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BERICHTEN VAN ROVER
Olinda, 3 april 2014
Beste Amigos,
Nog een Zalig Nieuwjaar 2014 toegewenst!
Op de maandag na de carnaval, 10 maart, let
wel, níet op aswoensdag 5 maart, maar op de
maandag daarna, kopte een van de locale
kranten: “Finalmente 2014 chegou!”, te
vertalen als “Eindelijk is het jaar 2014
begonnen!” Na een hete zomer, een lange
“grote” vakantie, feesten ter voorbereiding op
de Carnaval, Carnaval zelf en nog wat nafeesten van de Carnaval in het begin van de
Vastenperiode is nu het “ernstige” leven in
Brazilië begonnen. Het schijnt dat de Franse
president De Gaulle ooit gezegd heeft na een
bezoek aan Brazilië: “Brazilië is geen ernstig
land”, “Brésil n’est pás un pays sérieux.”.
Eerlijk gezegd geloof ik het ook niet. Ik beaam
dat wel met enig voorbehoud om bekende
vooroordelen ten aanzien van tropische
landen, zo van “die lui werken niet, liggen
alleen maar te luieren in de schaduw van een
hete zon en daarom zijn die landen ook zo
arm en onderontwikkeld”, niet te versterken.
In dat opzicht is het trouwens typerend te zien
hoe de mensen hier in het noordoosten stil
vallen bij wat kouder weer, 20 graden is
uitzonderlijk koud in Recife, en vooral bij
regen, hetgeen meer voorkomt, zeker 4
maanden per jaar. Dan blijft men liefst thuis,
op bed, onder een lakentje. Men leeft en werkt
hier op zonne-energie, hoe heter des te beter.
Maar terugkomend op dat niet al te serieus
zijn van de Brazilianen, dat ligt mijns inziens
voornamelijk aan hun feestelijke en
vriendelijke aard. Dit jaar 2014 zal voorbij
flitsen. De eerste maanden tot half maart zijn
al aan strand en carnaval besteed. Nu komen
de chocolade paaseieren eraan, in
supermarkten loop je letterlijk onder de
uitgestalde paaseieren. Kinderen,
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petekinderen en wie je lief zijn krijgen zo’n
paasei cadeau. Dan is het tijd voor de
junifeesten, Sint Antonius, Sint Jan en Sint
Petrus en Paulus, die uitgebreid gevierd
worden hier in het noordoosten. Het zijn
oogstfeesten van mais en bonen. Met
typische gerechten, muziek en dansen. Op
scholen en ook thuis worden de kinderen hier
in grootgebracht.

Dit jaar vallen die feesten samen met het WKvoetbal. Een maand lang van 12 juni tot 13
juli. Dat belooft wat. Het merendeel van de
scholen heeft de “grote” zomervakantie wat
ingekort om vrij te kunnen geven tijdens
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het WK. Het land valt stil om voetbal te kijken.
Maar niet alleen dat. Er zullen beslist ook vele
en massale demonstraties zijn. Mensen
worden mondiger en facebook maakt
communicatie tussen individuen, tussen al die
monden, mogelijk. De burger eist FIFAkwaliteit voor gezondheidszorg, huisvesting,
onderwijs, urbane mobiliteit en talloze andere
dringende kwesties. Na het WK begint dan de
tijd van de verkiezingen. Dit jaar voor
president, congres en gedeputeerde staten.
Dat gaat er op zijn Amerikaans aan toe. Een
kermis die veel geld kost, waardoor politici en
regeringen zich verplicht weten aan
financierende ondernemers.
Onze huidige president Dilma Roussef zal
waarschijnlijk herkozen worden.
Dan is het daarna tijd voor wat men hier
noemt “as festas”, de feesten, d.w.z. Kerst en
Oud en Nieuw. Dat begint meestal in
november met de eerste “confraternizações”,
verbroederingen van alle mogelijke
groeperingen waarin men verkeert: de
pilatesgymnastiek, de moederclub, het
kerkkoor, de informaticacursus, het
voetbalteam, het werk, om vervolgens met
kerstmis zelf de familie te verenigen. Jullie
zien: het is aangenaam leven in dit feestelijke
land!

met aanwezigheid van de leerling op school
van ‘s ochtendsvroeg tot in de namiddag.

