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Geachte donateur en belangstellende,
Het is alweer herfst. De hoogste tijd om alles in gereedheid te brengen voor de jaarlijkse Amigos do Brasil Kerstverkoop.
Veel voorbereidingen zijn al getroffen of worden door onze vrijwilligers nu opgepakt en verder klaargemaakt. Zowel op
creatief als organisatorisch gebied kunnen wij ieder jaar weer opnieuw rekenen op veel steun uit allerlei geledingen.
Veel dank gaat dan ook uit naar al deze vrijwilligers; zonder hen zou het allemaal niet mogelijk zijn.
Voor het derde jaar op rij vliegen we weer samen met de Wilde Ganzen! Bij gelegenheid van hun 50-jarig jubileum afgelopen
juli hebben de Wilde Ganzen een aan de tijd aangepast logo geïntroduceerd, dat wij uiteraard graag hierbij aan u tonen.
Zoals u weet doneert Wilde Ganzen bovenop iedere Euro die wordt gestort op giro 40.000 van Wilde Ganzen o.v.v.
“JvJ – AMIGOS DO BRASIL” 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 2007
is de uitbreiding en inrichting van een grote studiezaal of auditorium in het Grote Huis in Recife. We zijn dan ook heel erg blij
met de extra ondersteuning door de Wilde Ganzen.
Wanneer :
Tijd
:
Locatie :
Parkeren :

Dinsdag 27 november 2007
van 10.00-14.00 uur
Huize van der Ploeg, Broekhem 1 te Valkenburg aan de Geul
De heer en mevrouw Stevens hebben de parkeerplaats van het voormalige Hotel Prinses Juliana wederom voor
onze bezoekers ter beschikking gesteld.

Een grote keuze aan prachtige, zelfgemaakte kerstkransen en kerststukjes, tafellinnen uit Brazilië, borduurwerk,
eigengemaakte jams, patés en andere huisgemaakte lekkernijen, staat ook dit jaar weer op u te wachten.
Ook het “Tweede leven hoekje” vindt weer een plekje in onze boetiek.
Wij nodigen u van harte uit onze Kerstverkoop 2007 te bezoeken. Op 27 november is uw gulden niet een daalder waard,
maar is uw Euro een Euro zeventig waard!
U bent van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
Bestuur St. Amigos do Brasil
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Berichten van Rover
Olinda, 15 oktober 2007
Beste Amigos do Brasil,
O Casarão, Het Grote Huis
Op 30 juni jl. hebben wij in het Grote
Huis het afstudeerfeest gevierd van
de tweede groep jongeren, die de
cursus voor onderhoud en reparatie
van microcomputers gevolgd heeft.
De cursus heeft vijf maanden
geduurd, vijf dagen per week, van 8
tot 12 uur ’s morgens. Van de 52
studenten die de cursus gestart zijn,
zijn er uiteindelijk 37 geslaagd. Iets
meer dan 70%. Bij de diplomauitreiking kreeg eenieder een set
van fijne werktuigen cadeau
speciaal voor computerreparatie.
Het was een geweldig feest. De
foto’s kunnen een beeld geven.

Trots bij de diploma-uitreiking

Inmiddels is de derde groep alweer
aan de nieuwe cursus begonnen. In
de maand juni heeft de selectie
plaatsgevonden. Er waren 248
kandidaten voor 56 plaatsen. Er was
zo'n grote toeloop, omdat mond op
mondreclame van leerlingen en ook
een radioprogramma op de Rádio
Universitária FM over ons project
meer bekendheid hebben gegeven
aan het Grote Huis. Daarbij komt dat
onze cursus een van de weinige
mogelijkheden in Recife is voor een
kostenloze beroepsvorming. Met het
certificaat op zak bestaan er goede
kansen op een baan en vooral ook
op inkomen door zelf actief te zijn of
een bedrijfje te starten. Wij hebben
daar al voorbeelden van. Acht oudleerlingen werken bij het
informaticabedrijf HI-FI in Recife.
Eén oud-leerling is in een volkswijk
een lanhouse begonnen, een lokaal
waar men toegang tot internet heeft
en ook spelletjes kan spelen in
“network”.

Behalve de directe resultaten van
werk en inkomen merken wij ook
dat de jongeren een enorm
groeiproces doormaken. Naast de
technische lessen is er evenveel
aandacht voor kritische vorming op
het gebied van maatschappijleer,
geschiedenis, cultuur, instrumenteel
engels, arbeidsrecht en
management.

