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Graag nodigen wij u uit onze jaarlijkse Kerstverkoop 
te bezoeken, die dit jaar wordt gehouden op 
 

                      dinsdag 29 november a.s. 
                   van 10.00 – 14.00 uur 
                 in Huize Van der Ploeg, 
       Broekhem 1 te Valkenburg a/d Geul 
 
Een groot aantal vrijwilligers is alweer druk in de weer met 
de voorbereidingen. Dank zij de onvoorwaardelijke steun 
van deze geweldige groep mensen zijn wij op de 29e weer 
in staat onze kerstmarkt mooi in te richten en u een keur  
aan aantrekkelijke kleine en grote kerstcadeautjes, 
kerstkransen, culinaire verrassingen en Braziliaans 
handwerk aan te bieden. Bij dit alles hoort natuurlijk een 
lekker, vers gezet kopje koffie.  
                                                
Wij zijn erg blij te kunnen melden, dat wij Wilde Ganzen 
opnieuw bereid hebben gevonden deze activiteit ten 

behoeve van ons 
PROGEPE pro
ondersteunen. (Zie voor 
meer informatie pag. 2) 

ject 2012 te 

  
Zoals bekend werft Wilde 
Ganzen fondsen voor de 

ondersteuning van kleinschalige, concrete projecten in 
ontwikkelingslanden. Door deze samenwerking wordt elke  
euro die de kerstverkoop opbrengt € 1,55 waard. 
Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn onze 
kerstverkoop te bezoeken maar ons project wel willen 
steunen, dan kunt u dit doen door uw bijdrage  

 
rechtstreeks over te maken op rekening 40.000 van 
Wilde Ganzen, o.v.v. “Activiteit 2011.660 AMIGOS 
DO BRASIL”. Ook dan telt Wilde Ganzen 55 cent bij 
uw euro op.  
 
Ook dit jaar mogen wij weer, onder dankzegging 
aan de familie Naus, gebruik maken van de 
parkeerplaats van  Hotel Prinses Juliana. Verdere 
parkeergelegenheid vindt u ook op de algemene 
parkeerplaatsen in de Pr.Margrietlaan (om de hoek)  

 
Wij zouden het bijzonder fijn vinden u op deze 
laatste dinsdag van de maand november te mogen 
begroeten! 
 
Bestuur Stichting Amigos do Brasil 

 
 

  BERICHTEN VAN ROVER 
 
  Olinda, 18 september 2011  

Beste Amigos,  

Een paar korte berichten uit Brazilië, waar gelukkig 
de lente begonnen is na een lange, natte en muffe 
winter. Ik ervaar  die winters hier altijd als het 
“trieste der tropen”. Een bewolkte hemel, iedere 
dag miezerige regen of enorme stortbuien, overal 
modder, alles is muf en vochtig en beschimmeld, 
bij een zonnestraaltje moet je gauw je kleerkast 
zien te luchten. De stad is een chaos, straten 
lopen onder en veranderen in rivieren, gaten in de 
weg,  overstromingen overal, modderlawines in de 
volkswijken die tegen de heuvels aan gebouwd zijn 
met vaak fatale gevolgen, dit jaar 9 doden in 
Recife. Ik herinner me de 29e april 1996, in één 
dag en nacht van hevige regens zijn er toen 62 
dodelijke slachtoffers gevallen in de grootstad 
Recife vanwege die modderlawines. Sindsdien is 
er door de verschillende gemeentebesturen veel 
gedaan om in de volkswijken steunmuren te 
bouwen en regenwater te kanaliseren, maar 
desondanks blijven er doden vallen. Dat is omdat 
de armste mensen hun huisje vaak bouwen op een 
clandestiene manier op grond die vrijwel niks 
waard is en die zeg maar “gekraakt” wordt. In een 
moeras, een soort mangrovewoud, langs de 
rivieroevers of tegen een steile helling.  



Overigens, het is typisch te zien dat Brazilianen net bokken 
zijn, geen Valkenburgse bokken hoor, maar bokken 
vanwege de watervrees. Bij de minste of geringste druppel 
regen schuilen, vooral niet nat worden, zeker niet de straat 
op gaan en liefst onder een lakentje thuis op bed blijven 
liggen. Regen en kou (23 of 24 graden!) dat is niks, dan 
functioneren de mensen hier niet.  Pas als de zon er is en 
het goed heet is, dan heeft men energie en werkt men 
volop.  

