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BERICHTEN VAN ROVER 
 

Olinda, 10 maart 2013 
 
Beste Amigos,  
 
Al vele jaren lang hebben wij contact met het 
Stella Mariscollege in Meerssen, dat ieder jaar 
een sociale actie organiseert. Er zijn een vijftal 
projecten en om de 5 jaar is één project het 
hoofdproject. Dit project ontvangt dan de helft 
van de opbrengst van de actie, die Help een 
Handje met je Voetje (HeHaVo) heet en 
steeds op de vrijdag voor de Carnaval 
plaatsvindt. Gedurende de periode in het 
begin van het jaar voorafgaande aan de 
Carnaval wordt er op school bijzondere 
aandacht besteed aan het land waar het 
hoofdproject gerealiseerd wordt. 
 
Dit jaar, 2013, zijn wij de Amigos do Brasil in 
Valkenburg en de Serviço de Promoção 
Social in Recife de bestemming van het 
hoofdproject. In deze nieuwsbrief wil ik 
vertellen over het project dat wij voorgesteld 
hebben en dat wij in het tweede semester 
hopen te verwerkelijken. De tekst is zoals ik 
die geschreven heb voor de leerlingen van de 
school, vergezeld van een uitgebreide 
historische inleiding. Deze inleiding zal in een 
van de volgende nieuwsbrieven opgenomen 
worden. 
 

Het project heet: 
Beroepsvorming voor jongeren: 
receptionist                                                           
en zal plaatsvinden in het gebouw van de 
”Sociedade do Portador de Deficiência”, het 
Gehandicaptenproject in Mangueira – Recife. 
 
Recife is vandaag de dag een stad met 
ongeveer 3,5 miljoen inwoners als je de 
voorsteden erbij telt. Mangueira, de wijk waar 
het project is, is van oorsprong mangrove. Het 
is laag gelegen. 
 
 

 

 
De huisjes van het gehandicaptenproject 
 

In een gebied dat in de 17’ eeuw al 
“Afogados” heette. “Afogar-se” betekent 
verdrinken. Dus je kunt je wel voorstellen dat 
het een nat gebied is dat  onder de zeespiegel 
ligt. In dt gebied liggen vele volkswijken en 
ook favela’s. Arme mensen die (veelal 
waardeloze) grond kraken, die ophogen en er 
een huisje bouwen. Dat jaren achtereen. 
Mangueira is een dichtbevolkte wijk, smalle 
straatjes, kleine huizen, met steegjes vol met 
kamers, ooit gebouwd voor familie (kinderen) 
die ergens moesten wonen, sinds kort gaat 
alles de lucht in, een, twee etages hoog.  
 
Tussen de straatjes liggen enige favelas, met 
typische namen: “Campo de Piolho” 
(vlooienveld), “o Ovo Duro” (het harde ei), 
“Vietnam”,”a Portelinha” (het Poortje), waar de 
drugshandel zich lokaliseert. Het geweld is 
alomtegenwoordig. Vooral het crack-gebruik 
(een goedkoop soort cocaïne) is een plaag. 
 
Het gemeentebestuur van de Arbeiders Partij, 
de “Partido dos Trabalhadores”, heeft de wijk 
van riolering en bestrating voorzien. Dat ziet 
er al een stuk beter uit. Echter de afwatering 
is niet ideaal. Bij een flinke bui loopt alles 
onder water en kruipen er legioenen 
kakkerlakken langs de muren omhoog! 
In die wijk beschikken wij met onze Niet 
Governamentele Organisatie “Serviço de 
Promoção Social” over twee huisjes die met 
elkaar verbonden zijn. Daar heeft al een 
gemeenschapsschool gefunctioneerd en nu is 
het een centrum voor mensen met een 
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handicap, de “Sociedade de Portadores de 
Deficiência da Mangueira”. Die komen daar bij 
elkaar, vieren er feest, er zijn lezingen, er is 
bezigheidstherapie, een informaticalokaal.  
 

 
Samenkomst in het Gehandicaptenproject 
 

Een belangrijk steunpunt voor mensen met 
een handicap die nauwelijks hun huis 
uitkomen, slecht geschoold zijn en vaak 
verstoken blijven van hun rechten. 
 
Het project voor de actie  HeHaVo 2013 
Sinds 2006 organiseren wij in het Grote Huis 
in Recife een cursus voor computeronderhoud 
en “cidadania”. Met die cursus hebben we al 
meer dan 400 jongelui een certificaat kunnen 
geven. Het Grote Huis ligt in het oude centrum 
van Recife. De cursisten krijgen een kleine 
beurs, 25 euro per maand, om bij te dragen in 
de kosten voor het vervoer. Dat is misschien 
moeilijk voor te stellen voor Nederlandse 
jongeren, dat er gewoon geen geld in huis is 
om een buskaartje te kopen.  
 
