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Berichten van Rover 
 
Olinda, 5 maart 2007 
 
Beste Amigos, 
 
De afgelopen kerstactie van de 
Amigos do Brasil in samenwerking 
met de Wilde Ganzen was bestemd 
voor de restauratie en verbetering 
van de infrastructuur van de drie 
projecten die wij hier in het 
noordoosten van Brazilië 
onderhouden. De opbrengst was 
geweldig. Kerstverkoop, inclusief 
specifieke giften, plus de “bijna 
verdubbeling” door Wilde Ganzen 
hebben een totaal bedrag van 
€ 23.594,07 opgeleverd!! 
 
 

 
Schilderen in het Grote Huis 
 
Het is hier nu zomer en redelijk 
droog weer. Daarom zijn wij meteen 
van start gegaan met de 
bouwwerkzaamheden. Het Grote 
Huis in Recife heeft bijna een heel 
nieuw dak gekregen en is helemaal 
opnieuw geschilderd. In Campina 
Grande, waar in de wijk 
Catingueira een opvangcentrum  

 
 
voor arme kinderen is, worden 
keuken en wc’s betegeld en ze 
worden voorzien van een nieuwe 
inrichting/apparatuur. Alles krijgt 
ook een verfbeurt. Dat is in dit  
tropisch klimaat met veel zon, 
langdurige winterse regenperiodes 
en constante hoge vochtigheid 
vaker nodig dan in Nederland.  
 

 
 
Ziehier het prachtige resultaat! 
 
In het gehandicaptenproject in 
Mangueira, een arme wijk van 
Recife, gaan wij een 
computerlokaal inrichten. 
 

 
 
Een lokaaltje in Mangueira, hier nog 
zonder computer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn hier momenteel druk mee 
bezig. Om het zo goedkoop 
mogelijk te houden coördineren wij 
de bouwwerkzaamheden zelf. Dat 
betekent de metselaars en 
schilders begeleiden en aansturen, 
zelf alle materialen kopen en 
oplossingen zoeken voor 
problemen, die altijd opduiken bij 
verbouwingen.  
 
Het Grote Huis is al zo goed als 
klaar. Alleen voor de  
tuin moeten wij nog een 
drainagesysteem zien uit te vinden. 
Die tuin verandert in de 
winterperiode elk jaar weer in een 
soort zwembad. 
 

 
 
De "tuin", hier nog in de droge periode 
 
Dat grote probleem willen we nu 
ook oplossen, vooral vanwege het 
risico dat het een uitstekende 
voortplantingsplek wordt voor de 
Aedes Egyptii, de mug die de 
dengue – ziekte overbrengt. Een 
vervelende ziekte die zelfs dodelijk 
kan zijn. 
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Intussen is op 5 februari jl. de 
nieuwe cursus voor onderhoud en 
reparatie van computers in het 
Grote Huis van start gegaan. Eind 
januari was de selectie van de 140 
kandidaten voor 52 plaatsen. Het 
loopt goed. Iedereen is enthousiast.  
 

 
 
Bij de afsluiting van het project Progepe, 
beroepsvorming voor kansarme 
jongeren 
 
 
Echt geweldig is, dat wij gedurende 
drie jaar, van 2007 tot en met 2009, 
op een jaarlijkse steun mogen 
rekenen van CORDAID om deze 
cursus te realiseren. CORDAID 
betaalt de vergoeding van de 
medewerkers, educatief materiaal 
en het secretariaat. Amigos do 
Brasil staat garant voor de 
studiebeurs van de leerlingen en de 
hele infrastructuur. Dat betekent dat 
wij de komende jaren zo’n 300 
arme jongeren in de leeftijd van 16 
tot 24 jaar een goede en voor hen 
ook kostenloze kans kunnen bieden 
op vorming, werk en inkomen.  
 
 

 
 
 
Iedere dag opnieuw wordt ons 
duidelijk gemaakt, hoe noodzakelijk 
dit soort initiatieven zijn.  
 
