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  Geachte donateur en belangstellende, 
 
  Een prachtige zomer en herfst liggen achter ons. Hoog tijd om voorbereidingen te gaan treffen voor onze gebruikelijke  
  Kerstverkoop als voorbode van de gezellige koude dagen rond Kerstmis.  
 
  De vrijwilligers van de Stichting Amigos do Brasil zijn dan ook alweer druk in de weer om alles klaar te maken, zowel op 
  creatief als organisatorisch gebied. We kijken uit naar een sfeervolle samenkomst met allen die onze activiteiten een warm  
  hart toedragen. 
   
  En zoals ook verleden jaar vliegen de Wilde Ganzen opnieuw met ons mee! Bovenop iedere Euro die wordt gestort op giro   
  40.000 van Wilde Ganzen o.v.v. “JvJ – AMIGOS DO BRASIL” komt een extra premie van 70 eurocent!  
  Wilde Ganzen werft fondsen voor ondersteuning van kleinschalige, concrete projecten in ontwikkelingslanden.  Kenmerkend  
  hierbij is dat de actie is bedoeld om specifieke, heel praktische problemen op te lossen. Doelstelling van de Kerstverkoop 2006 
  is dan ook verbetering en onderhoud van de infrastructuur van onze projecten in Brazilië, waaronder verbetering van de  
  sanitaire voorzieningen in ons schooltje in Campina Grande, plaatsing van drie computers in het gehandicaptenproject in  
  Mangueira, restauratie van het dak, ramen en deuren, plafonds en verbetering van de drainage van de tuin in het Grote Huis.   
  En zo is er nog zoveel meer te verwezenlijken!  
  We zijn dan ook heel erg blij met de extra ondersteuning door de Wilde Ganzen. 
 
  Wanneer :  Dinsdag 28 november 2006  
  Tijd          :  van 10.00-14.00 uur 
  Locatie    :  Huize van der Ploeg, Broekhem 1 te Valkenburg aan de Geul 
  Parkeren :  De heer en mevrouw Stevens hebben de parkeerplaats van Hotel Prinses Juliana wederom voor onze bezoekers 
                     ter beschikking gesteld.  
 
  Ook dit jaar zal er weer volop keuze zijn uit prachtige kerstkransen, cadeauartikelen uit Brazilië en huisgemaakte lekkernijen,  
  terwijl ook het verleden jaar gestarte  “Tweede leven hoekje”  weer een plekje zal krijgen. Laat u verrassen! 
 
   Wij nodigen u van harte uit onze Kerstverkoop 2006 te bezoeken. Uw Euro is 70 cent meer waard op 28 november! 
   U bent van harte welkom! 
 
  Met vriendelijke groet, 
 
  Bestuur St. Amigos do Brasil          
 
 
    

   
  

  

  
 negende  
 jaargang 
  23    
N ov. 2006 
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Berichten van Rover 
 
Olinda, 20 oktober 2006 
 
Beste Amigos do Brasil, 
 
O Casarão, Het Grote Huis 
 
In februari 2006 zijn wij in het Grote 
Huis van start gegaan met een 
cursus onderhoud van 
microcomputers, die inmiddels in 
september is afgesloten. PROGEPE 
heet de cursus heel chique: 
“Programa de Geração de Emprego 
e Renda pela Educação”. De 
bedoeling was een beroepsvorming 
en een mogelijkheid tot eigen 
inkomen te bieden aan jongeren uit 
arme wijken die in een kwetsbare 
sociale situatie verkeren en die 
openbaar onderwijs volgen of 
gevolgd hebben. Opzet, uitvoering 
en nu de afsluiting door middel van 
stagebegeleiding waren en zijn nog 
steeds voor ons een experiment dat 
succesvol  is. 
 

 
 
Plezier in Het Grote Huis 
 
Om deel te nemen aan de cursus 
hebben wij een selectie gehouden. 
108 Jongeren uit de periferie van de 
grote stad Recife (“Região 
Metropolitana do Recife”) namen 
deel aan de proefwerken en de 
interviews. Enige kennis van 
informatica was vereist. Verder 
keken wij naar geslacht, de sociaal 
economische situatie thuis, 
opleiding en algemene kennis. 
Uiteindelijk hebben zich 54 jongeren 
geplaatst voor de cursus, 27 meisjes 
en 27 jongens in de leeftijd van 16 
tot 24 jaar.  
 