Ze hebben les gekregen over praktische
zaken zoals telefoon, fax, boodschappen
doorgeven, correct Portugees schrijven en
ook over juridische kwesties zoals
arbeidswetgeving. Een ander onderdeel van
de cursus was “cidadania”, maatschappijleer
met een kritische kijk op de Braziliaanse
samenleving. Natuurlijk was er ook
informáticales, een basiscursus inclusief
excell. Voor de Kerst is de cursus met
diploma-uitreiking en uiteraard een
“confraternização” feestelijk afgesloten; 22
cursisten hebben een certificaat gekregen.

Het Grote Huis
Cursus receptionisten

In het tweede semester van 2013 hebben we
een cursus voor receptioniste georganiseerd.
Dat is goed verlopen. Er was veel
belangstelling. De groep cursisten is gestart
met 26 deelneemsters, allemaal vrouwen,
beter gezegd jonge vrouwen, merendeel in de
leeftijd rond de 24 jaar, volwassen mensen,
die graag direct willen deelnemen aan de
arbeidsmarkt. We merkten dat de tieners, die
schoolgaand zijn, eigenlijk geen tijd meer
hebben voor een dergelijke cursus overdag.
De meeste openbare scholen hebben
tegenwoordig een integraal lesprogramma

Op het moment hebben we zelf geen eigen
cursus in het Grote Huis. Onze organisatie,
de Serviço de Promoção Social, heeft er zijn
kantoor en een aantal ruimtes verhuren we,
zodat we de kosten van het Grote Huis
(elektriciteit, internet, belastingen,
schoonmaak en onderhoud,...) tenminste ten
dele kunnen dekken. Zo blijft het Grote Huis
een referentie voor de volksbewegingen in
Recife, voornamelijk voor jongeren. Zo zal er
in de komende maanden ‘s avonds een
cursus gegeven worden op het gebied van
stripverhalen tekenen. Op zaterdagmiddag is
er bio-dansen. Verschillende
volksbewegingen huren de grote zaal voor
bijeenkomsten en vergaderingen.
Wat betreft vormingswerk overdag, zoals we
dat jarenlang gedaan hebben op het gebied
van informática en cidadania, hebben we te
maken met een nieuwe realiteit. Zoals ik al
hierboven schreef is er de positieve
ontwikkeling van integraal openbaar
onderwijs. Daarnaast organiseert de openbare
macht (gemeente en deelstaat) talloze
beroepsvormende cursussen. De cursisten
krijgen een beurs om hieraan deel te nemen.
Daar wordt flink in geïnvesteerd. Anders dan
in Nederland hebben we hier de laagste cijfers

inzake werkeloosheid. In Pernambuco is er
een tekort aan geschoolde arbeidskrachten.
Om een voorbeeld te geven van investeringen
door de gemeente Recife: ik zelf ben
uitgenodigd om een workshop kunstschilderen
(niet beroepsvormend) te geven in twaalf
etappes van 4 lesuren ieder, in totaal 48
lesuren, aan 20 jongeren uit arme wijken. Er
zullen 6 workshops zijn onder leiding van zes
kunstenaars. Ieder met een ondersteunend
team bestaande uit een pedagoog, een arteeducador en iemand van algemene diensten.
Vier mensen aan de leiding dus in iedere
workshop. Allemaal goed betaald. De
deelnemers krijgen ook een maandelijkse
beurs. De lijst met materialen kent geen
beperkingen. Ik heb wat zaken uitgerekend en
opgeteld en kom uit op de totale kosten van
dit initiatief rond de R$240.000,00 zeg maar
80.000 Euro’s. 120 jongeren en in totaal 288
lesuren. Ter vergelijking: wij hebben indertijd
(van 2007 tot 2009) met steun van Cordaid en
de Amigos een Progepe-cursus gegeven in
het Grote Huis aan in totaal 120 jongeren in
800 lesuren met een begroting van 40.000
Euro’s.
Met het nieuwe bestuur van de S.P.S. denken
we erover om vormingswerk te doen in het
Grote Huis via cursussen en bijeenkomsten in
de weekends. Ook moeten we dit jaar bezien
of het lonend en/of noodzakelijk is het Grote
Huis in bezit te houden van de S.P.S.

