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Berichten van Rover 
 
Olinda, 9 februari 2006 
 
Beste Amigos do Brasil, 
 
In deze Nieuwsbrief willen wij 
vooral terugkijken op 2005. 
 
Het Gehandicaptenproject in 
Mangueira – Recife 
 
In maart 2005 is de verbouwing van 
het gebouw van de “Sociedade do 
Portador de Deficiência da 
Mangueira” gereed gekomen. Een 
gulle bijdrage van de Stichting ter 
Behartiging van de Belangen van 
het Gebrekkige Kind van  
€ 10.000 in 2004 voor de 
verbouwing en daarna nog eens 
een gift van € 7.000 voor inrichting 
en functioneren in 2005 hebben 
ons de mogelijkheid gegeven om 
een goede infrastructuur te creëren 
en op intensieve wijze de 
activiteiten te ontwikkelen in het 
afgelopen jaar. Verder was er nog 
een financiële aanvulling door de 
Amigos do Brasil. 
 
Er zit wat je noemt nieuw animo in 
het project. Een aantal positieve 
punten verdienen vermelding: 
-  het gebouw is eenvoudig maar 

ruim genoeg voor het aantal 
participanten, vriendelijk en 
uitnodigend. Het is een goede 
plek om te vertoeven. 
Aantrekkelijk om er even uit te  

 
 
 
zijn voor wie krap en slecht 
behuisd woont in de zeer arme 
wijk Mangueira; 

-  het aantal deelnemers aan het 
project is toegenomen. 
Momenteel hebben we 
geregeld contact met 46 
gehandicapten in de wijk 
Mangueira, zeer gevarieerd in 
leeftijd van 5 tot 45 jaar, 
toevallig 23 mannen en 23 
vrouwen. Verschillend ook wat 
betreft hun handicap, fysieke 
handicap en ook mentale 
handicap; 

-  onze contacten met de 
overheid zijn verbeterd. Er is 
een gemeentebestuur dat 
aandacht geeft aan de 
specifieke problematiek van 
mensen met een handicap. 
Vooral bij de vormings-
activiteiten mogen wij op steun 
rekenen van het gemeente-
bestuur. Ook wordt ons lokaal 
gebruikt voor verschillende 
campagnes, met name op het 
gebied van volksgezondheid. 

 
 

 
 
Oficina de embalagem dos portadores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maatschappelijk werk 
De nadruk van ons werk ligt vooral 
op het verlenen van maatschap-
pelijke bijstand aan arme mensen 
met een handicap en niet zozeer op 
medische bijstand. Voor dat laatste 
proberen wij behulpzaam te zijn 
door te verwijzen naar de juiste 
instanties en door te knokken om 
daar daadwerkelijk hulp te 
verkrijgen. 
Zo hebben wij in 2005 achttien 
mensen doorverwezen die 
daadwerkelijk fysiotherapie kregen. 
Vier mensen hebben de gelegen-
heid gehad om zwemles te krijgen. 
Acht mensen hebben wij begeleid 
naar het Hospital Getúlio Vargas, 
waar een dienst functioneert die 
mensen met een handicap keurt om 
eventueel in aanmerking te komen 
voor een rolstoel. Deze rolstoel 
wordt dan gemaakt door de 
instelling Sobre Rodas die volledig 
draait met werknemers die een 
handicap hebben.  
Het grootste succes in 2005 was 
dat we voor vijfentwintig mensen 
een pasje wisten te bemachtigen 
dat recht geeft op gratis openbaar 
vervoer. Daar gaat een hele 
bureaucratische rompslomp aan 
vooraf, die engelengeduld vereist! 
Voor drie mensen zijn we 
momenteel bezig om een pensioen 
te verkrijgen. 
 