Gedurende het tweede semester van 2012 
hebben wij de PROGEPE- cursus, zo heet ie, 
“Projeto de Geração de Renda e Emprego 
através da Educação”, project voor inkomen 
en werk door middel van vorming, in 
Mangueira georganiseerd.  Speciaal voor 
jongeren uit die wijk. Geen beurs voor 
buskaartjes deze keer omdat iedereen in de 
buurt woonde. De groep cursisten was een 
stuk jonger , voornamelijk tussen de 14 en 21 
jaar, allemaal schoolgaand op een openbare 
school, die zeer erbarmelijk van kwaliteit is. 
Het niveau van scholing was erg laag. Voor 
sommigen was de cursus dan ook te hoog 
gegrepen. 
 
Na de ervaring met deze groep willen we een 
educatief project opzetten dat meer aansluit 
bij hun mogelijkheden en beperkingen.  Daar 
is het idee van een beroepsvorming voor 
receptionist uit geboren.  

Doelgroep zijn jongeren vanaf 16 jaar, die 
aansluiting kunnen vinden op de 
arbeidsmarkt. Voornamelijk meiden. Wat is 
namelijk het geval? We hebben opgemerkt 
dat er opvallend veel jonge meiden zwanger 
raken en al vroeg moeder zijn. Dat is heus 
niet uit gebrek aan voorlichting op het gebied 
van veilig vrijen en gebrek aan voorbehoed-
middelen. Een kind krijgen opent een nieuw 
perspectief: het vaak krappe, kleine en drukke 
thuis met veel stress en instabiele familie-
relaties verlaten door een kerel aan de haak 
te slaan, die enige sociale zekerheid biedt en 
inkomen, want er is een kind en de vader 
moet de eer te nakomen door te zorgen voor 
het eten, de wekelijkse boodschappen. 
 

 
Toekomstige cursisten 
 

Beroepsvorming en een meer kritisch zicht op 
hun leven en de maatschappij zou nieuwe 
deuren kunnen openen voor deze meiden. 
Een korte opleiding voor receptioniste hoeft 
niet te moeilijk te zijn, biedt ook goede kansen 
op een arbeidsmarkt waar dienstverlening de 
grootste sector is en waar alles en iedereen 
toeleeft naar de evenementen van de WK-
voetbal die ook in Recife zullen plaatsvinden 
in 2013 en 2014. 
 
Een baan met een eigen inkomen, de 
uitdaging om meer en beter te studeren, de 
sociaal gewaardeerde functie van 
receptioniste die een groter gevoel van 
eigenwaarde geeft, al die aspecten hebben te 
maken met genderbenadering en een 
stimulans voor jonge meiden op de weg naar 
volwassenheid. De cursus is overigens niet 
exclusief voor meiden. 
Wat houdt zo’n cursus in?  
- weten om te gaan met mensen, beleefdheid, 
  vriendelijkheid, voorkomendheid 
- weten om te gaan met de instrumenten: 
  telefoon, intercom, fax, scan, computer  
  en internet 
- goede beheersing van de Portugese taal,  
  een tekst kunnen begrijpen en samen- 
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  vatten, boodschappen kunnen doorgeven 
- een eerste inleiding in de Engelse taal 
- basiskennis van informatica, beheersing van 
  internet, Word  en Excel 
- goed kunnen digiteren op de computer 
- een kritische kijk op de maatschappij  
  verwerven, kennis van rechten en plichten  
  inzake arbeidsrecht. “Cidadania” noemen wij 
  dit, actief burgerschap  
- ook willen wij de mogelijkheid bieden voor  
  psychologische begeleiding van de 
  cursisten 
 
Al  met  al een intensieve cursus gedurende  
5 maanden, één dagdeel, 4 dagen per week. 
Totaal 320 lesuren. Wij gaan die cursus in het 
eerste semester plannen en organiseren om 
dan in het tweede semester vanaf augustus 
met twee groepen leerlingen van 20 cursisten 
ieder van start te gaan. Wij hopen met dit 
project niet alleen vorming te bieden voor de 
cursisten maar ook een zekere uitstraling te 
bereiken naar de wijk toe. 
Dat is het idee en we zullen jullie op de 
hoogte houden hoe alles verloopt. 
 