Dus precies het tegenovergestelde van een vooroordeel 
dat men vaak hoort in “het rijke westen”, nl. zo iets van  “in 
de tropen zijn ze zo arm omdat ze daar de hele dag in die 
hitte wat liggen te dommelen”... Nou, vergeet het maar!  

Wilde Ganzen  
  
Op 8 juli jl. hebben wij in het Grote Huis in Recife bezoek 
gehad van Sylvia van den Berg – Ortega en Viola van 
Dalfsen van de organisatie Wilde Ganzen uit Hilversum. 
Wij hebben al jarenlang steun van Wilde Ganzen, steeds in 
samenwerking met actievoerders in Nederland. Zo heeft 
Wilde Ganzen al eens bijgedragen aan de Kerstverkoop 
van de Amigos en ieder jaar is er een samenwerking 
tussen Wilde Ganzen en het Stella Maris College uit 
Meerssen. Wilde Ganzen doet 55% financiële steun 
bovenop de opbrengst van een actie in Nederland. Zo 
hebben wij het grootste deel van de infrastructuur van het 
Grote Huis kunnen opbouwen en onderhouden via steun 
van deze acties samen met de Wilde Ganzen.  
 
Het was dan ook fijn Sylvia en Viola te mogen ontvangen 
en hen te kunnen tonen wat die steun concreet heeft 
opgeleverd. Niet alleen wat er gebouwd en aangeschaft is, 
maar ook hebben wij aan hen leerlingen van onze cursus 
kunnen voorstellen. Op 8 juli hadden wij nl. de diploma-
uitreiking van de PROGEPE-cursus 2011 en ook hadden 
wij een aantal oud-leerlingen uitgenodigd om te vertellen 
wat die PROGEPE-cursus betekend heeft voor hun leven.  
 
 

 
 
Blije gezichten na de diploma-uitreiking 
 
 
 

De Mastreechter Staar en het Grote 
Huis  
 
Bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
Stichting Amigos do Brasil hebben wij een 
benefietconcert gehad van de Mastreechter Staar 
in het Openluchttheater in Valkenburg in juni 2010. 
Die prachtige avond heeft een bedrag opgeleverd 
van 8.252,50 euro.  

Met dat geld hebben wij een groep van 21 
studenten kunnen vormen voor onze PROGEPE-
cursus computeronderhoud en burgerschap 
(“cidadania”) in het Grote Huis.  Een cursus die 
uiteindelijk 4 maanden geduurd heeft, van half 
maart 2011, na de carnaval, tot 8 juli. Slechts twee 
leerlingen zijn afgevallen omdat ze een baan 
konden krijgen. 19 Jongens en meisjes, het was 
een jonge groep, hebben hun certificaat behaald. 
Veel dank aan de Mastreechter Staar en eenieder 
die zich heeft ingezet voor het benefietconcert.  

Jullie hebben deze jongelui een eind op weg 
geholpen naar een toekomst met gelijkere kansen.  
 
 
Viola, Eliana en Sylvia in het Grote Huis 

 
Oud–leerlingen  
 
De ontmoeting van enige oud-studenten van de 
computercursus met Sylvia en Viola van de Wilde 
Ganzen was voor beide dames indrukwekkend en 
voor ons een enorm dankbare ervaring. Wij 
hebben genoten van de verhalen. Van Daniel, een 
grote neger, die 4 jaar geleden de cursus gedaan 
heeft, toen veiligheidsagent was in een shopping 
center, nu getrouwd is, trots en verliefd met de 
vrouw naast zich, en die de lerarenopleiding 
wiskunde in de avonduren gedaan heeft. Hij is nu 
leraar op een openbare school en ook op een 
particuliere school, en voelt nu zelf de missie zo, 
dat het nu aan hem is om andere jonge mensen 
vorming te bieden.  

 
 



Zeer welbespraakt zei Daniel tijdens deze ontmoeting op 
Braziliaans emotionele wijze: “hier in het Grote Huis heb ik 
iets ontvangen dat niemand je af kan nemen: kennis!” Die 
kennis is niet alleen technisch. Veel nadruk lag op de 
lessen maatschappijleer of “cidadania” zoals wij dat hier 
zeggen.   
 

