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Berichten van Rover

af. Behalve Messias, die is zo enthousiast, dat hij
niet meer naar huis wil en de hele dag in de zaak is.

Olinda, 16 maart 2009
Beste Amigos,

RJM InRJM Informatica
Gisteren, zondag 15 maart, zijn wij een kijkje gaan
nemen bij de informatica-onderneming RJM
(Romário, Jailton en Messias), opgezet door vijf oudleerlingen van de cursus onderhoud en reparatie van
microcomputers in Het Grote Huis, PROGEPE. Voor
dit project hebben wij een microkrediet kunnen
verschaffen van € 2.500.

Veel jongeren in het Lan House

Romário vertelt: “Per 1 februari hebben wij deze
ruimte kunnen huren in de hoofdstraat van
Pontezinha voor R$150,00 per maand. Wij hebben
wel wat moeten opknappen, maar onze vaders
hebben geholpen. Eentje is elektricien, een ander is
metselaar. Zelf hebben wij de hele zaak geschilderd
en daarna de computers geïnstalleerd. Met het
krediet hebben wij zes computers gekocht, twee
grote ventilators en wat stoelen. Een timmerman
heeft de formicameubels gemaakt. Op maandag 16
februari was alles klaar en zijn we begonnen.
Trouwens, wij hebben nog geld over als
bedrijfskapitaal.”

v.l.n.r.: Romario, Jailton, Messias en George
Vol enthousiasme, samen met Eliana

De jongens zijn allemaal jonger dan 21 jaar en
konden daarom geen krediet verkrijgen bij locale
organisaties. Zij hebben alle vijf in 2007 en 2008 in
het Grote Huis gestudeerd. Romário, Jailton en
Messias wijden zich fulltime aan dit project. George
studeert bedrijfskunde met een beurs van de
regering Lula aan een particuliere universiteit en
loopt ‘s avonds stage op een polytechnische school.
Luís Paulo werkt in een bouwbedrijf. Zij werken mee
in de weekends. De zaak is immers 7 dagen van de
week open. De jongens lossen elkaar voortdurend

Het is een kleine ruimte, gelegen in een arme wijk
van de gemeente Jaboatão, een voorstad van
Recife. Zij hebben er een Lan House (internetcafé)
geïnstalleerd met één centrale computer en 5
computers voor de klanten. Ook worden er
computers gerepareerd en installeert men
programma’s. Daarnaast branden zij cd’s en dvd’s
en maken zij fotokopieën. Wij hebben de jongens
aangeraden ook water en frisdrank te verkopen, het
is immers bloedheet in het lokaal.
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Romário: “Wat het beste loopt, is het Lan House. ‘s
Morgens zijn er niet zoveel mensen, maar ‘s
middags loopt de zaak vol tot 9 uur ‘s avonds
wanneer wij sluiten. Mensen staan te wachten op
hun beurt. Wij zijn iedere dag open, zeven dagen
van de week, van 8 uur tot 21 uur. Soms nog wel
later, maar dan is het niet meer zo veilig en doen wij
de deur dicht.”

Drukte bij de computers

George die de administratie doet, vertelt: “Sinds
twee weken verdienen wij met het Lan House
gemiddeld R$40,00 per dag. (Één euro is ongeveer
R$2,80 op het moment) De prijs per uur voor
internetgebruik is R$1,00. Verderop is een Lan
House dat slechts R$0,50 per uur rekent, maar toch
komen de jongeren naar ons toe. Wij hebben betere
kwaliteit, goede computers en mooie
beeldschermen. Daarbij komt dat wij veel jongeren
kennen uit de wijk en van de middelbare school. Zij
komen vooral voor Orkut (Braziliaanse versie van
Hyves) en spelletjes.
Wij kunnen ook allemaal helpen bij eventuele
problemen, want wij weten allemaal hoe een PC
werkt en dat soort dingen. Eigenlijk hebben wij niet
eens reclame hoeven te maken. Als wij meer
computers zouden hebben, dan zouden wij meer
inkomsten hebben. Er is hier zeker nog plek voor
drie computers. Daarin willen wij investeren.
Voorlopig verdient niemand nog iets. De kosten zijn
ook best hoog: R$150,00 huur, R$250,00
internetaansluiting en telefoon met vrij bellen tot 200
tikken, een elektriciteitsrekening van R$100,00. Dat
zijn al R$500,00. Met nog drie computers erbij
kunnen wij van R$1.200,00 naar R$1.800,00
inkomsten van het Lan House komen. Daarnaast
willen wij reclame maken voor PC-reparatie en
onderhoud bij de mensen thuis. Bij voorbeeld: alle
programma’s installeren, plus twee spelletjes, plus
het schoonmaken kost R$80,00. Hier hebben wij niet
veel ruimte, maar thuis bij Messias kunnen wij een
kamer gebruiken, zoals wij altijd al konden doen.”
Met een grote glimlach verschijnt Romário met een
reuze chocoladetaart en coca cola voor het bezoek.
Wij toasten op hun succes en zullen zeker andere
leerlingen van het Grote Huis stimuleren om dit stel
jongelui te bezoeken en te zien wat er zoal mogelijk
is om zelf werk en inkomen te verkrijgen. Bij het
uitzwaaien wordt op zijn Braziliaans de kritische
vraag gesteld: “Wanneer moeten wij ook alweer
beginnen met terugbetalen van de lening?”. Het
antwoord is al even Braziliaans: “Daar bellen we nog
over,oké?”.
Dan veel “abraços”, dat komt wel goed.

