
ondernemers in hun eigen buurten voor verandering en 
vooruitgang. 
Deze initiatieven worden opgezet door lokale aanpakkers samen met Nederlandse stichtingen. Zij 
ondersteunen deze samenwerkingen met kennis, een sterk netwerk en geld. Zo helpen ze 
aanpakkers die aan de slag gaan om hun buurt vooruit te helpen met de aanleg van sociale 
voorzieningen. Van schoon drinkwater tot onderwijs. En van medische zorg tot financiële 
onafhankelijkheid. 
Wilde Ganzen steunt ieder jaar honderden projecten in tientallen landen. Deze projecten worden 
altijd opgezet door organisaties uit Nederland samen met een lokale partner in het land waar het 
project plaats vindt. Meestal zijn dat landen in Latijns-Amerika, Afrika of Azië. De projecten die we 
steunen verschillen soms van elkaar, maar ze zijn altijd heel concreet. Denk bijvoorbeeld aan de 
bouw van een school of een opleidingsplek voor ziekenhuispersoneel. Maar ze steunen ook 
projecten die te maken hebben met voedselzekerheid en schoon water. 
Voor meer informatie zie website: www.wildeganzen.nl 
 
Vrienden van Brazilië 
 
Stichting Vrienden van Brazilië is een kleine organisatie met als 
doelstelling om kansarme kinderen de mogelijkheid te bieden 
onderwijs te volgen. De Stichting is opgericht in 2006. In de 
beginjaren werden donaties gedaan aan de zusters van Asten die 
in Pão de Açúcar al vele jaren ontwikkelingswerk hebben verricht. 
Inmiddels zijn de zusters overleden en is in Brazilië de stichting 
AMFE opgericht. Samen proberen we het gedachtegoed van de 
zusters in stand te houden en verder te ontwikkelen. De laatste 
jaren leggen we steeds meer de focus op duurzaam en kostenverlagend investeren, maar bieden we 
ook financiële hulp als kinderen in nood verkeren. Voor meer informatie zie website: 
www.vriendenvanbrazilie.nl 
 
AMFE 
 
AMFE – Amigos Movendo Fé e Esperança- (vertaald “Vrienden die geloof en hoop in beweging 
brengen”) is een stichting die door Hanny Vieira-Limbeek in augustus 2020 is opgericht. Hanny 
woont en werkt sinds 2006 in Pão de Açúcar, Brazilië. Het belangrijkste doel van deze stichting is om 
arme families te ondersteunen en hun kinderen goed onderwijs aan te bieden. AMFE werkt nauw 
samen met goede-doelen stichtingen in Nederland en vormt hierdoor een belangrijke schakel tussen 
donateurs in Nederland en arme mensen die donaties vanuit Nederland ontvangen. In het verleden 
waren de zusters verantwoordelijk voor de bestedingen van donaties. Na het overlijden van de 
zusters initiëren een 8-tal lokale bestuursleden van AMFE projecten en zien toe op de uitvoering 
ervan. 
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Projecten (Hanny Martins Vieira-Limbeek) 
 
Studie-adoptie 
 

Op de foto links, studenten die hulp krijgen van 
Vrienden van Brazilië. Allemaal studeren ze goed 
en de cijfers zijn voldoende. Daar letten we wel op 
want wie zich niet gedraagt of onvoldoende studeert 
kan zijn studiehulp verliezen.  
Rechts Maria Luiza die 
ook studiehulp heeft 
van Vrienden van 
Brazilië. Zij komt uit 
een echt 
studentengezin. Vader 
en moeder hebben 
vroeger niet de kans 
gehad om te studeren 

maar in de avonduren, samen met de kinderen, hebben ze faculteit 
gedaan. Maria is de jongste van vier en enige dochter. Haar broers 
hebben, ook met hulp uit Nederland, basis- en middelbaar onderwijs 
gestudeerd. Haar twee oudste broers zijn bijna klaar met faculteit 
rechten. Vader heeft dit ook gedaan maar heeft helaas geen werk. 
Moeder heeft verpleegkunde gestudeerd en heeft sinds kort een baan in 
het weekend op een ambulance. De droom van Maria is medicijnen studeren evenals haar jongste 
broer. Dit is erg duur, maar de regering geeft hiervoor studiebeurzen. Onder de laatste regering is 
hier helaas erg in gekort. Voor president Lula is onderwijs een belangrijk onderwerp waarvoor hij in 
zijn eerdere regeringen veel goed heeft gedaan. 
 
Speelgymlokaal 
 

Het lokaal, wat we bedoeld hadden voor 
het gymlokaal voor de kleuters, was te 
klein. We hebben van twee andere 
lokalen één zaal gemaakt door de 
tussenmuur te verwijderen. Dankzij de 
inzet van studenten uit Delft tijdens de 
100 km roeiwedstrijd in juni, is de droom 
van de kleuters verwezenlijkt en kunnen 
ze volop genieten en gezond bewegen                             
in een mooie ruimte. Links zoals het 
eerst was, zie rechtsonder het verschil. 