Campina Grande, opvang van jonge 
kinderen in Catingueira 

 
Vorige week zijn wij in Campina Grande 
geweest. We hebben lang gedaan over de 
reis. Normaal gesproken drie uur rijden, deze 
keer vijf uur vanwege werkzaamheden aan de 
wegen.  Vele provinciale wegen worden 
momenteel verdubbeld, het worden 
autobanen. Ook in het binnenland  zien we 

enorme bouwwerk-
zaamheden van 
fabrieken, die zich 
rond Recife in steden 
als Vitória de Santo 
Antão en Goiana 
vestigen en in de buurt 
van de nieuwe haven 

Suape ten zuiden van Recife. Hier hebben we 
momenteel niet de dreiging van 
werkeloosheid voor jongeren zoals in 
Nederland het geval is. Er worden veel 
nieuwe banen gecreëerd.  Maar het is wel wat 
je kunt noemen een “wild kapitalisme”, d.w.z. 
zonder enige achting voor het milieu, 
opportunistisch gebruik makend van 
belastingfaciliteiten vanwege de overheid, 

flexibilisering van de arbeidsrelaties, d.w.z. 
geen stabiliteit, favelavorming in het 
binnenland vanwege de migratie naar deze 
nieuwe plaatsen waar geïnvesteerd wordt in 
de industrie en de infrastructuur ten dienste 
van de productie (wegen, havens, 
vliegvelden)  maar niet in woningbouw en een 
infrastructuur van onderwijs, gezondheids-
zorg, sanitaire basisvoorzieningen, enz. voor 
de groeiende bevolking. Met de “vooruitgang” 
stapelen zich ook de problemen op! 
 
Onderweg hebben we ook kunnen 
constateren hoezeer de droogteperiode in het 
Noordoosten ook de kuststreken heeft 
aangetast.  
 

 
De Paraiba rivier heeft een volledig droge 
bedding in het binnenland. Het vee sterft. 
Geen maïs of bonenoogst om de honger te 
stillen van de bevolking. Drinkwater moet 
worden aangevoerd met vrachtwagens. In 
80% van de gemeentes is de noodsituatie 
afgekondigd. Een trieste aanblik. 
In Catingueira gelukkig goed nieuws. Het 
schooljaar is begonnen. Het opvangcentrum 
ziet er prima uit.  
 

 
 



 

 

In november en december 2012 heeft een 
Nederlandse stagiaire. Lisa Timmermans, die 
in Leiden Toegepaste Psychologie studeert, af 
en toe meegewerkt bij het project. Bij haar 
afscheid wilde zij een bijdrage leveren aan het 
project van geld dat men in Nederland had 
ingezameld.  Zij heeft een flinke opknapbeurt 
van het opvangcentrum  gefinancierd. Het 
stucwerk van de muren is gerestaureerd, 
het dak is gerepareerd en alles is 
opgeschilderd. Dank aan Lisa en haar 
vriendenkring in Nederland! 
 
Dank ook aan jullie voor jullie aandacht en 
betrokkenheid bij onze projecten in Brazilië. 
 
Veel groeten en abraços, 
Eliana en Rover 
 
 
 

 
 

  GIFTEN 
 

- De Uitstroomgroep van Adelante in  
Houthem besloot een deel van de  
opbrengst van hun kerstverkoop af te  
staan voor de projecten van Amigos do 
Brasil en doneerde €100,-.  
Een prachtig initiatief.  
        

- Sandra Curfs, een andere leerlinge 

van  Adelante, organiseerde haar 
 eigen “Serious Request”en kon zo  
 € 30,- aan Amigos overhandigen.  
 Sandra, geweldig gedaan!   
 

- Ons standje tijdens de kerstborrel van 
Adelante in Hoensbroek bracht het mooie 
bedrag van € 285,- op, waarvan € 70,- door 
de verkoop van maretakken.  
 

- En de totale verkoop van de maretakken, 
die ons op het allerlaatste moment voor 
aanvang van de kerstverkoop werden 
aangeboden, bedroeg maar liefst € 225,-, 
Dank voor dit bijzondere initiatief! 
 

- Een andere ongebruikelijke maar eveneens 
geweldige actie bereikte ons ook kort voor 
de 27e november. De inschrijving op porties    
hazenpeper bereid door Toine Hermsen 
was een succes en zorgde uiteindelijk voor 
een opbrengst van € 325,- ten bate van 
onze projecten. 
 

- Een geweldige donatie van Graniet Import 
Benelux B.V. te Bunde van € 10.000,- 
zorgde er mede voor dat onze kerst-
verkoop in een tot nu toe ongeëvenaard 
hoge opbrengst resulteerde. 
 