Het geweld blijft maar toenemen. In 
de afgelopen maand januari zijn er 
in onze deelstaat Pernambuco met 
8 miljoen inwoners 463 mensen 
vermoord. Voornamelijk jonge, 
zwarte, arme mannen die in 
favela’s en volkswijken wonen. De 
oorzaken zijn de informele 
economie van de illegale 
drugshandel: de kruimels van die 

handel worden met geweld 
veroverd en beschermd. Verder de 
handel in vuurwapens; ruzies 
worden niet meer met de vuist 
beslecht maar met een vuurwapen. 
Zo zijn er talloze moorden vanwege 
absurde motieven; het repressieve 
systeem van de politie is corrupt en 
kent alleen de taal van het geweld. 
Onderzoek wordt nauwelijks 
gedaan door de politie. Van de helft 
van de moorden wordt niet eens 
een proces verbaal opgemaakt. Het 
juridische stelsel functioneert niet, 
van de 100 moorden komen er 8 
voor het gerecht waarvan het bij 2 
uiteindelijk tot een veroordeling tot 
een gevangenisstraf komt, die 
vanwege de overbevolking van de 
gevangenissen een ware hel is. Het 
leven van de armen telt niet. Zij zijn 
nutteloos voor de economie en 
straffeloos laat men hen elkaar 
uitmoorden. Het geweld besmet 
echter de hele maatschappij. 
 

 
 
In het verloop van de 25 jaar dat ik 
permanent leef en werk in Brazilië, 
merk ik dat de armen niet meer 
gezien worden als een oproep of 
uitnodiging tot solidariteit maar als 
een bedreiging. De romantiek van 
de “goede wilde”, de arme, is ver 
weg. Wij leven hier heden ten dage 
in een maatschappij van sociale 
apartheid, waarvan de muren op 
alle mogelijke manieren doorbroken 
moeten worden. 
 
Eén van die manieren is naar mijn 
idee de kunst. Niet dat de kunst de 
wereld zal veranderen, maar ik 
denk wel dat je als kunstenaar 
getuige kunt zijn van je eigen tijd en 
deze ook kritisch kunt analyseren. 
In april heb ik een solo-expositie in 
Recife, waarin ik deze thematiek als 
kunstschilder op visuele wijze 
overdenk. ‘Ecce Homo”, is de titel, 
“Zie de Mens”, een oproep om de 
banalisering van het Leven te 
verwerpen en het menselijke te 
blijven waarborgen door het Leven 
in al haar facetten te hulp te 
schieten. Wij beleven hier het 
gevoel van een SOS-situatie. 

Laat ik nog wat goed nieuws 
schrijven. Eind vorig jaar hebben wij 
met een prachtig kerstfeest het jaar 
afgesloten bij het project van 
mensen met een beperking in 
Mangueira. Het loopt daar heel 
goed.  
 

 
 
Dansen in Mangueira 
 
Tot onze grote vreugde hebben wij 
de toezegging gekregen van de 
Pater Jef Willems Stichting uit 
Meerssen, dat zij gedurende 5 jaar 
garant willen staan voor de betaling 
van de lopende kosten van dit 
project. Dat betreft voornamelijk de 
vergoeding voor alle medewerkers. 
Daar is een jaarlijks bedrag mee 
gemoeid van ongeveer € 9.000. Wij 
zijn hier zo blij mee, omdat het 
moeilijk is om lopende kosten te 
financieren. De meeste hulp wil 
éénmalig zijn en is daarom vooral 
besteed aan infrastructuur. Maar ja, 
als de middelen er zijn dan moet er 
nog iemand zijn die daar iets mee 
doet en dat werk moet natuurlijk 
ook beloond worden. Zo gaan wij 
computers installeren en gaan wij 
instructeurs betalen die cursussen 
geven. 
 
Zo’n meerjarige band en 
samenwerking kunnen heel 
leerzaam zijn. Immers, er bestaat 
gelegenheid om tijd te nemen om 
elkaar te leren kennen, om ups en 
downs met elkaar te delen, in 
gesprek te gaan over antwoorden 
op nieuwe uitdagingen die zich 
voordoen, enz.  
 

 
 
Feest in het Gehandicapten Project 
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Pasen komt eraan, voor jullie de 
lente na een slappe winter, hier 
kondigen zich de eerste regenbuien 
aan van de winterperiode. Tijd om 
bonen en maïs te planten, liefst 
vóór Sint Jozef op 19 maart, 
waarvan wij de eerste oogst 
hebben bij gelegenheid van het Sint 
Jansfeest op 24 juni. Ja, wij gaan 
hier nog met de heiligen het jaar 
rond. Goed gezelschap! 
Wij wensen jullie een Goede Pasen 
toe en danken jullie voor jullie 
aandacht, medeleven en inzet.  
 