Mangueira en Campina Grande
De andere projecten, het gehandicaptenproject in Mangueira en het kinderopvangcentrum in Campina Grande lopen
gewoon door. Het project in Mangueira heeft
begin dit jaar minder intensief gedraaid door
de afwezigheid van Lora, die daar als
maatschappelijk werkster aan is verbonden.
Zij heeft twee maanden in het ziekenhuis
gelegen met diverticulitis maar is nu gelukkig
goed herstellende.

In Campina Grande zijn nieuwe tafels en
stoelen aangeschaft. Daar moeten we nog
voordat de winter (regenperiode) begint een
reparatie aan het dak doen en ook de deuren
vernieuwen van de toiletten.

We zijn
een paar
keer in
Campina
Grande
geweest
deze
laatste
maanden,
o.a. ook
voor het
huwelijk
van ons
petekind
Felipe, de
jongste
zoon van
Elza, en het is altijd een genoegen om te zien
hoe liefdevol en vakkundig de kinderen daar
worden opgevangen en een eerste scholing
krijgen.

Naar Nederland
Eliana en ik zullen vanaf 8 augustus in
Nederland zijn. De H. Mis van de Amigos do
Brasil staat al gepland voor 24 augustus.
Waarschijnlijk zullen er nog andere activiteiten
plaatsvinden om het 30-jarig bestaan van de
Stichting Amigos do Brasil te vieren.
Wie weet tot ziens van de zomer maar eerst
nog een Goede Pasen toegewenst,

Hartelijke groet, Eliana en Rover


GIFTEN

- Dankjewel Bonny Driessen, voor de € 110,die jij bij de 11 groepen van de
Praktijkstroom Bovenbouw Jongeren
Mytylschool Adelante in Houthem mocht
ophalen. Door elke groep werd € 10,afgestaan van de opbrengst van hun
kerstverkoop op school!

- € 110,- was de opbrengst van de verkoop
van prijsjes ten behoeve van de op 24
september gehouden jaarlijkse wedstrijd
Damesdinsdag Goede Doelen Chapman
Foursome door Golfclub Rijk van
Margraten. In onze vorige nieuwsbrief
maakten wij al de donatie bekend die wij na
afloop van de wedstrijd in ontvangst
mochten nemen.

- De Stichting Peterlein in Maastricht
ondersteunde onze projecten met een
mooie gift van € 200,-.

- De kerkdeurcollecte na afloop van de
H. Mis op 20 oktober 2013 bracht het
mooie bedrag van € 390,- op.

- Uit de Pot van Sint Maarten van het
Sint-Maartenscollege in Maastricht
ontvingen wij een prachtige gift van € 250,-.

- Ons standje tijdens het Festival Mondial op
10 november 2013 in de Polfermolen in
Valkenburg resulteerde in een mooie
€ 205,- ten bate van onze projecten.

- € 100,- werd op onze bankrekening
bijgeschreven door een donatie van
Hoenen Staal in Elsloo.

- Ook waren wij aanwezig bij de
Slotmanifestatie van Global Exploration in
Sittard, waar wij voor € 34,- aan kleine
cadeautjes aan de man en vrouw konden
brengen.
- € 12.171,50 is het prachtige bedrag dat
wij bij gelegenheid van het afscheid van
Theo van der Ploeg als huisarts in
Valkenburg aan de Geul in ontvangst
mochten nemen. Met deze geweldige
opbrengst kan ons kinderproject in
Campina Grande een jaar lang op volle
toeren doordraaien. Theo, hartelijk dank
voor dit prachtige initiatief.

- Opnieuw ontvingen wij van HR Contracting
in Venray het mooie bedrag van € 250,equivalent van de waarde van te versturen
kerstwensen.
- Eenzelfde mooi initiatief kwam van Paul en
Helma Tilmans uit Neerbeek, die een
mooie donatie naar Amigos do Brasil
overmaakten.