- De elfjarige Donna Zegwaart maakte 
onlangs € 100,- over voor de kinderen in 
Brazilië. Dankjewel Donna! 
 

- Van HR Contracting in Venray mochten wij 
opnieuw een mooie bijdrage van € 250,- 
ontvangen. 
 

- Een verslag van de kerstverkoop 2012 en 
de jaarlijkse wandeltocht HEHAVO van 
Stella Maris op 8 februari jl. vindt u elders 
in deze nieuwsbrief.  
 

Heel veel dank aan alle gulle gevers en 
vaste donateurs! 
 
 

 
 

Nog 3 kerstkransen en 2 potjes jam 
 
De kerstverkoop van Amigos do Brasil 2012 
was andermaal een groot succes. Om goed 
weer te geven wat in korte tijd zoal in handen 
kwam van nieuwe eigenaars, zouden eigenlijk 
ter illustratie foto’s van vlak voor en direct na 
de verkoop in deze nieuwsbrief moeten staan. 
 

 
 
Vier uurtjes waren nodig om het weelderige 
aanbod te doen slinken tot een schamel 
restant met 3 kerstkransen, 5 flesjes dressing 
en 2 potjes jam. Er lag nog een klein 
molshoopje handwerken en de inhoud van het 
tweede leven-hoekje was zo ongeveer 
gehalveerd. 
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Het assortiment karikaturale Braziliaanse 
beeldjes was stevig aangesproken en gretig 
werd er ingetekend voor exclusieve 
hazenpeper voor de kerstdagen en –
waarschijnlijk eenmalig- riante takken 
mistletoe. De jaarlijks terugkerende paté was 
op en ook de traditionele linzetoert was 
uitverkocht. 
 

 
 
Alles bij elkaar leverde dit weer een enorm 
resultaat op met daarnaast een zeer tevreden 
en voldaan gevoel voor de vele vrijwilligers die 
met hun niet aflatende inzet deze jaarlijkse 
actie mogelijk maken. Een opsteker ook om al 
snel in het nieuwe jaar met goede moed te 
beginnen met de voorbereidingen voor de 
kerstverkoop 2013, die zoals gewoonlijk op de 
laatste dinsdag in november georganiseerd 
wordt. 
 
En dan nu het resultaat: 
De opbrengst van de kerstverkoop 2012 ter 
plaatse was € 11.379,-! 
Daarnaast ontvingen wij maar liefst negen 
giften rechtstreeks op de bankrekening van 
Wilde Ganzen, samen voor het geweldige 

bedrag van € 12.140,-.  Omdat dit geld dus al 
bij Wilde Ganzen was binnengekomen, werd 
dit gedeelte van de kerstverkoop ingezet voor 
de afwikkeling van het door ons ingediende 
projectbudget.  Door deze samenwerking met 
Wilde Ganzen, die het bedrag nog eens 
aanvulden met 55%, kon het ongelofelijke 
bedrag van € 18.815,90 worden overgemaakt 
naar Brazilië. 
 

 
 
Als we daar dan nog de opbrengst bijtellen 
van de verkoop op locatie aan Broekhem 1, te 
weten € 11.379,-, alsmede nog nagekomen 
giften voor een bedrag van € 1.500,-, komen 
we tot het bijna onwaarschijnlijke eindresultaat 
van de kerstverkoop 2012 van € 31.694,90!!! 
 

 
      Een deel van de vrijwilligers 
 

Heel veel dank aan iedereen die op welke 
manier dan ook ertoe heeft bijgedragen dat de 
projecten in Brazilië met dit geld weer een 
poos vooruit kunnen. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een “wit voetje halen” voor 
Amigos 

 
Het is vrijdag 8 februari, de vrijdag voor 
carnaval 2013 en de leerlingen van de 
Scholengemeenschap “Stella Maris” in 
Meerssen lopen hun jaarlijkse sponsor-
wandeltocht. Onder de slogan “Help een 
Handje met je Voetje” wordt er 15 kilometer 
gewandeld voor vier goede doelen, waaronder 
Amigos do Brasil, dit jaar hoofdbegunstigde.  
 

 
De eerste voorbereidingen 
 

In die hoedanigheid werden in januari door 
Amigos gastlessen verzorgd, waarbij de 
leerlingen werden geïnformeerd over de 
projecten.  
 

 
Tijdens een van de gastlessen 
 

De gastdocenten van Amigos do Brasil waren 
onder de indruk van de belangstellende 
vragen die door de eerste- en tweedeklassers 
werden gesteld. 