Nieuwe cursus PROGEPE in O Casarão,
het Grote Huis
Op maandag, 9 februari zijn wij met een nieuwe
groep cursisten van start gegaan met de cursus
onderhoud en reparatie van microcomputers in het
Grote Huis in Recife. Na verwerking van de
inschrijvingen en het maken van een selectie zijn we
na meer dan 70 intakegesprekken uitgekomen op
een groep van 60 cursisten in de leeftijd van 16 tot
24 jaar. Het betreft een laagdrempelige
beroepsvorming. Laagdrempelig omdat de cursus,
als enige in de stad op dit gebied van
computertechniek, gratis is. Toegankelijk voor wie
openbaar middelbaar onderwijs volgt of gevolgd
heeft, hetgeen meestal erg slecht van kwaliteit is.
Bestemd voor jongeren uit de laagste
inkomensgroepen, d.w.z. uit de periferie van de
miljoenenstad Recife.
De groep bestaat uit 35 jongens en 25 meisjes. Dat
is een redelijke verhouding jongens/meisjes voor dit
vakgebied.
60% Van de jongeren is bij de start van de cursus in
de leeftijd van 16 tot en met 18 jaar, 40% is 19 jaar
of ouder. De cursus duurt 5 maanden. Een jonge
groep studenten dus.

Men heeft hier niet veel te kiezen. Al vroeg moet er
door jongeren worden bijgedragen aan het
huishoudbudget. Het minimuminkomen ligt rond de €
160 per maand en daar kan een gezin echt niet van
rondkomen. Daarom moeten er altijd
“meeverdieners” zijn.
Met uitzondering van twee studenten, die in een
krottenwijk, de Coelhos, wonen in het centrum van
Recife, komen alle studenten uit ver afgelegen arme
wijken, het merendeel, 80 %, uit de voorsteden van
Recife: Olinda, Abreu e Lima, Jaboatão en Cabo. In
deze voorsteden met uitgestrekte arme volkswijken
en krottenwijken bestaan nauwelijks voorzieningen
op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.
Alles en iedereen moet “naar de stad”, d.w.z.
centrum Recife. Het openbaar vervoer is niet gratis
voor scholieren en studenten. Wie ingeschreven is
op een school of universiteit kan enige reductie
krijgen maar dan nog is het voor velen een te grote
belasting voor het maandelijkse budget thuis.
Daarom bieden wij aan de cursisten een soort
studiebeurs aan, die dient als bijdrage in deze
vervoerskosten. Dit bedrag is R$50,00 (real) per
maand, ongeveer € 18. De beurs wordt uitgekeerd
op voorwaarde dat de cursist meer dan drie/vierde
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van de lessen volgt en met voldoende inzet
deelneemt.
Onze ervaring is dat deze studietoelage noodzakelijk
is. Probleem voor ons is, zoals ik in de vorige
nieuwsbrief al schreef, waar dat geld ieder jaar
vandaan te halen. De cursus duurt 400 lesuren in
20 weken, dat zijn 5 maanden. Twee cursussen per
jaar; beide met 60 studenten. Een klein sommetje
laat zien dat het om een flink bedrag gaat: 10
maanden x 60 cursisten x € 18 = € 10.800 aan
vervoerskosten!
Volgend jaar?
Nu ik het toch over financiën heb, wij maken ons
ernstig zorgen over wat er met het project in het
Grote Huis zal gebeuren na dit jaar. Dan loopt n.l.
de jaarlijkse bijdrage van Cordaid van € 40.000 af.
Cordaid trekt zich volledig terug uit Brazilië. Dat
wisten wij al toen ons project, PROGEPE, in het
najaar van 2006 als laatste project van Cordaid in
Brazilië werd goedgekeurd voor een totale bijdrage
van € 120.000 over een periode van drie jaar.
Het project loopt goed, voorziet in een
daadwerkelijke behoefte en heeft goede resultaten.
Ook is de infrastructuur optimaal. Vooral met
medewerking van de Wilde Ganzen, die acties
ondersteund hebben van het Stella Mariscollege in
Meerssen en de Kerstverkoop van de Amigos,
hebben wij steeds verbeteringen kunnen
aanbrengen in de fysieke ruimte en de inrichting van
het Grote Huis. Zo hebben wij tijdens de afgelopen
zomer- en vakantiemaanden de aanbouw achter het
Grote Huis van een grote aulazaal kunnen afmaken.
Die zal binnenkort geïnaugureerd worden.

