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Het is bijna weer zo ver! Onze jaarlijkse 
Kerstverkoop vindt dit jaar plaats op 

 

                      dinsdag 27 november a.s. 
                   van 10.00 – 14.00 uur 
                 in Huize Van der Ploeg, 
       Broekhem 1 te Valkenburg a/d Geul 
 

Iedereen is inmiddels druk in de weer met de 
voorbereidingen. Onze vrijwilligers staan klaar om er 
voor te zorgen dat alles ook nu weer piekfijn uitziet. 
Hun  onvoorwaardelijke steun zorgt er elk jaar weer 
voor dat wij u in een gezellige en sfeervolle 
ambiance een grote verscheidenheid aan mooie 
kerstcadeautjes, kerstkransen, exclusieve bewaar-
dozen voor speciale gelegenheden, culinaire 
lekkernijen en Braziliaans handwerk kunnen 
aanbieden. Dit alles natuurlijk bij het genot van een 
lekker kopje koffie. 
  

Blij zijn wij te 
kunnen melden dat 
Wilde Ganzen  zich 
opnieuw bereid 
heeft verklaard onze 
activiteit ten bate 
van het PROGEPE 
project 2013 te 
ondersteunen.  
 

  
 

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 2012.691 AMIGOS DO BRASIL”. 
Ook dan wordt elke door u gesponsorde euro 
55 cent meer waard.  
 
Opnieuw staat de parkeerplaats van Hotel 
Prinses Juliana weer tot onze beschikking, 
waarvoor veel dank aan de familie Naus. 
Verdere parkeergelegenheid vindt u op de 
algemene parkeerplaatsen in de Pr. 
Margrietlaan (de straat t.o. de parkeerplaats 
van Hotel Prinses Juliana).  

 
Met veel plezier nodigen wij u uit deze 20e! 
editie van de Amigos do Brasil Kerstmarkt te 
bezoeken; uw aanwezigheid bij dit vierde 
lustrum wordt bijzonder gewaardeerd! 
 
Bestuur Stichting Amigos do Brasil 
 
 

 

BERICHTEN VAN ROVER 
 
Olinda, 1 oktober 2012 
 
Beste Amigos, 
 
In 1998 hebben wij hier in Brazilië een van de 
overheid onafhankelijke organisatie, de Serviço 
de Promoção Social opgericht, om de sociale 
projecten te behartigen. De samenwerking met 
de Stichting Amigos do Brasil en andere 
organisaties van internationale samenwerking 
zoals Wilde Ganzen en Cordaid alsook  
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contacten met lokale partners gebeuren als 
zodanig niet als persoonlijke relatie met Rover 
en Eliana, maar hebben een formeel juridisch 
aspect op institutioneel niveau.   
De SPS heeft een bestuur, eigen bankrekening, 
een boekhouder. Het draagvlak is breder, de 
financiën zijn helder, de continuïteit is meer 
gegarandeerd.        
 
Dit alles ter inleiding om te vertellen dat wij in 
de maand september een nieuw bestuur van de 
SPS gekozen hebben.  Wij hebben een beroep 
gedaan op de jongelui die in de afgelopen jaren 
hebben meegewerkt in het Grote Huis in 
Recife. Het deed ons goed te zien dat velen 
gehoor hebben gegeven en graag mee willen 
werken aan de voortzetting van de 
sociaaleducatieve projecten van de SPS. Het 
betreft de groep docenten en medewerkers van 
de PROGEPE-cursus, die een paar jaar 
geleden studenten waren op de Federale 
Universiteit van Pernambuco.  
 

 
      
      Het nieuwe bestuur, energiek en vol motivatie 

 
Nu zijn het jonge mensen die inmiddels hun 
studie hebben afgesloten en van wie sommigen 
een masterstudie doen of een promotiestudie. 
Anderen hebben een eerste baan bij de Banco 
do Brasil, bij de rechtbank van Pernambuco, bij 
de Federale Technische School, bij de 
brandweer of bij het Secretariaat van Cultuur 
van de deelstaat Pernambuco en ga zo maar 
door. De SPS biedt hen gelegenheid om 
geëngageerd te blijven met jeugd die minder 
kansen heeft op het gebied van vorming en 
werk. 
 