 
En ook dit jaar werd de wandeltocht weer een 
groot succes. Om maar meteen met de deur 
in huis te vallen: de opbrengst was een 
absoluut record en wel € 13.500,-. Een 
gigantisch bedrag door de leerlingen van de 
1e en 2e klassen bijeen gebracht. Geld dat 
door familie, vrienden en bekenden van de 
leerlingen en zijzelf, werd gesponsord.  
 
En dit jaar werden het “witte voetjes”, in flinke 
pas vooruit gezet. 
 

 
 
Want de wandeltocht is nog maar juist 
begonnen, de eerste groepjes vertrokken bij 
de school, als de eerste sneeuwvlokken vallen 
en in korte tijd alles met een wit laagje 
bedekken. Maar de in carnavals-outfit 
verklede leerlingen laten zich hierdoor niet 
afschrikken; in een beren-, draak- of 
krokodillenpak gestoken heb je niet veel last 
van de koude wind en sneeuw. Maar ook de 
anderen hebben zich op de winterse 
omstandigheden voorbereid met dikke sjaals 
en oorwarmers.   
Zelfs de honden die meelopen hebben een 
warme jas.  
 

 
 
 

Exploitatierekening 2012 
 
Met dank aan onze accountant voor zijn 
vrijwillige inzet voor onze stichting kunnen wij 
u meedelen, dat de cijfers over het jaar 2012 
zijn goedgekeurd. 
U kunt de exploitatierekening vinden op onze 
website onder “Verantwoording – Cijfers over 
2012”.  
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Bij controlepost café Ghijsen in Raar heeft 
mevrouw Ghijsen alles in orde gemaakt om de 
bonte wandelgroepen te ontvangen. Op de 
tafel liggen de lijsten met namen van de 
deelnemers en stempels klaar voor de 
controleploeg: twee docenten van Stella Maris 
en Agnes van der Ploeg en Louis Steens van 
Amigos. 
Al snel komt de eerste groep leerlingen 
binnen en klopt de sneeuw van zich af. “En”, 
is onze vraag, “hoe gaat het, is het niet erg 
koud en is iedereen van jullie er bij?” 
 

 
 
We controleren de namen, stempelen de kaart 
af. Zij blijven nog even opwarmen, wat eten 
en drinken, en op weg gaan ze weer. 
Ondertussen komen de volgende groepen al 
binnen, sommige prachtig, andere heel ludiek 
verkleed, de meiden vaak met kleurig 
geverfde haren. Het wordt steeds drukker en 
ook gezelliger in het kleine café. 
 

 
 
Sommige groepjes blijven wat langer, een van 
de groepjes heeft zelfs een kwartetspel 
meegenomen. Zij hebben dikke pret. Maar 
ook bij de groepen die direct weer op weg 
gaan naar de volgende controlepost zit de 
stemming er goed in. 
 

 
 
Buiten blijft het grijs en wisselen grote en 
kleine sneeuwbuien zich nog steeds af en het 
is inmiddels middag geworden als Anne 
Lamberix en Nelly Kuijs ons aflossen. 
 
Het was mooi om van dichtbij te zien met welk 
enthousiasme de jeugd van Meerssen en 
omgeving “haar beste beentje voorzet” om 
andere mensen die het veel minder hebben, 
te helpen. 
 

 
Plezier tijdens de wandeling 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ter herinnering aan Jo Meijs 
 
Op 10 maart jongstleden bereikte ons het droevige 
bericht van het overlijden van Jo Meijs. 
 
Jarenlang verzorgde de heer Meijs geheel 
belangeloos de jaarlijkse exploitatierekening van 
onze stichting. 
 
Met dank en respect voor zijn toegewijde inzet bij 
de controle van onze boeken gedenken wij de 
heer Meijs. 



 

 

Aan de hand van deze fotopagina willen wij u 
een inkijkje geven in de totstandkoming van 
onze jaarlijkse kerstverkoop, die dit jaar 
overigens voor de twintigste! keer plaatsvond.  
 

 
 
Het verzamelen van groen voor de kerstkransen 
 
 

 
 
Geconcentreerd bezig 
 
 

 
 
Zo ziet de ruimte van de kerstverkoop er twee dagen 
van tevoren nog uit… 

 
 
 
 
 

 
 
Het afvalgroen kan nu worden afgevoerd 
 
 

 
 
 
Waarna kan worden schoongemaakt en opgebouwd 
 
 

 
 
 
Na deze kerstimpressie wensen wij u allen 

     heel fijne Paasdagen toe. 
 

 
Bestuur  

   Amigos do Brasil 