Vaak is het voor het eerst dat deze
jongeren deelnemen aan een
vormingsproces met een
constructivistische pedagogie
waarbij kennis samen opgebouwd
wordt vanuit de benadering van een
door hen aangebrachte
probleemstelling. Door die kritische
en algemene vorming hebben zij
ook meer kansen bij
toelatingsexamens voor andere
cursussen en bij selectieprocedures
voor een baan.
Maar nu over onze eigen selectie.
Dat was natuurlijk een hele klus.
Inschrijving werd enkel
geaccepteerd van jongeren tussen
16 en 24 jaar uit een sociale situatie
met laag inkomensniveau en die
openbaar onderwijs volgen of
gevolgd hebben. Wij hebben een
proefwerk georganiseerd met
toetsing van algemene kennis,
wiskundig inzicht, informatica,
Engels en een opstel. Met de 70
best geplaatsten hebben wij een
intakegesprek gehad, hetgeen
uiteindelijk tot een groep van 56
studenten heeft geleid. Bij dat
gesprek werd vooral naar motivatie,
sociale achtergrond en
gezinssituatie gekeken.

Proficiat!

-2-

Ik beken dat ik bijzonder ontroerd
was door al die gesprekken. Vooral
vanwege de wilskracht waarmee
deze jonge mensen iets van hun
leven willen maken. Ten aanzien
van een overheid die faalt op het
gebied van onderwijs, levend in
sociale omstandigheden waar het
ontbreekt aan goede behuizing,
sanitaire voorzieningen, transport,
recreatie, gezondheidszorg en dan
grootgebracht in een vaak heel
instabiele gezinssituatie, gaan zij
niet bij de pakken neerzitten maar
grijpen zij iedere kans aan die zich
voordoet. En dan ook nog een kans
tot vorming op een gebied waar de
meesten nauwelijks iets van afweten
of ervaring mee hebben:
informatica. Zij zijn enorm leergierig.
Zoals ik in de vorige nieuwsbrief
schreef, hebben wij het Grote Huis
een algehele opknapbeurt kunnen
geven. Er zit een zo goed als nieuw
dak op. Toch willen wij alweer gaan
verbouwen. Wij willen graag een
terras, dat momenteel een leslokaal
is, uitbreiden tot een grote overdekte
ruimte, een soort auditorium. Wij
hebben tot nog toe geen ruimte
waar wij met de hele groep
leerlingen kunnen werken of
samenzijn. Bij het technisch
onderwijs werken wij met vier
groepen van 14 leerlingen ieder, bij
de lessen “cidadania” (min of meer
vergelijkbaar met onze maatschappijleer), werken wij met twee
groepen van 28 leerlingen. Wij
merken dat de noodzaak steeds
groter wordt om ook gezamenlijk
activiteiten te ontwikkelen op het
gebied van vorming, recreatie en
festiviteiten. Daarnaast kan deze
ruimte ook dienst doen als eetzaal.
Veel jongeren die ver weg wonen,
blijven tussen de middag over om
vervolgens naar school te gaan in
het centrum van Recife.
Wij zijn erg enthousiast over het
succes van de cursus en zitten vol
plannen om nog meer initiatieven te
ontplooien en de infrastructuur van
het Grote Huis optimaal te
gebruiken. Momenteel is er ’s
middags begeleide recreatie en ook
informaticales. Dat is immers een
voorbereiding op de cursus
onderhoud van pc’s ‘s morgens.
Maar niet alle ruimtes worden
daarbij gebruikt. Zo gaan onze
gedachten uit naar een cursus
webdesign met een kleinere groep.
Ook bestaan er beginnende
contacten met de deelstaat

Pernambuco om een cursus
onderhoud van computers te
organiseren voor jongeren die met
justitie in aanraking zijn geweest.
Wij denken er ook over om een
cursus op te zetten op het gebied
van bejaardenzorg. Daarmee
zouden wij vooral jonge meisjes een
kans op werk kunnen bieden. Er
bestaat veel vraag naar jonge
mensen die alleenwonende
bejaarde mensen kunnen
begeleiden en verzorgen. Een soort
thuiszorg.

Verdiend applaus

Dat zijn nog allemaal plannen en
ideeën die uitgewerkt moeten
worden en waarvoor ook
financiering moet worden gevonden
om ze te realiseren. Voorlopig
hebben wij nog niet eens onze
huidige begroting gedekt. Maar toch
willen wij meer doen omdat de nood
zo groot is vanwege de risicovolle
omstandigheden waarin vooral de
arme jeugd hier leeft.