 
 
Alsof hun eigen wereld voor hen was opengegaan, 
bevattelijk is geworden. Men is kritischer geworden. Zo 
vertelde Allison, die in een grote arme volkswijk woont, 
Ibura geheten, dat hij zich altijd schaamde voor zijn 
woonplaats en dat hij die liever niet vermeldde. Totdat hij 
samen met andere leerlingen tijdens de cursus een 
onderzoek moest doen naar de geschiedenis en de 
organisaties in zijn eigen woonwijk. Hij heeft toen 
interviews gedaan met eerste bewoners, heeft wijkcomités, 
moederclubs, voetbal-teams, dominoverenigingen, 
carnavalsclubs en muziekgroepen bezocht en heeft 
ontdekt wat een enorme rijkdom aan mensen er bestaat in 
de wijk en wat een geschiedenis van strijd en organisatie 
er geweest is.  
Nu zegt hij met trots: “ik kom uit Ibura”.  
 
Een nieuwe activiteit in het Grote Huis  
 
Inmiddels zijn we in augustus met een nieuwe activiteit 
begonnen in het Grote Huis. Eliana heeft samen met een 
groep jongelui een project opgesteld dat tot doel heeft om 
schade te verminderen bij drugsgebruik. Het gebruik van 
alcohol, maconha (een soort hasj) en sinds een paar jaar 
ook crack is enorm toegenomen onder jongeren die in 
arme wijken wonen of in favela’s. Probleem is dat niet 
alleen het gebruik schadelijk is voor de gezondheid en de 
menselijke relaties (familie, werk, school) maar dat het 
drugsgebruik vanwege de illegaliteit en de repressie nauw 
verbonden is met het criminele circuit, dat levensgevaarlijk 
is. De drugsoorlog eist vele levens op. Over die cijfers van 
geweld heb ik al vele keren geschreven. Dat is het grootste 
probleem voor jongeren in een sociaal riskante situatie.  
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De groep jonge vormingswerkers waarmee Eliana 
werkt, zijn net afgestudeerd in pedagogie, 
geschiedenis, maatschappelijk werk en 
psychologie.  
 
Een vriend van ons, Leo, die veel ervaring heeft 
met straattheater, doet ook mee. Allen zijn parttime 
werkzaam bij de gemeente of bij particuliere 
instanties die werken met drugsgebruikers en 
straatkinderen. Zij hebben een vormingsproject 
ingediend bij de COMDICA, “Conselho Municipal 
de Defesa dos Direitos da Crianca e do 
Adolescente”,  de gemeentelijke Raad ter 
Bescherming van de Rechten van het Kind en de 
Adolescent. Deze Raad heeft ons project 
goedgekeurd en steunt het met een financiële 
bijdrage van R$37.000,00 (ongeveer 16.800 
euros) voor zes maanden, van augustus 2011 tot 
januari 2012. Dat is geweldig, immers voor het 
eerst krijgen wij nu daadwerkelijk steun van de 
openbare macht.     

Daniel en echtgenote 

Ons publiek, jongeren van 12 tot 17 jaar, komt van 
de openbare scholen die in de buurt van het Grote 
Huis liggen. De eerste fase van het project bestaat 
uit bezoek aan deze scholen en 
voorlichtingsbijeenkomsten. Daarna worden 
verschillende soorten workshops (pedagogie, 
theater, politiek, informatie) gehouden met een 
groep van 25 jongeren, waarin men werkt aan 
preventie en reflectie over de eigen identiteit. Ook 
worden ouders bij deze activiteiten betrokken. 
Gedurende de zes maanden werkt men aan een 
toneelvoorstelling, die bij de afsluiting van de 
“cursus” wordt opgevoerd. De bedoeling is dat de 
jongeren die intensief meedoen aan het Project op 
hun beurt iets kunnen betekenen binnen hun 
schoolgemeenschap waar het informatie en 
preventie betreft inzake drugsgebruik.  
 