Dit maatschappelijk werk is 
hoognodig omdat we te maken 
hebben met mensen die een 
handicap hebben èn arm zijn. 
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Vooral vanwege hun analfabetisme 
of semi-analfabetisme zien zij 
nauwelijks mogelijkheden om het 
bureaucratisch apparaat van de 
overheid het hoofd te bieden. Ook 
economische redenen, zoals kosten 
van busvervoer, eventueel een taxi, 
fotokopieën van documenten, e.d. 
zijn een impasse die wij proberen te 
overbruggen door financieel in te 
springen. Gelukkig is het 
gemeentebestuur van Recife de 
laatste jaren enigszins verbeterd 
zodat wij op iets meer steun en 
toegankelijkheid mogen rekenen. 
 
Uitgangspunt voor het 
maatschappelijk werk is het 
huisbezoek. Wij proberen zoveel 
mogelijk de gehele situatie van 
persoon en familieleden in te 
schatten om vervolgens in 
verschillende aspecten steun te 
verlenen. Zo komen steeds 
(alternatieve) voeding en 
preventieve gezondheidszorg aan 
de orde.  
 

 
 
Deelnemers aan het gehandicapten-
project op bezoek in het Grote Huis 
 
Iedere dinsdag en donderdag heeft 
Mariângela een gemeenschapsoep 
gemaakt in het gebouw van de 
Sociedade. Een stevige 
groentesoep, getrokken van 
kippenbotten of een flink been met 
een broodje erbij. Soep voor 
gemiddeld 25 mensen. Twee 
vrijwilligsters, die om de week 
wisselden, waren de keukenhulp. 
Het was ook een gelegenheid om 
enige instructie te geven over 
goedkope, alternatieve voeding. 
 
 
In de maand december 2005 
hebben wij Gerlane, al jarenlang 
deelneemster aan het project, en 
haar pasgeboren baby Camila 
opgevangen in het gebouw van de 
Sociedade. Wanhopig vanwege 
totaal gebrek aan geld en ellendige 
behuizing wilde zij, moeder van drie 
kinderen, de baby, haar vierde kind 
afstaan. Heel blij waren wij dan ook 
met een financiële adoptie in 
Nederland van baby Camila, 
waardoor permanente bijstand kan 
worden gegeven aan het gezin in 

de vorm van goede behuizing en 
gezonde voeding.    

 
Baby Camila in dromenland 
 
Vormingsactiviteiten 
Er hebben in 2005 verschillende 
educatieve activiteiten 
plaatsgevonden: cursussen, 
lezingen en workshops. Bij al die 
activiteiten worden familieleden, 
vrienden en buren betrokken om 
zodoende de integratie te 
bevorderen. 
Er werd iedere maandagmiddag 
muziekles en gitaarles gegeven 
door Domício. Voor een aantal 
mensen heeft hij ook een workshop 
theater gegeven en voor de jeugd 
een workshop kunstzinnig tekenen. 
Mariângela is, zeg maar, 
de bezigheidstherapeute. 
Zij geeft les in 
handvaardigheid, werkt 
met recycled materiaal en 
produceert van allerlei 
moois voor in de 
huishouding. Daarnaast 
gaf zij een cursus culinaire 
vaardigheden. Zij verzorgt 
de gemeenschapsoep. 
Veto geeft twee middagen 
in de week recreatie onder 
begeleiding: sport en spel; 
hij vergezelt Lora bij 
huisbezoek en zorgt ook 
voor het technisch onderhoud van 
het gebouw. In 2005 is er zelfs een 
kapperscursus gegeven door 
Cleonice en een leerlinge van 
Mariângela heeft borduurles 
gegeven. 
Vooral in de avonduren zijn er 
diverse lezingen gegeven, onder 
meer over de  Plichten en Rechten 
van mensen met  een handicap en 
over sociale politiek en de invoering 
van het Sistema Único de 
Assistência Social, SUAS. Ook 
verzorgde het gemeentelijk district 
voor gezondheidszorg in Mangueira 
enkele lezingen, o.a. over 
persoonlijke hygiëne en enkele 
workshops m.b.t.  preventieve 

gezondheidszorg, gezondheid van 
de vrouw, gezondheid van het kind 

in de eerste zes 
levensmaanden en over 
AIDS. Wat is het? Hoe 
krijg je het? Waar en 
hoe te behandelen?  
 