Veel groeten, 
Eliana en Rover van der Ploeg 
 
 

 
 
 
Deze mooie foto's van het doopfeest 
van baby Camila willen we u niet 
onthouden 
 

 
 
 
 
 
 
 

Giften 
 

-   Bijzonder verheugd zijn wij met 
de toezegging van de Pater Jef 
Willems Stichting uit Meerssen 
dat zij ons de komende 5 jaar 
met een jaarlijkse bijdrage van  
€ 9.000 zullen ondersteunen. 
Heel erg bedankt! 

 
-  Namens de Studie 

Adviescommissie uit Nijmegen 
ontvangen wij van Bart 
Schoemaker het mooie bedrag 
van € 750,-. 
 

-   Bij gelegenheid van een 60e 
verjaardag werd aan Amigos 
door een anonieme gever het 
verjaardagscadeau zijnde maar 
liefst € 1.250,- overgemaakt.  
Een prachtig initiatief! 
 

- Tijdens het Nieuwjaarsgala van 
de Rotary Maastricht/Geuldal 
doneerde Loyalis Verzekeringen 
ten bate van onze stichting het 
fantastische bedrag van € 2.000. 
 

- Opnieuw mochten wij een 
financiële bijdrage ontvangen van 
Susan Starren en Adri 
Zwagerman, € 500,- bestemd 
voor de studie van Vanessa en 
nog eens € 500,- als algemene 
gift.   
 

- Verder kunnen wij melden dat 
inmiddels diverse donateurs zich 
hebben aangemeld voor een bij 
de notaris vastgelegde gift voor 
de komende 5 jaar. 

 
Gulle gevers en vaste donateurs, 
heel erg bedankt! 
 
 
 

Kerstverkoop  
november 2006 
 
We hebben het samen weer voor 
mekaar gekregen:  
u als trouwe bezoeker van onze 
jaarlijkse Kerstverkoop,  
al onze geweldige vrijwilligers die 
belangeloos hun kostbare tijd en 
energie beschikbaar hebben 
gesteld, 
Wilde Ganzen met haar 
ondersteuning die, voor zover nog 
nodig, die drive geeft om er extra 
voor te gaan, en  
wij als bestuur als organisatoren. 

 
 
De mooie kerstkransen, het 
handwerk in de vorm van borduur- 
en naaiwerk maar ook de 
vogelhuisjes en de houten 
bloembakken, alles heeft weer een 
gelukkige nieuwe eigenaar 
gevonden. E ook de Limburgse 
"toert" en de jams alsmede de 
Braziliaanse tafelkleden en beeldjes 
vonden weer gretig aftrek. 
 
 

 
 
 
Eliana en Rover hebben het al 
aangekondigd in hun verslag op de 
voorpagina: € 23.594,07  is de 
uiteindelijke opbrengst, waarbij 
inbegrepen de 70% bijdrage van 
Wilde Ganzen en een niet 
onaanzienlijke gift uit een erfenis. 
Wat een resultaat!  
 
 

 
 
 
Het is elk jaar opnieuw weer 
spannend; zouden de mensen weer 
komen, wordt het weer gezellig  en, 
wordt het weer een succes? Op al 
deze drie vragen kunnen we 
volmondig "ja" antwoorden. Als 
bestuur van Amigos do Brasil kijken 
we dan ook weer heel tevreden  en 
met een goed gevoel terug op onze 
Kerstverkoop 2006. 

 

Voor uw agenda 
Onze jaarlijkse H. Mis wordt dit jaar 
gehouden op zondag 2 september a.s.  

om 11.30 uur in de Oude Kerk te Valkenburg, 
wederom in aanwezigheid van Rover van der 

Ploeg. Een uitnodiging volgt nog.
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Wij willen u allen heel hartelijk 
bedanken voor uw komst, uw 
bijdrage aan het resultaat en aan 
de gezelligheid.  Zonder u en de 
steeds groter wordende groep 
vrijwilligers zou dit allemaal niet 
mogelijk zijn. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Interview met Tiago, een 
van onze cursisten in het 
Grote Huis 
 

 
 
R. Kun je jezelf kort voorstellen? 
 
T. Ik heet Tiago, ben nu 17 jaar 
oud, begin mei word ik 18. Ik woon 
met mijn vader en moeder en vier 
zussen in Olinda, in de wijk Bultrins. 
Wij hebben thuis een kleine 
kruidenierszaak. 
Ik heb hier in Olinda op een 
openbare school gezeten. Vorig 
jaar heb ik de middelbare school 
afgemaakt. Vorig jaar heb ik ook de 
cursus van onderhoud en reparatie 
van computers gedaan in het Grote 

Huis. Sinds september vorig jaar 
loop ik stage bij een 
computerbedrijf in Recife. 
 