Daarom: wij zouden graag voortzetting willen geven
aan dit project en de ruimtes waarover wij
beschikken optimaler willen gebruiken door ook in de
middaguren een beroepsvormende cursus op te
zetten. Maar daar zijn flinke fondsen voor nodig. Wij
zijn bezig met fondsenwerving maar kunnen hulp en
advies heel goed gebruiken.

Het Gehandicaptenproject in de wijk
Mangueira
Ik loop al tijden met het idee rond om mensen met
een handicap op kunstzinnige wijze in beeld te
brengen. In de kunstgeschiedenis is de mens met
een handicap vrijwel afwezig. Blinden en kreupelen
bij Breughel, misvormde figuren op tekeningen van
Da Vinci, dwergen aan het Spaanse hof op
schilderijen van Velasquez. Veel verder kom ik niet.

Computerles in Mangueira

In februari ben ik begonnen met het schilderen van
portretten van deelnemers aan het gehandicaptenproject in Mangueira. De leefsituatie thuis, de
mensen om hen heen fotografeer ik. Het zijn vaak
onthullende ontmoetingen, die wederzijds beslist een
therapeutische dimensie hebben. Elf jaar geleden
heb ik een dergelijk project gedaan in de crèche van
de krottenwijk Vila Esperança in Olinda. Nu heb ik
wederom dezelfde beleving.

Doordat ik de dagelijkse gang van leven van nabij
meemaak, zie ik dat eten niet vanzelfsprekend is. Er
moet altijd iets georganiseerd of geïmproviseerd
worden. Behalve schaarse en slechte voeding zijn
immobiliteit, geen of lage scholing en voortdurende
afhankelijkheid van andere mensen immense
problemen voor mensen met een handicap in een
volkswijk als Mangueira.
Intussen is het centrum van de Sociedade do
Portador de Deficiência een soort atelier geworden.
Er is een rij van mensen die geportretteerd willen
worden. Bij het werken zijn er altijd kijkers. Een van
hen zei: “Mag ik er bij blijven zitten kijken, het is zo
rustgevend.”
Voorlopig is er enkel het plan om, eenmaal klaar, alle
portretten en foto’s in het centrum tentoon te stellen
en een feest (vernissage) te organiseren met de
geportretteerden, hun familie, vrienden en
belangstellenden uit de wijk.
Beste mensen, dit waren een paar berichten van
hier. Wij wensen jullie een vrolijk Paasfeest toe.

Hartelijke groet van
Eliana en Rover

-3-

van Amigos. Heel erg bedankt aan de jarige
initiatiefnemer.

Giften
Opnieuw ontvingen wij een
anonieme gift van
€ 1.000,-. Onze hartelijke dank aan de gulle
gevers.
- Andere gulle gevers verrasten Amigos do Brasil
met een anonieme gift van € 500,-. Ook hier past
onze oprechte dank.
- Het prachtige bedrag van € 3.000,- was de
opbrengst van twee "Amigos do Brasil" buffetten,
die in een bijzondere Kerstsfeer bij Marleen en
René Corten werden gehouden voor vrienden en
bekenden. Veel dank voor dit bijzondere en zeer
geslaagde initiatief!
- De Pater Jef Willemsstichting uit Meerssen maakte
opnieuw het geweldige bedrag van € 9.250,- over
ten behoeve van ons gehandicaptenproject in
Mangueira. Het is mede dank zij deze blijvende
ondersteuning dat dit project zo geweldig kan
blijven functioneren o.l.v. onze vrijwilligers ter
plaatse.
- Een derde anonieme gift voor een bedrag van
€ 320,- viel Amigos do Brasil ten deel vanwege
een 25-jarig huwelijk. Alweer zo'n prachtig
particulier initiatief waar wij erg dankbaar voor zijn.
- De vrijdag voor Carnaval werd zoals gebruikelijk
weer gewandeld door de leerlingen van het Stella
Maris College in Meerssen. Dit jaar is Amigos do
Brasil de hoofdbegunstigde van de opbrengst van
deze "Help een handje met je voetje" actie en we
zijn erg blij te kunnen melden dat de totale
opbrengst dit jaar, ondanks de kredietcrisis en alle
daarmee samenhangende problemen, € 10.000,bedroeg. Een geweldig bedrag, waarvan dus de
helft naar onze stichting zal komen. Als Wilde
Ganzen de aanvraag van Stella Maris honoreert,
komt hier nog eens 70% bovenop.