Feesten 
Een Braziliaan laat geen 
gelegenheid voorbij 
gaan om een feestje te 
organiseren. Zo ook bij 
de “Sociedade dos 
Portadores de 

Deficiência”,  merendeels georga-
niseerd en gefinancierd met de 
bijdragen van iedereen die bij de 
Sociedade betrokken is. 
Paasfeest, Moederdag, bij welke 
gelegenheid het pas opgeknapte 
gebouw geïnaugureerd is, Sint 
Jansfeest, feest t.g.v. de  
overhandiging van de diploma’s van 
de cursussen en workshops, de 
Bazaar, een soort kerstverkoop van 
alles wat geproduceerd is in de 
handvaardigheidactiviteiten, 
Kerstfeest en een uitstapje naar het 
muziek- en theaterfestival in het 
Grote Huis. 
 
 

Festa do Casarão 
 
 
Gedurende de zomervakantie-
maand januari liggen de meeste 
activiteiten stil. Meestal is dat een 
goede gelegenheid om onderhoud-
werkzaamheden te verrichten. 
 
 
Plannen voor 2006 
Dit jaar zouden wij het werk in de 
Sociedade dos Portadores de 
Deficiência da Mangueira op 
dezelfde voet en met dezelfde 
animo willen voortzetten. Of de 
financiële middelen hiervoor 
beschikbaar komen is echter op dit 
moment nog niet duidelijk. 
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Van het Grote Huis naar de 
Universiteit 
 
In “Het Grote Huis”, “o Casarão”, in 
Recife geven wij al sinds drie jaar 
bijles, huiswerkbegeleiding en 
scholing in vakken waarmee de 
jongeren van het project, 
merendeels leerlingen van 
openbare middelbare scholen, 
moeilijkheden hebben. Bedoeling is 
om de schooluitval, die groot is in 
het openbaar onderwijs, tegen te 
gaan en de jongeren te motiveren 
om de studie serieus te nemen en 
zich in te zetten voor verbeteringen 
in de precaire situatie van het 
openbaar onderwijs. 
 
De groep docenten wordt gevormd 
door vijf studenten van de Federale 
Universiteit van Pernambuco, die 
minimaal drie ochtenden per week 
besteden aan de lessen. Zij 
ontvangen een kleine vergoeding 
van ongeveer € 75,- per maand. 
Fagner, student bedrijfskunde, 
geeft wiskunde, natuurkunde en 
scheikunde; Aninha, studente 
sociologie, geeft Engels en biologie; 
Lucas, geschiedenisstudent, geeft 
geschiedenis en geografie; André, 
ook geschiedenisstudent, geeft 
Portugees, literatuur en redactie; 
Bernardo, geschiedenisstudent, 
verzorgt de informatica. 
 

 
 
Bij de les.. 
 
In mei 2005 heeft deze groep zich 
geconcentreerd op de voorberei-
ding tot het toelatingsexamen voor 
de openbare universiteit, het 
vestibularexamen. Dit examen is 
bijzonder moeilijk en de 
concurrentie voor een plaats op de 
federale universiteit is groot. Deze 
biedt nl. gratis en goed onderwijs, 
dat evenwel voornamelijk toe-
gankelijk is voor wie een goede 
vooropleiding heeft, d.w.z. een 
particuliere middelbare school-
opleiding, vaak aangevuld met 
specifieke cursussen (ook 
particulier en duur). De gemiddelde 
concurrentie is één plaats voor elf 
kandidaten. Bepaalde faculteiten 

springen eruit: medicijnen b.v. biedt 
één plaats voor 30 kandidaten. 
 
 

 
 
 
Om de democratisering van het 
onderwijs te bevorderen zijn er 
uiteraard verschillende initiatieven, 
inclusief van de overheid, om extra 
lessen aan te bieden aan studenten 
van staatsscholen. Echter ook voor 
deze extra programma’s bestaan er 
selecties. De jongeren die in ons 
project in het Grote Huis meedoen 
halen evenwel niet het niveau voor 
selectie tot die programma’s. 
Vandaar het initiatief om te 
proberen zelf iets te doen. 
 