R. Hoe heb je het Grote Huis 
leren kennen? 
 
T. Via mijn tante Ceicinha. Zij is 
onderwijzeres en zij heeft jaren 
geleden met Dona Eliana 
meegewerkt in de crèche van de 
Vila Esperança hier in de buurt. Zij 
vertelde mij van het Grote Huis .Ik 
ging s’ middags naar school, zodat 
ik s’ ochtends andere dingen kon 
doen. 
 
R. Wat heb je zoal gedaan in het 
Grote Huis? 
 
T. Van alles en nog wat. Ik kom er 
al zo’n drie, vier jaar. Ik heb aan de 
muziekles meegedaan, gitaar leren 
spelen. Dansen, “tecno-brega”, 
maar daar ben ik niet zo goed in. Ik 
heb er voor het eerst Engels 
geleerd. En ook in andere vakken 
heb ik bijles en extra steun 
gekregen. In 2005 heb ik een 
basiscursus in informatica gedaan 
en daarna van februari 2006 tot 
september 2006 de cursus  
computeronderhoud. 
 
R. Wat vond je van die laatste 
cursus? 
 
T. Voor mij was het allemaal nieuw. 
Ik heb geleerd een computer open 
te maken en eraan te werken. Ook 
nog het Engels wat erbij hoort. En 
dan de maatschappijleer en dingen 
van jurisdictie en administratie. Ik 
ben heel blij met die cursus . Nu 
heb ik werk en verdien ik  best al 
wat. 
 
R. Wat zou je verbeteren in de 
cursus? 
 
T. Ik had graag wat meer praktijk -
lessen gehad. Iets minder theorie 
en meer praktijk. Op mijn stageplek 
leer ik veel bij.  Ik repareer nu ook 
al notebooks! 
 
R. Vertel eens van je stage. 
 
T: De stage duurt één jaar, tot 
september. Maar ik hoop er te 
kunnen blijven werken. Ik verdien 
nu een minimuminkomen, plus het 
middageten en in de toekomst krijg 
ik misschien een commissie over 
het directe werk met klanten. 
Ik heb al mijn grote droom kunnen 
verwezenlijken, ik heb een 

computer gekocht en ook een 
printer! Daar werk ik thuis mee en 
verdien ook nog wat bij, omdat ik 
zowat de enige ben in deze wijk die 
een computer heeft. Ik typ 
werkstukken van scholieren en print 
ze uit, de printer maakt ook 
fotokopieën, ik kopieer cd’s en 
dvd’s, hoewel dat eigenlijk niet 
mag; ook scan ik foto’s, zet die dan 
op een dvd, doe er een muziekje bij 
en die dingen verkoop ik dan voor 
R$10,00. 
 
R. Je hebt je eigen zaakje hier in 
de buurt? 
 
T. Dat begint inderdaad een beetje 
te lopen. Wel leuk, want eerst vond 
iedereen mij maar een mietje met al 
dat studeren. En mijn ouders zijn 
natuurlijk ook blij met het extra 
inkomen. Als ik naar mijn vrienden 
en leeftijdgenoten kijk in de buurt, 
dan kan ik alleen maar blij zijn met 
de kansen die ik gekregen heb. 
Een vriend en klasgenoot van mij is 
nu hulpje van een metselaar. Kreeg 
geen ander werk. Verder is er in de 
buurt altijd de verleiding voor 
jongeren om zogenaamd 
gemakkelijk geld te verdienen. Al 
drie jongens van mijn leeftijd hier uit 
de straat en die ik kende, zijn  
vermoord. 
 
R. Wat zijn je plannen?  
 
T. Ik wil eind van dit jaar mijn 
toelatingsexamen doen voor de 
openbare universiteit. Ik wil 
bedrijfskunde of rechten studeren. 
Vorig jaar heb ik het examen niet 
gehaald, maar dit jaar wil ik een 
speciale voorbereidingscursus 
doen. Die kan ik nu betalen. 
Verder wil ik zo gauw mogelijk het 
rijbewijs halen. Dan kan ik 
computers ophalen en 
terugbrengen bij klanten. 
 
R. Tiago veel succes met alles! 
 
 
 
 
 

 