De groep docenten bestond uit zes 
studenten van de Federale 
Universiteit van Pernambuco, die 
onder leiding van Eliana zich enorm 
hebben ingezet voor dit project. Zij 
hebben de cursus in het tweede 
semester van 2005 samengesteld 
en hebben het lesmateriaal 
geschreven: een dik stencilwerk dat 

iedere leerling ontvangen heeft. 
Iedere morgen van 8:00 tot 12:00 
uur vonden de lessen plaats. Dat 
was best zwaar, aangezien zowel 
de docenten als de studenten 
daarnaast nog hun eigen studie op 
school of universiteit hadden en 
sommigen ook nog een baantje. En 
niet te vergeten het openbaar 
vervoer dat enorm vermoeiend is, 
de stad is uitgestrekt en de bussen 
zijn overvol en heet. 
 
De lessen bestonden iedere 
ochtend uit een technisch gedeelte 
en uit een gedeelte algemene 
vorming. Bij het technische gedeelte 
heeft men eerst een behoorlijk stuk 
theorie gedaan en daarna veel 
praktijklessen in het 
informaticalokaal, dat met behulp 
van de kerstactie 2005 van de 
Amigos do Brasil samen met de 
Wilde Ganzen helemaal was 
aangepast. De algemene kennis, die 
de titel had “Curso de Cidadania e 
Inclusão política, sócio-cultural”, 
bestond uit geschiedenis, 
maatschappijleer, Portugees, 
literatuur, kunst en cultuur. Steeds 
werd er gewerkt met als vertrekpunt 
een specifiek thema. Films, 
discussiegroepen, creatieve 
presentaties en uitstapjes naar het 
Museum voor Moderne Kunst en het 
Paleis van de Regering gaven een 
dynamisch karakter aan de lessen. 
 
Op de vrijdagochtend was er 
technisch Engels, d.w.z. Engels 
speciaal gericht op de 
“computertaal”. Dit verliep evenwel 
wat stroef omdat basiskennis van 
het Engels bijna volledig ontbrak. 
Daarom zijn we vanaf het meest 
elementaire begin moeten starten. 
Ook was er ruimte voor eigen 
inbreng van de cursisten,  evaluatie 
en persoonlijke gesprekken met de 
leiding. 
 

 
 
Blik op de straat vanuit het Grote huis 
 
Gedurende de laatste twee 
maanden van de cursus hebben wij 
specifieke blokweken gehouden  

met juridische en bedrijfskundige 
thema’s: arbeidsrecht, recht van de 
consument, inleiding in 
boekhouding, inzicht in 
management en bestuur. Ook het 
opstellen van een curriculum vitae 
en sollicitatietraining zijn aan de 
orde geweest. 
 
 

 
 
Stukje van de tuin  
 
De cursus heeft zeven maanden 
geduurd met een korte pauze van 
twee weken begin juli. De 
deelnemers waren enthousiast. Een 
dergelijke kans tot een opleiding, die 
uitzicht biedt op werk en inkomen, 
“gratis voor niks” en ook nog met 
een kleine toelage om het 
stadsvervoer te betalen was uniek. 
Toch zijn er 17 leerlingen 
afgevallen. Voor een tiental 
leerlingen was het gewoon te zwaar 
om dit intensieve programma vol te 
houden en ook toch nog te hoog 
gegrepen. Drie leerlingen hebben 
onze cursus moeten opgeven, 
omdat  het hen gelukt was om 
geselecteerd te worden voor de 
Federale School voor Middelbaar 
Technisch Onderwijs. Eén leerling  
is geslaagd voor het 
toelatingsexamen tot de cursus 
pedagogie van de Federale 
Universiteit van Pernambuco. Vier 
konden een baan krijgen en 
moesten daarom stoppen met de 
cursus.  
 
Zo hebben 37 studenten de cursus 
helemaal gevolgd, waarvan 24 met 
succes. Zij hebben een certificaat 
gekregen en een gereedschapset, 
die feestelijk overhandigd zijn op 23 
september jl.      
 