Het programma heeft geduurd van 
mei tot december. Drie ochtenden 
per week, de laatste maand voor de 
examens iets intensiever, iedere 
ochtend. 
De groep leerlingen, de meesten 
woonachtig in de krottenwijken van 
Coelhos en Coque en in de 
volkswijk Artur Lundgren in 
Paulista, een voorstad van Recife, 
is begonnen met 20 deelnemers, 13 
jongens en 7 meisjes.,in de leeftijd 
van 17 tot 20 jaar. Van hen zaten er 
4 nog op de laatste klas van het 
VWO, 16 hadden de middelbare 
school reeds afgesloten en van hen 
hadden er 10 al eens deelgenomen 
aan het vestibularexamen, evenwel 
zonder succes.  
 
Gedurende het verloop van de 
cursus zijn er zes leerlingen 
afgevallen, vier omdat zij een baan 
hadden gevonden, iets waar de 
cursus zeker aan heeft bijgedragen. 
 
Het vestibularexamen bestaat uit 
twee fases. Een eerste fase met 
examen in alle vakken en een 
tweede fase waarbij de specifieke 
vakken conform de gekozen 
universitaire studie meer aandacht 
krijgen. Ons streven was dat 20% 
zou slagen. Dit is evenwel enkel 
gebeurd met betrekking tot de 
eerste fase. Vier studenten zijn 
daarvoor geslaagd, maar helaas 
zijn zij gezakt voor de tweede fase. 

Eén student had een goed 
gemiddelde waarmee hij een 
minder beconcurreerde faculteit 
zeker had kunnen halen. 
 
Waar lagen de moeilijkheden 
tijdens de cursus? 
De financiering kwam pas laat, eind 
juli, zodat wij vertraging hadden met 
het verschaffen van studie-
materiaal. De grootste kostenpost 
werd gevormd door de fotokopieën. 
 
 

 
 
 
Het niveau van de deelnemers was 
verrassend laag.  Er bestond 
nauwelijks basiskennis van de 
verschillende vakken. Tien 
leerlingen hadden nog nooit een 
boek gelezen.  Het bleek dat het 
onmogelijk was om in vijf, zes 
maanden, een heel middelbare 
schoolprogramma te assimileren. 
Voor velen was het niet een 
opfrissen van reeds opgedane 
kennis maar was alles nieuwe stof. 
 
Is het dan toch de moeite waard 
geweest? 
Toch wel. Vier leerlingen hebben 
hun middelbare school goed 
afgerond. Vier leerlingen is het 
gelukt een baan te krijgen. De 
cursus heeft hulp geboden bij het 
opstellen van een curriculum en 
instructies gegeven voor sollicitatie-
procedures. 
De cursus heeft in het algemeen 
een goede basis van kennis 
geboden voor wie meedoet aan 
selectieprocedures voor banen die 
een middelbare schooldiploma 
vereisen. Dit zal  in de toekomst 
zeker van nut zijn voor de 
deelnemers. 
 
Voor de docenten, allen studenten 
die ooit een particuliere middelbare 
schoolopleiding hebben genoten, 
was het een ervaring die hen 
bewust heeft gemaakt van de 
situatie en de perspectieven van 
jongeren, merendeels 
leeftijdgenoten, uit de minder 
bedeelde klassen. De groep wil op 
een andere manier doorgaan. Hun  
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evaluatie heeft ertoe geleid dat wij 
nu in 2006 niet hetzelfde project 
willen herhalen maar dat wij de 
accenten duidelijk gaan verleggen 
naar studie met het oog op 
werkgelegenheid en inkomen .De 
cursus die we gaan geven is gericht 
op professionalisering.i.c. 
onderhoud van computers, en op 
algemene vorming op het gebied 
van burgerrechten, cultuur en 
administratie. Beroepsvorming, 
bijlessen en motivatie voor studie 
en toegang tot informatica 
(“inclusão digital”) worden in één 
intensieve en langer durende 
activiteit gebundeld, die tien 
maanden duurt, iedere ochtend van 
8 tot 12 uur. 
 