Op dit moment is Eliana bezig met de bureau-
cratische rompslomp die een actualisering van 
bestuur en statuten met zich meebrengt. Dat is  

 
 

een gezeur waar jullie weinig idee van 
kunnen hebben. Eliana zal actief blijven in 
de uitvoerende taken, ikzelf blijf als vice-
penningmeester in het bestuur, onder 
andere om de contacten met Nederland te 
behartigen.  
 
Het bestuur bestaat uit 12 mensen, te 
weten: voorzitter, secretaris en 
penningmeester en hun respectievelijke 
vices, plus een fiscale raad van drie leden 
en hun drie plaatsvervangers. Een groep 
mensen met wie we onze activiteiten 
kunnen overdenken en plannen. Zo is nu 
bijvoorbeeld aan de orde om een nieuwe 
richting te geven aan de PROGEPE-
cursus. Wij merken de laatste twee jaar dat 
er minder inschrijvingen zijn voor de 
cursus.  De redenen daarvoor zijn als de 
volgende. 
 
De deelstaat Pernambuco en ook de 
gemeente Recife hebben sinds kort een 
groter aanbod van beroepsvorming voor 
jongeren die openbaar onderwijs genoten 
hebben, vooral op technisch vlak en in 
cursussen van korte tijdsduur. Deze 
cursussen bieden een studiebeurs voor de 
studenten die een financiële steun voor 
hun gezinssituatie is en ook voor de 
transportkosten. 
 

 
 
   Het kleine meisje vooraan is Maria Rayanna, nu       
    23 jaar oud en docente techniek bij PROGEPE 
 
Jongeren die de schoolperiode afgesloten 
hebben en die enige technische en/of 
informaticakennis hebben, maken een 
goede kans op werk. Deze situatie is 
volledig verschillend t.o.v. Europa. Zowel 
ten noorden van Recife, in de stad Goiana, 
als ten zuiden in het havencomplex Suape  
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vinden enorme investeringen plaats. In Goiana 
is de bouw begonnen van een Fiat autofabriek 
die uiteindelijk 7.600 banen zal  opleveren. Op 
het moment zijn er cursussen voor jongeren uit 
de streek (8 gemeentes) die opleiding bieden 
voor 50 verschillende functies in de fabriek.  

 
Een ander positief feit is dat de deelstaat-
regering die verantwoordelijk is voor het 
middelbaar onderwijs, steeds meer integraal 
onderwijs biedt, dat de scholieren de hele dag 
op school bezighoudt. 
 

 
 

Positieve geluiden dus. Wat we wel opmerken 
is dat ons aanbod van een gratis cursus voor 
computeronderhoud en –reparatie uniek blijft. 
De markt vraagt erom, maar de regering geeft 
geen vorming op dit gebied. Ik denk, omdat het 
beroepsmatig gezien een activiteit is van kleine 
particuliere initiatieven en bedrijven. De 
regering speelt meer in op de arbeidsmarkt van 
de grote bedrijven die zich in Pernambuco 
vestigen: olieraffinaderij, drie scheepswerven, 
geneesmiddelenfabriek van hemoderivaten, 
glasfabriek, voedselindustrie.  
 
Daarom blijven we de PROGEPE-cursus 
voortzetten. Wel met een iets jonger publiek, 
vanaf 14 jaar, scholieren van openbare scholen 
die nog geen integraal onderwijs genieten. 
Daarmee komen we terecht bij de slechter 
geschoolde jongeren uit de arme wijken. Deze 
maken met een PROGEPE-diploma goede 
kans om een eerste baan te krijgen. Hier 
bestaat het model van de “jovem aprendiz”, de  

 

 
 
De eerste groep PROGEPE studenten in 2012 

 
jonge leerling in bedrijven, die vanaf de 
leeftijd van 15 jaar een salaris verdient met 
tijdelijk werk en op een openbare school 
onderwijs moet genieten. 
 