Belangstelling van familie en vrienden

In de vorige nieuwsbrief heb ik al
geschreven over het geweld dat het
dagelijkse leven in Brazilië beheerst.
Deze keer wil ik enige cijfers laten
zien om aan te geven dat wij hier te
maken hebben met een oorlog, die
geen oorlog heet te zijn.
In de deelstaat Pernambuco leven
8,3 miljoen mensen. Zeg maar de

helft van de Nederlandse bevolking.
In 2004 zijn er 3.657 mensen
vermoord. In 2005: 3.481. In 2006:
4.638 moorden. In drie jaar tijd zijn
er 11.776 mensen vermoord. In
2007 ligt het aantal moorden reeds
3% hoger. Wij gaan al richting 5.000
moorden per jaar. Ter vergelijking:
in Nederland zijn er in 2006 165
mensen vermoord, een daling in
vergelijking met voorgaande jaren,
waarin het gemiddelde rond de 220
lag. Dat wil zeggen dat het dodelijk
en misdadig geweld hier 50 tot 60
keer intenser is dan in Nederland.
Zelfs in vergelijking met landen of
gebieden waar een gewapend
conflict plaatsvindt liggen de
Braziliaanse cijfers hoger. Op
landelijk niveau lopen de cijfers
gedurende de laatste 10 jaar op van
40.000 naar 50.000 moorden per
jaar. Moorden. Doden. Wij spreken
nog niet van de gewonden, velen
met blijvend letsel. Die cijfers liggen
nog veel hoger en zijn bijna niet te
berekenen en te controleren. Zo zijn
er in het Hospital da Restauração,
een centraal gelegen openbaar
ziekenhuis in de gemeente Recife,
in de jaren 2000 tot 2006 13.000
mensen behandeld met
schotwonden. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat chirurgen uit Israël
in dit ziekenhuis stage lopen. Er is
nu ook een site waarop de telling
wordt bijgehouden net zoals in
oorlogssituaties:
www.pebodycount.com.br.
Niets van dit alles haalt de
Nederlandse kranten, gewoon
omdat er geen Noord-Amerikaans of
Europees belang gevaar loopt.
Armen vermoorden armen, zij zijn
van geen enkel economisch belang,
net zoals de Tutsi’s en Hutu’s
indertijd in Rwanda.
De Braziliaanse samenleving geeft
de laatste jaren blijk van vrees voor
de armen. Armoede en geweld
worden met elkaar vereenzelvigd.
Over de armen wordt een moreel
oordeel gedaan als waren zij allen
misdadigers. De muren van de
sociale apartheid worden steeds
hoger. Ieder probeert zijn hachje
veilig te stellen. Niemand wil nog
gezien worden. Daarom heb ik aan
mijn tentoonstelling van schilderijen,
die deze problematiek behandelen,
de titel “Ecce Homo” gegeven, “Zie
de Mens”, als was het een oproep,
een ethisch appèl, om de mens niet
uit het oog te verliezen, te blijven
zien met de ogen van het hart, je te
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blijven ontroeren, verontwaardigd te
worden, de banalisering van het
leven niet te tolereren, maar het
leven in al zijn aspecten te hulp te
schieten.

Altijd weer die Braziliaanse vrolijkheid

In een volgende brief zal ik schrijven
over onze andere projecten, het
maatschappelijk en educatief werk
met mensen met een handicap in de
wijk Mangueira in Recife, en het
kinderopvangproject in Catingueira,
periferie van de stad Campina
Grande in Paraíba, de deelstaat ten
noorden van Pernambuco.
Wij wensen jullie een plezierige en
ook succesvolle Kerstverkoop op de
laatste dinsdag van november en
ook alvast een goede Kerst en het
allerbeste voor het Nieuwe Jaar.

Dank voor jullie aandacht en inzet!
Hartelijke groeten,
Eliana en Rover van der Ploeg


Alvast een voorpoefje op Nieuwsbrief 26

Giften
- De deurcollecte na afloop van
onze jaarlijkse H. Mis op
2 september jl. bracht het
ongelooflijke bedrag van
€ 1.568,- op.
- Speciaal voor ons kinderopvangproject in Catingueira, Campina
Grande, is de geweldige donatie
van € 2.500,- bedoeld van de
Léon Reinards Stichting.