Over de afgestudeerden kunnen wij 
nu, een maand later, al melden dat 
twee leerlingen een betaalde stage 
lopen bij een informaticabedrijf, een 
leerling stage loopt in een 
vijfsterrenhotel, een leerling werk 
heeft gekregen bij “Espaço Ciência”, 
een soort museum van de 
wetenschap gericht op scholen, een 
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leerling een baan heeft gekregen bij 
een ingenieursbureau, en vijf 
leerlingen voor zichzelf begonnen 
zijn. Zo heeft een leerlinge, die 
zwanger was, haar hele babyuitzet 
(wieg, badje, commodekast,..) zelf 
kunnen betalen met haar eigen 
verdiende geld.  
 

 
 
Het pad naar de computerruimtes, zodat 
iedereen droge voeten houdt 
 
Dat doet enorm goed: te zien dat 
tien jongeren die de cursus 
hebben afgesloten al  aan het 
werk zijn, dat vier jongeren op 
een hoger niveau verder studeren 
en dat vier al tijdens de cursus 
werk hebben gevonden. 
 
In de maand april hebben wij 
behalve het bezoek van de Amigos 
do Brasil, waarover de vorige 
nieuwsbrief verhaalt, ook bezoek 
mogen ontvangen van Margreet 
Houdijk van Cordaid. Cordaid is een 
Nederlandse medefinanciering-
organisatie van katholieke huize die 
zich wijdt aan internationale 
samenwerking. Vroeger was de 
naam Cebemo, waarbij een aantal 
jaren geleden de Vastenactie, 
Mensen in Nood en Memisa werden 
ondergebracht.  
Cordaid wil zich in Brazilië o.a. 
richten op projecten van werk en 
inkomen voor kansarme jongeren in 
de grote steden van het 
noordoosten: Salvador, Recife en 
Fortaleza. Dat sluit dus heel goed 
aan bij wat wij doen in het Grote 
Huis.  Wij hebben onlangs het 
goede nieuws gekregen, dat 
Cordaid bereid is om samen met 
ons het project van de cursus voor 
onderhoud van pc's in de komende  
drie jaren voort te zetten en nog te 
verbeteren. 
 
Eerder dit jaar, in de maand maart, 
zijn Josine Westerbeek en Johanne 
van Dijk van de Wilde Ganzen bij 
ons geweest. Ook dat bezoek was 
heel vruchtbaar. Wij hebben het 
Grote Huis, dat gedurende de 
laatste 5 jaar steeds weer op steun 
van Wilde Ganzen heeft mogen 

rekenen, volop functionerend 
kunnen laten zien. Het Stella Maris 
College uit Meerssen, de Rotary uit 
Heerlen en de Amigos uit 
Valkenburg aan de Geul hebben 
samen met de Wilde Ganzen de 
hele infrastructuur van het Grote 
Huis en dan met name de 
informatica verzorgd. 
 
Op weg naar het vliegveld hebben 
Josine en Johanne nog even het 
gehandicaptenproject in de wijk 
Mangueira kunnen bezoeken. Dat 
was ook leuk. Het is daar altijd een 
gezellig gedoe. 
 

 
 
 
Het Gahandicaptenproject in 
Mangueira 
 
Josine en Johanne hebben mij 
daarna uitgenodigd om bij 
gelegenheid van de Wilde 
Ganzendag op 7 oktober jl. in 
Hilversum iets te komen vertellen 
over ons project met mensen met 
een beperking. In het prachtige 
raadhuis van Hilversum van de 
architect Dudok zijn ongeveer 250 
actievoerders uit het hele land bij 
elkaar gekomen. Nan von der Ruhr 
en Mimi van Gangelen waren er 
namens de actievoerders “Amigos 
do Brasil”, ik was er namens het 
project dat in Brazilië uitgevoerd 
wordt door de zusterorganisatie van 
de Amigos: de Serviço de Promoção 
Social. Samen hebben wij ‘s 
middags een workshop gegeven 
waarbij wij de Nederlandse en de 
Braziliaanse situatie met elkaar 
vergeleken hebben. Het was een 
heel geslaagde dag.  
 

 

 
 
Rover bij de Wilde Ganzen 
 
De Wilde Ganzen willen hun 
aandacht vooral richten op projecten 
met betrekking tot water en sanitaire 
voorzieningen, en op projecten die 
werken met mensen met een 
beperking. Voor dit laatste is het 
Fonds Dubbele Kansen opgericht.    
 