 

Het gehandicaptenproject in 
Mangueira  

Een kort maar krachtig woord van dank aan de 
Jef Willemsstichting uit Meerssen, die gedurende 
de afgelopen vijf jaar ervoor gezorgd heeft dat dit 
project van maatschappelijk werk met mensen 
met een handicap goed heeft kunnen draaien. 
Ieder jaar hebben zij gedurende deze periode 
bijgedragen met een bedrag van ongeveer 
10.000 euro. Dank ook voor alle vriendschap, 
aandacht en warme belangstelling voor de 
Amigos do Brasil in Valkenburg en de projecten 
in Brazilië.  



- Een andere originele activiteit was een 
barbecue die werd georganiseerd door 
een groepje donateurs en 
sympathisanten van Amigos do Brasil. 
Het mooie bedrag van € 1.835,- was het 
resultaat van een middag gezellig en 
lekker genieten. Veel dank hiervoor. 
 

Beste vrienden van Brazilië, veel dank voor alles, wij 
wensen jullie een gezellige kerstverkoop toe en daarna 
hele goede feestdagen eind van dit jaar!  

 

Abraços, Eliana en Rover van der Ploeg 

 
 

- Het Charitatief Cultureel Sociaal 
Steunfonds Maastricht verraste ons met 
een mooie gift van € 100,- ten bate van 
onze projecten. Dank u wel. 
 

 
  GIFTEN 

- Van de Stichting Trein 8.28 H.IJ.S.M. 
ontvingen wij ten behoeve van ons 
project PROGEPE het mooie bedrag 
van € 400,-. Hartelijk dank.    
 

 
- Opnieuw ontvingen wij weer een 
       prachtige donatie van € 2.000,- van 
       Susan Starren en Adri Zwagerman.  
       Heel hartelijk dank. 
 - Op 7 augustus jl. werd onze jaarlijkse  

H. Mis opgedragen door de eerwaarde 
heer Pastoor Jansen. Bij deze mooie 
mis, waar de preek werd verzorgd door 
Rover van der Ploeg, waren ondanks de 
vakantietijd veel trouwe donateurs 
aanwezig, hetgeen bijzonder wordt 
gewaardeerd.  De gebruikelijke 
kerkdeurcollecte bracht het prachtige 
bedrag van € 876,90 op. Hartelijk 
bedankt.  
 

- De heer en mevrouw Koene-Oude 
Nijhuis vierden onlangs hun 40-jarig 
huwelijksfeest. In plaats van een cadeau 
vroegen zij om een bijdrage voor onze 
stichting. Dit bracht het geweldige 
bedrag van € 686,- op.  Veel dank voor 
dit mooie initiatief. 
 

- De Kiwanis Meerssen-Gloriette 
organiseerden afgelopen winter voor de 
eerste keer een Wintercinema. Deze 
bijzondere activiteit zorgde voor een 
prachtige opbrengst, waarvan de helft 
voor onze projecten was bestemd. 
Tijdens een gezellige bijeenkomst 
mochten wij dan ook een mooie cheque 
ter waarde van € 2.500,- in ontvangst 
nemen, die eveneens ten goede zal 
komen aan het PROGEPE project. 
Hartelijk bedankt! 
 

 
Wij wensen de Kiwanis Meerssen-
Gloriette veel succes met de komende 
tweede editie van de Wintercinema.   
 

- Veel dank ook aan Bontrup Beheer uit 
Bunde voor de geweldige donatie van  
 € 5.000,- ten behoeve van de projecten 
van Amigos do Brasil. 
 

- Een anonieme donateur schonk het 
mooie bedrag van € 500,-. Heel hartelijk 
dank.  
 

- Tijdens het recente bezoek van Rover 
en Eliana van der Ploeg in Nederland 
vond een bijzonder plezierige 
samenkomst plaats met de familie 
Willems in Meerssen. Als afsluiting van 
de samenwerking met de Pater Jef 
Willems Stichting in de afgelopen vijf 
jaar ontving Amigos do Brasil nog een 
laatste restbedrag van € 180,-. Rover en 
Eliana benadrukten bij dit samenzijn 
nogmaals het grote belang van een 
dergelijke doorlopende ondersteuning. 
Onze voorzitter sprak mede namens  
onze zusterstichting in Recife nogmaals 
onze dank uit voor het ontvangen 
vertrouwen en de fijne samenwerking.  
 
 
 

 
 