Zoals ik in de vorige brief schreef, wilden 
we een groep cursisten starten in het 
gehandicaptenproject in de wijk Mangueira. 
Die is van start gegaan begin september. 
Inderdaad met een veel jonger publiek.  
Er was veel belangstelling zodat we twee 
groepen gevormd hebben, ‘s ochtends en 
‘s middags, allemaal uit de wijk zelf of van 
dichtbij zodat geen beurs voor buskaartjes 
gegeven hoeft te worden. Dat maakt het 
wat goedkoper. De PROGEPE-cursus is nl. 
vrij duur voor ons. De volledige, intensieve 
cursus van 400 lesuren, met beurs voor 
tranportkosten kost 450 Euro per leerling. 
Na het vertrek van Cordaid uit Brazilië in 
2009 beschikken we niet over de financiën 
om 100 leerlingen per jaar te vormen. 
 

 
 

Maria Rayanna 
tijdens haar les 
techniek 



 

 

Zo werken we nu met  30 leerlingen in 
Mangueira en proberen we de kosten te 
drukken. 
 
Einde november, wanneer jullie druk bezig zijn 
met de kerstverkoop, gaan we een bijeenkomst 
organiseren waarvoor we alle oud-leerlingen 
van de PROGEPE-cursus sinds 2006 
uitnodigen. We zijn benieuwd om het effect van 
de cursus te horen uit de verhalen van de 
cursisten en ook willen wij met hen nieuwe 
perspectieven openen met betrekking tot 
vormingswerk met arme jongeren. 

 
 

 
 
Blije gezichten bij de uitreiking van het diploma! 

 
Over onze andere projecten zal ik meer 
vertellen in de volgende nieuwsbrief. 
Wij wensen jullie alvast een gezellige en 
succesvolle kerstverkoop toe en hele goede 
feestdagen einde van het jaar. 

 
Veel groeten, Eliana en Rover 

 

 

  GIFTEN 
 

- Ook dit jaar ontvingen wij een 
       prachtige donatie van € 2.000,- van 
       Susan Starren en Adri Zwagerman.  
        

 - De kosten van € 71,40 voor het hosten 

 van onze mooie website worden 
 anoniem gesponsord.   
 
- Ontzettend lief vinden wij de gift van  

€ 52,- van de communicantjes Aimee, 
Pip, Veerle, Matthijs en Chiel uit 
Houthem.  Geweldig dat jullie op zo’n 
speciale dag ook denken aan jullie 
leeftijdgenootjes in het verre Brazilië.  
 

- Van Frissen Groen Techniek uit 
Valkenburg mochten wij een mooie gift 
van € 50,- in ontvangst nemen. 
 

- De Elisabeth Strouven Stichting heeft 
onze projecten ook dit jaar nogmaals 
ondersteund met een prachtige donatie 
van € 2.500,-.    
 

- Op 5 augustus jl. werd zoals inmiddels 
gebruikelijk een H. Mis opgedragen door 
de eerwaarde heer Pastoor Jansen, in 
samenwerking met Amigos do Brasil, 
waarbij de preek werd verzorgd door 
Rover van der Ploeg. De  kerkdeur-
collecte bracht het prachtige bedrag van 
€ 735,04 op. Daarnaast ontvingen wij 
nog enkele nagekomen donaties naar 
aanleiding van de H. Mis voor een 
bedrag van € 350,-. 
 

- In onze vorige nieuwsbrief vond u al een 
uitgebreid verslag van de 32e editie van 
de sponsorloop HELP een HANDJE met 
je VOETJE van het Stella Maris College 
in Meerssen.  
 

 
 
Samen met enkele extra giften voor dit 
specifieke project en de 55% bijdrage 
van Wilde Ganzen werd de uiteindelijke 
opbrengst € 5.074,19. Geweldig! 
 

 

De uitreiking van de cheques op 11 mei jl. 
 

Heel veel dank aan alle gulle 
gevers en vaste donateurs! 
 

Leerlingen  
tijdens de 
sponsorloop 