- Rest ons natuurlijk ook onze vaste "stille"
donateurs weer van harte te bedanken voor hun
trouwe support.

Kerstverkoop 2008
Op 25 november was het weer zover. Huize Van der
Ploeg werd weer omgetoverd in een prachtige
kerstsfeer en de vele vrijwilligers waren weer
allemaal van de partij om hun bijdrage te leveren.
Vlak voor het startsein werd gegeven werden enkele
vrijwilligers geïnterviewd door TV Valkenburg en hun
enthousiasme en gedrevenheid heeft tot veel
positieve reacties geleid.
Ieder jaar weer komen tijdens de evaluatievergadering zaken naar voren die voor verbetering
vatbaar zijn. Dit jaar werden de kassa's anders
gesitueerd, waardoor meer ruimte beschikbaar
kwam voor de mooie cadeauartikelen, het zelf
gemaakte "groen" en de jams, het derde leven
hoekje en wat dies meer zij.
In een mooi in Kerstsfeer opgetuigde tent, die door
leden van Fanfare St. Cornelius uit Schin op Geul
werd opgebouwd, werden de “kassa's” geplaatst,
hetgeen een aanzienlijke "logistieke" verbetering
bleek te zijn. De door de heer Kleijnen van AH
Valkenburg aan ons geleende winkelmandjes
kwamen ook heel goed van pas, alweer zo'n punt uit
de evaluatie. Heel veel dank aan iedereen voor al
deze hulp en belangstelling en natuurlijk ook aan de
vaste groep vrijwilligers, aan de mensen die ons
weer van voldoende "groen" hebben voorzien en niet
te vergeten aan alle bezoekers.
En dan last but not least: de opbrengst was dit jaar
opnieuw boven verwachting: € 12.040,-.
HEEL HARTELIJK BEDANKT!


Een Jubileum en een Website!
Jongens en meisjes,
leerkrachten en alle
andere helpende
handen en voeten:
heel erg bedankt,
jullie zijn geweldig!

In 2009 bestaat onze stichting alweer 25 jaar. Een
geweldige mijlpaal die wij extra luister bijzetten door
de introductie van onze website! Dubbelfeest dus!
Vol trots kunnen wij u dan ook melden, dat u vanaf
nu alle informatie over de Amigos kunt lezen en
downloaden via www.amigosdobrasilvalkenburg.nl.
Heel veel dank aan Bruut ontwerp in Tilburg voor het
meedenken, adviseren en uitvoeren.

- Van Bontrup Beheer in Bunde ontvingen wij t.b.v.
de bouwactiviteiten in het Grote Huis een
belangrijke gift van € 2.500,-. Samen met
Eurocasters Int. in Maarheeze/Soerendonk
sponsorden zij tevens de DVD over onze projecten
die recentelijk gereed kwam. Hartelijk dank!
- Vlak voordat deze nieuwsbrief werd gedrukt
ontvingen wij nog een anonieme gift van maar
liefst € 700,-, een prachtig bedrag dat b.g.v. een
70-jarige verjaardag werd gedoneerd ten gunste
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JUBILEUMACTIE
In het kader van ons 25-jarig jubileum willen wij extra
geld inzamelen, speciaal ten behoeve van een beurs
voor de studenten van het Grote Huis. De kosten
van een 5-maanden durende cursus voor 60
studenten zijn € 25.000. Hierin zijn alle onkosten
inbegrepen. Wilt u onze jubileumactie steunen, maak
uw gift dan over op ons gebruikelijke
bankrekeningnummer,
o.v.v. "jubileumactie 2009". Via onze website kan de
stand van zaken op de voet worden gevolgd.
Oproep
Wij zijn benieuwd naar uw reacties en willen u
tevens vragen ons via amigosdobrasil@home.nl te
informeren als u vanaf nu de nieuwsbrief via de
website kunt lezen. Wij sturen u dan geen papieren
versie meer toe. Op deze manier sparen wij onze
porti- en drukkosten en ook het milieu.
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