De financiering van het project 
“van het Grote Huis naar de ...” 
Meer dan de helft van de begroting 
van het project werd gefinancierd 
door een gezamenlijke actie van 
het Stella Maris College te 
Meerssen en de Wilde Ganzen uit 
Hilversum.  In 2005 waren wij 
opnieuw begunstigde bij de 
sponsorloop van Stella Maris, niet 
als hoofdproject dit jaar maar als 
een van de bijprojecten. De overige 
kosten zjjn door de Amigos do 
Brasil betaald.  
 
 

 
 
Samen muziek maken 
 
Hoe verder in 2006 
Op 13 februari 2006  zijn wij gestart 
met de cursus voor onderhoud en 
reparatie van computers in het 
Grote Huis. Inschrijving en selectie 
hebben reeds plaatsgevonden. Wij 
gaan werken met vier groepen van 
in totaal 55 leerlingen. Alle ochten-
den zullen hiermee bezet worden. 
Deze cursus ontvangt steun door 
de Kerstverkoop van de Amigos do 
Brasil in samenwerking met Wilde 
Ganzen en voor de aanschaf van 
materiaal en uitrusting van de 
cursus zijn al financiële middelen 
ontvangen. 
 
In de middaguren willen wij meer 
ludieke en creatieve activiteiten 

blijven ontwikkelen, zoals die altijd 
op het programma hebben gestaan 
van het Grote Huis: recreatie, dans,  
capoeira, muziekles, gitaar en 
cavaquinho, handvaardigheid, 
filmvoorstellingen met debat. Korte 
cursussen op het gebied van koken 
en “artesanato”, kunstnijverheid.  
 

 
Dansexpressie 

 
Het is belangrijk dat het Grote Huis 
niet een specifieke 
onderwijsinstelling wordt, maar dat 
het daadwerkelijk het karakter 
behoudt van een jeugdhonk. 
Daarom zijn deze ontspannende en 
creatieve activiteiten zo belangrijk. 
 
Wij willen een bedrag van circa  
€ 1.700,-  besteden aan de 
aankoop van materiaal voor deze 
activiteiten en voor de inrichting van 
een soort “huiskamer” in het Grote 
Huis. Een ruimte, aan de voorkant 
van het huis, waar men domino kan 
spelen of kaarten of een boekje, 
krant of tijdschrift kan lezen of op 
de bank kan hangen om gezellig 
wat te kletsen. 
 
Weer dank aan iedereen voor de 
trouwe steun aan de projecten.  
 
Hartelijke groeten, 
Eliana en Rover van der Ploeg  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor uw agenda 
 

 Onze jaarlijkse H. Mis wordt dit jaar gehouden op zondag 18 juni 
a.s. om 09.30 uur in de Nieuwe Kerk te Valkenburg, wederom in 
aanwezigheid van Rover van der Ploeg. Een uitnodiging volgt 
nog. 
 

 De jaarlijkse Amigos  do Brasil Kerstverkoop staat voor 2006 
gepland op dinsdag 28 november.  
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Giften 
 
-   Bijzonder verheugd zijn wij met 

de geweldige gift van € 5.000,- 
die wij mochten ontvangen van 
de St. Elisabeth Strouven uit 
Maastricht. 

 
-  Opnieuw ontvingen wij een  

mooie gift van de ING Bank t.w.v. 
€ 500,-. 
 

-   Scholengemeenschap 
Sintermeerten  uit Heerlen hield 
haar jaarlijkse Martinus 
sponsorloop en zegde van de 
opbrengst maar liefst € 5.000,- 
toe aan Amigos do Brasil. 
 

-  Van Rotary Gulpen ontvingen wij 
het prachtige bedrag van € 750,-. 
 

-   Notariskantoor Schutgens 
Eussen Loyson Joosten te 
Valkenburg stelde een PC voor 
de verkoop ter beschikking; deze 
heeft inmiddels een goed tweede 
huis gevonden! 