Wij willen in Mangueira drie 
computers installeren. Dan kunnen 
wij ook daar cursussen geven en 
mensen met een beperking 
vertrouwd maken met informatica. 
Toegang tot internet zal ook echt 
hun horizon verbreden, hetgeen 
voor hen natuurlijk fantastisch is 
aangezien zij vanwege hun 
beperking nauwelijks hun huis 
uitkomen. Verder hopen wij zo ook 
enkele mensen met een beperking 
voor te bereiden om deel te nemen 
aan de cursus onderhoud van 
microcomputers in het Grote Huis. 
Dat zou dan een beroepsmatige 
vorming betekenen en vooral ook 
inkomen, d.w.z. enige autonomie!  
Dat zijn plannen voor 2007 waaraan 
wij gaan werken en waarvan Wilde 
Ganzen al heeft gezegd op 7 
oktober: daar doen wij aan mee!  
 
 

 
 
In het gehandicaptenproject 
 
Dank aan iedereen voor uw trouwe 
steun! 
 
 
Hartelijke groeten, 
Eliana en Rover van der Ploeg 
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Giften 
 
-  De deurcollecte na afloop van 

onze jaarlijkse H. Mis op 18 juni jl. 
bracht het mooie bedrag van  
€ 772,- op.  

 
 

- Heel blij zijn wij met een 
anonieme gift van € 500,-! 
 

 
- Uit een erfenis werd het prachtige  

bedrag van € 3.000,- aan Amigos 
overgemaakt.  

 
 

-   De bezoekers van een feest 
zorgden samen voor een donatie 
van € 150,-. 

 
 

- Een schrijver die anoniem wil 
blijven ontving voor het schrijven 
van een gedicht een vergoeding 
van € 250,-; dit bedrag werd 
beschikbaar gesteld t.b.v. de 
activiteiten van Amigos do Brasil.  

 
 
- De jaarlijks terugkerende actie 

“Help een handje met je voetje” 
van het Stella Maris College 
zorgde dit jaar opnieuw voor een 
aanzienlijke bijdrage in de 
financiële middelen. Wij ontvingen 
het mooie bedrag van € 1.500,-. 

 
 

- The Odd Fellows uit Rotterdam 
schonken voor de projecten in 
Brazilië een geweldige bijdrage  
van € 1.000. 

 
 

- Verwijzend naar het bericht elders 
in deze Nieuwsbrief m.b.t. giften 
en de belastingdienst kunnen wij 
melden reeds meerdere 
toezeggingen voor 5-jarige giften 
te hebben ontvangen. Hierbij 
zegde een van de donateurs toe 
het belastingvoordeel eveneens 
aan Amigos te schenken!  

 
 
- Vlak voor het gereedkomen van 

deze Nieuwsbrief ontvingen wij 
opnieuw een anonieme gift van 
€ 500,-! 

 
 
Alle gulle gevers en ook onze vaste 
donateurs: heel hartelijk dank 
namens ons allen! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feest in het Grote Huis bij 
gelegenheid van de 
diploma-uitreiking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Dagelijks gezicht in Recife 

 
 
 
Uw gift aan Amigos 
do Brasil en de 
Belasting 
 
 
De voordelen van een periodieke 
schenking 
 
In  Nieuwsbrief nr. 20  gaven wij al 
een voorzetje op de mogelijkheid 
om op een belastingtechnisch 
voordelige manier uw schenking aan 
het goede doel te doen. Inmiddels is 
onze stichting door de belasting-
dienst aangemerkt als een 
“algemeen nut beogende instelling”.  
 
Wanneer u zich vastlegt om 
minimaal gedurende 5 jaar een 
donatie van minimaal €100,- per jaar 
te doen, kunt u uw gift zonder 
drempel van de belastingen 
aftrekken. 
De schenker verklaart dan in een 
notariële akte een door hem/haar 
zelf te bepalen bedrag, uitgespreid 
over 5 jaar, in 5 gelijke termijnen, elk 
groot een/vijfde, over te maken aan 
de Stichting. 
 
Notariskantoor Schutgens Eussen 
Loyson Joosten,  Broekhem 8,  
6301 HH Valkenburg, heeft zich 
bereid verklaard de Stichting 
Amigos do Brasil in deze te willen 
ondersteunen door de notariële 
aktes die hiermee gemoeid zijn 
kosteloos voor de donateurs op te 
stellen. 
 
Bent u geïnteresseerd, neem dan 
contact op met bovengenoemd 
notariskantoor, of bel voor nadere 
inlichtingen tel. nr. 043-6012010.  
 