- Van een gulle gever die liever
anoniem wil blijven ontvingen wij
het geweldige bericht dat Amigos
de komende drie jaar kan rekenen
op een jaarlijkse donatie van
€ 4.000,-!
- Van de Gemeente Valkenburg a/d
Geul ontvingen wij als lid van de
Mondiale Werkgroep € 500,subsidie ter dekking van lopende
kosten zoals portokosten en
kosten voor voorlichting.
- De Ladies Circle Utrecht was ons
opnieuw welgezind en stortte
wederom een donatie van
€ 1.000,- op onze bankrekening.

- Heel blij zijn wij met een
anonieme gift van € 500,- die wij
ontvingen bij gelegenheid van een
40-jarig jubileum !
- Uit een erfenis werd het prachtige
bedrag van € 1.000,- aan Amigos
overgemaakt.
- Uit de "Pot van St. Maarten" van
het St. Maartenscollege in
Maastricht ontving Amigos do
Brasil een gift van € 100,-.
- Dank aan het Maria Stroot Fonds
voor een donatie van € 1.000,t.b.v. het Gehandicaptenproject in
Mangueira. Inmiddels kregen wij
een tweede toezegging voor een
gift van nog eens € 1.000,- voor
het installeren van 3 computers in
Mangueira.
- 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. Inclusief de
bijdrage van de Wilde Ganzen
werd het geweldige bedrag van
€ 3.537,- aan Amigos in Brazilië
overgemaakt, dat zal worden
aangewend ten behoeve van de
diverse cursussen in ons
gehandicaptenproject .
- Groep C1 van Fransicusoord in
Houthem verraste zijn jubilerende
juf met een cadeautje voor
Amigos do Brasil t.w.v. € 20,-.

€ 2.000,39! Een schitterend en
stimulerend resultaat, zeker voor
een eerste keer! Geweldig.

- De van origine uit Valkenburg
afkomstige, maar nu in Rosmalen
woonachtige Nicole WeinbergSchyns maakte de Jongerengroep
van de parochie Rosmalen
bekend met de activiteiten van
Amigos. Dit had tot gevolg dat
deze Jongerengroep besloot een
mooie donatie van € 1.500,- ten
behoeve van ons gehandicaptenproject in Brazilië over te
maken.
- Ook een heel mooi initiatief zagen
wij ontstaan bij de VMBO school
in Bemelen, afd. Welzijn en Zorg.
Op initiatief van Marja Schiks
werd een sponsorloop in combinatie met andere activiteiten
georganiseerd. De opbrengst was
bestemd voor Amigos do Brasil.
Enkele bestuursleden van Amigos
vertelden tijdens een speciaal
lesuur over onze activiteiten in
Brazilië en de leef- en leeromstandigheden van de
leeftijdgenootjes daar.
Enthousiast zijn de leerlingen aan
de slag gegaan.

Klaar voor de start

- Wederom mochten wij een
prachtige bijdrage van € 2.500,ontvangen van de St. Elisabeth
Strouven uit Maastricht.
- Als cadeau voor zijn 80-ste
verjaardag ontving een Amigossympathisant van zijn
feestvierders een donatie ten
gunste van Amigos!
- De Serviceclub Rotary MaastrichtGeuldal besloot opnieuw tot
ondersteuning van de
Braziliaanse projecten met een
donatie van € 250,-.
- Voor de verzorging van baby
Camilla werd opnieuw het mooie
bedrag van € 1.250,overgemaakt door Claudia
Volders en Georges Laheij.
- Een ander mooi initiatief
vernamen wij van de
secretaris/penningmeester van
Fanfare St. Joseph uit Broekhem.
Dit muziekgezelschap heeft
helaas opgehouden te bestaan.
Het na de opheffing nog
aanwezige kasgeld zal worden
geschonken aan enkele goede
doelen, waaronder ook de
projecten van Amigos do Brasil!
Alle gulle gevers, alle actieve
jongeren en uiteraard ook onze
vaste donateurs die hier niet
specifiek zijn genoemd: heel
hartelijk dank namens ons
allen!

Op de vrijdagmarkt

Zo werden naast het wandelen op
eigen initiatief door enkele
leerlingen tijdens de vrijdagmarkt
in Maastricht zelfgemaakte jams
verkocht! Het resultaat van al
deze activiteiten liegt er niet om:
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