 
-  De jaarlijkse wandeltocht van de 

leerlingen van de onderbouw van 
het Stella Maris College te 
Meerssen onder het motto “Help 
een handje met je voetje” heeft 
inmiddels op de vrijdag voor 
Carnaval zijn 26e jaargang 
beleefd.  Dit jaar bracht de 15 km  
lange tocht  het prachtige bedrag 
van circa € 11.500,- op.  

    Dit bedrag zal nog worden 
aangevuld door Wilde Ganzen.  
 
Amigos do Brasil mag ook dit jaar 
weer als begunstigde rekenen op 
een mooie bijdrage. De exacte 
bedragen zullen wij in onze 
volgende nieuwsbrief vermelden.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heel veel dank aan allen voor de 
geweldige financiële steun, die  
alle vrijwilligers in Nederland en in 
Brazilië stimuleert om door te gaan! 
Ook weer hartelijk dank aan onze 
vaste donateurs voor hun trouwe 
steun! 

Kerstverkoop 2005 
 

 
 
Welkom 
 
 
 
Op dinsdag 27 november was het 
weer zo ver. Na wekenlange 
voorbereiding stond huize Van der 
Ploeg weer gastvrij open voor de 
jaarlijkse Amigos kerstverkoop. 
 
Door een vijftigtal! vrijwilligers was 
er weer volop gewerkt om een zo 
groot mogelijk scala aan mooie 
spullen bij elkaar te krijgen. 
Er werd genaaid, geborduurd, 
gebakken, er werden potjes gevuld 
met allerlei zelfgemaakte 
lekkernijen en er werd met “groen” 
geknutseld.  
Onze mooie beeldjes en tafelkleden 
uit Brazilië werden tentoongesteld. 
 
 
 

  
 

 
Uit Roemenië kwam het 
geschonken glaswerk en ons 
“tweede leven hoekje” werd een 
succes! Zo veel mooie spulletjes 
werden ons geschonken!   
 
Ook ontvingen wij enkele mooie 
kunstwerken voor de verkoop! 
Onze gasten werden verwend met 
een aangekleed kopje koffie of 
thee. 
 

 
Al met al was het weer een zeer 
geslaagde verkoop, die samen met 
de giften de fantastische opbrengst 
van € 8.574,73 opleverde. Heel erg 
blij zijn wij natuurlijk met de extra 
ondersteuning door  Wilde Ganzen, 
die aan dit bedrag nog eens  
€ 6.002,31 toevoegde, waardoor 
het eindtotaal uitkomt op 
€ 14.577,04!  Bijna € 12.000,- van 
dit bedrag is inmiddels door  Wilde 
Ganzen overgemaakt naar onze 
zusterstichting in Brazilië; het 
restbedrag volgt binnenkort. U 
begrijpt dat zij er ongelooflijk blij 
mee zijn  en dat hiermee o.a. de 
cursussen in het Grote Huis voor 
2006 veilig zijn gesteld. 
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Verder willen wij vermelden dat, 
na jarenlange inzet vol 
enthousiasme, mevrouw Mien 
Schoemaker en mevrouw Annie 
Loyens het besluit hebben 
genomen om met hun activiteiten 
voor de kerstverkoop te stoppen.  
 
 
 

 
 
Annie Loyens 

 
 

 
 
Mien en Annie: héél hartelijk 
bedankt voor jullie tomeloze en 
inspirerende inzet voor Amigos do 
Brasil!   

Een klein gedeelte van de vrijwilligers  
 

 
 
 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor 
het volgende: 
Als stichting proberen wij enerzijds 
onze donateurs en 
belangstellenden zoveel mogelijk te 
informeren over de (financiële) 
gang van zaken en de voortgang 
van de projecten.  Anderzijds willen 
wij het maken van onnodige kosten 
vermijden. Wij verzoeken u daarom 
ons een berichtje te sturen indien u 
om welke reden dan ook geen prijs 
meer stelt op toezending van onze 
Nieuwsbrief.  Bij voorbaat dank 
voor uw begrip in deze. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

“Tante” Mien Schoemaker 

Aan de koffie 

Druk met de voorbereidingen 