. 
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Projecten waarmee we dit jaar nog gaan beginnen 
 
Deurenproject: Het vervangen van oude deuren voor de school van wijlen zr. 
Odiliana Smits, zodat de leslokalen afgesloten kunnen worden en kinderen zich 
beter kunnen concentreren op de lessen. 
 
Airco´s: Voor de school João Paulo II van wijlen zr. 
Redempta Bogers in São José de Tapera gaan we een 
aantal airco´s installeren. Alle scholen hebben dat hier. En 
het is geen luxe met in de winter een minimum temperatuur 
overdag van 30 graden en in de zomer 40. Na afgelopen 
zomer weet men in Nederland wat tropische temperaturen 
zijn. Ook de airco’s komen ten goede aan de concentratie en 
prestatie van de leerlingen. 

 
Zonne-energie: Zoals eerder in deze nieuwsbrief is vermeld door de voorzitter van de stichting 
zullen er zonnepanelen geplaatst worden voor de school van zr. Odiliana (colégio São Vicente) en 
voor de school van zr. Redempta. (colégio João Paulo II). 
 
Dit alles kan alleen verwezenlijkt worden met uw steun, waarvoor onze oprechte dank! We willen 
MOV Zeeland en Peel Missie tour uit Odiliapeel speciaal danken voor hun donatie aan 
bovengenoemde projecten. 
 
We wensen u allen fijne kerst een gezond en voorspoedig 2023. 
Groetjes, Hanny Martins Vieira-Limbeek.                        
 
Nieuws van AMFE 
 
AMFE is opgericht met als doel geld in te zamelen om leerlingen in de sociale lagere klasse op de 
kleuterschool, de lagere school en de middelbare school te helpen. Ons werkgebied is gelegen in het 
achterland van Alagoas. Het heeft een zeer arme bevolking, geen industrie en weinig mogelijkheden 
voor jongeren en volwassenen. Om de sociale omstandigheden te verbeteren is het noodzakelijk om 
je bij teams aan te sluiten en partners te zoeken zonder onderscheid te maken in sociale klasse.  
 
AMFE houdt zich de laatste tijd juist bezig met behoeftige gezinnen en zoekt partners die kunnen 
helpen met financiële en sociale steun. In dit stadium 
vormen we samen met de teams van de katholieke 
religieuze bewegingen "ROZENKRANS VAN DE 
MANNEN en ROZENKRANS VAN DE VROUWEN", een 
partnerschap zodat we deze KERST 2022 nog voedsel, 
kleding, en speelgoed kunnen inzamelen en uitdelen aan 
de meest behoeftige gezinnen. We vonden het moeilijk 
om een partnerschap te vinden en aan te gaan, maar we 
zullen onze doelen niet opgeven.  
 
Bestuursleden van AMFE ondersteunen en/of leiden ook de projecten die eerder in deze nieuwsbrief 
zijn beschreven. Het bestuur van AMFE overlegt de prioriteiten en is verantwoordelijk voor de 
uitvoering. 
 
We waarderen de samenwerking vanuit Nederland, die niet alleen onze studenten maar onze hele 
gemeenschap ten goede komt. Aan onze partners in Nederland, onze erkenning en onze 
dankbaarheid. 
 
Het Bestuur van AMFE 
  

 ROZENKRANS VAN DE MANNEN 
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Brief van Frater Theo Adams 
 
Na 56 jaar ben ik vooral vanwege gezondheid definitief terug moeten 
keren naar Nederland. Na jarenlang samenleven en samenwerken met 
een groot aantal Brazilianen is een volledige scheiding niet meer 
mogelijk. Je raakt vergroeid met de Braziliaanse cultuur en leeft mee 
met de politieke beslommeringen. Ik probeer bij te houden wat er in 
Brazilië gebeurt. Behalve persoonlijke brieven volg ik de grote 
nieuwsberichten. Door goede en meer informatie is het mogelijk om mee 
te werken aan oplossingen van problemen, samen met medewerking 
van mijn medebroeders in Belo Horizonte. Zij hebben al toegezegd om 
de kindercrèches, die ik destijds heb kunnen helpen, en ook andere 
instellingen die jongere en kinderen met speciale problemen, zoals 
opvoeding, gezondheid en zorg, te ondersteunen. 
Zo lang de gezondheid het toelaat, probeer ik de contacten in Brazilië te 
onderhouden en vanuit het fratershuis in Tilburg de mensen in Brazilië 
bij te staan. Ook donaties die ik nog mag ontvangen via Vrienden van 
Brazilië zullen besteed worden aan de eerder benoemde projecten waar 
ik me in het verleden voor ingezet heb. 
Ik wil iedereen bedanken die mij in al die jaren een warm hart hebben 
toegedragen en hebben gesteund.  
 
Een gezegend Kerstfeest en voorspoedig 2023. 
Frater Theo Adams. Tilburg 
 

 

 
 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 