- Een gift voor het Goede Doel in plaats van
een cadeau was ook de wens bij de viering
van een 40-jarig huwelijk in november. Dit
leverde een prachtige donatie voor Amigos
op van € 270,-.
- Van de Stichting voor voortgezet Onderwijs
Bernardinuscollege Heerlen ontvingen wij
in het kader van hun jaarlijkse viering van
Franciscusdag het geweldige bedrag van
€ 2.600,-.
- Van een vaste anonieme donateur
mochten wij opnieuw een prachtige donatie
van €1.000,- ontvangen.
- Onze aanwezigheid bij de kerstborrel van
Adelante in Hoensbroek resulteerde in een
opbrengst van € 336,70.

- Een ongebruikelijk initiatief komt van de
verleden jaar opgerichte organisatie “HET
IDEE”.
www.123website.nl/tweedehandskledinghet-idee
Na elk seizoen geven zij een flink aantal
kledingstukken aan een goed doel.
Zo konden wij verleden jaar twee dozen
kinderkleding meenemen voor de
kindertjes in Campina Grande, die daar
heel erg blij mee waren. Dankjewel.
-

Op 28 februari 2014 vond alweer de 34e
sponsorwandeltocht HeHaVo van het
Stella Maris College in Meerssen plaats.

Als een van de goede doelen waarvoor de
brugklassers elk jaar weer deze carnavalswandeling maken, hebben wij een van de
vele controleposten bemand. Groot was de
blijdschap toen bekend werd gemaakt dat
de opbrengst dit jaar alle records heeft
gebroken: € 16.500,-. In een volgende
nieuwsbrief zullen wij bekend maken welk
bedrag Amigos do Brasil in ontvangst mag
nemen. Alvast veel dank aan de brugklassers en hun sponsoren.
-

En dan de kerstverkoop 2013: dank zij al
die mensen die ons weer hebben weten te
vinden aan Broekhem 1, en natuurlijk ook
dank zij het vele werk van alle vrijwilligers
en de diverse giften van sponsoren die
verhinderd waren, konden wij opnieuw een
geweldige opbrengst noteren van
€ 12.160,42.
Een verslag van deze mooie dag vindt u
onderstaand.

Heel veel dank aan alle gulle gevers en
vaste donateurs!


Zoveel creativiteit in één ruimte. Natuurlijk
ontbreken de ‘echte’ beeldjes uit Brazilië niet.
Oók handgemaakt, stuk voor stuk uniek. En
dan nog het ‘tweede- leven hoekje’. Prachtige
huisraad, uit vroeger tijden. Voor de een niet
meer nodig, voor de ander een verzamelobject. Maar zéker zonde om zo maar weg te
doen.
Tijd om naar buiten te gaan en mijn plaats in
te nemen op het terras. De damp stijgt reeds
op uit de uitsparing in het deksel van het
wijnvat waar de steel van de lepel uit steekt.
Beetje vroeg nog eigenlijk, maar het hoort
erbij.

KERSTVERKOOP 2013
Daar ga ik dan, mijn eerste Kerstverkoop in 30
jaar waar ik bij kan zijn. Nan heeft me gelijk
ingedeeld. Als ik tóch kom kan ik net zo goed
iets doen... Ik mag staan bij de Glühwein. De
gasten trakteren op een mok (ja, heus) warme
wijn. Niet eens mijn favoriete drankje, maar
goed.
Voordat de deur open gaat nog even een
kijkje nemen bij de uitgestalde waren.
Onvoorstelbaar dat dit alles door vrijwilligers is
vervaardigd. Stuk voor stuk kwalitatieve
kunstwerken, echt handwerk waar menige
bloemist een puntje aan kan zuigen. En dan
nog al die lekkernijen, noeste keukenarbeid,
niet in een winkel te verkrijgen. Van hartige
pastei tot zoete linzentoert. Beschilderde
dienbladen, geborduurde tafellakens.

Klokslag 10.00 uur schrik ik van een tsunami
van dames die de trappen afhollen naar de
stallen om zich te verzekeren van de mooiste
kerstkrans. De eerste minuten zijn altijd het
meest hectisch. Iedereen wil in een hoog
tempo keurende blikken werpen op alle
aanbiedingen. Er springen duidelijk enkele
favorieten uit.
Spulletjes worden voorzien van een sticker
om aan te geven dat ze verkocht zijn. Slim
systeem hè? Nu kan je rustig verder shoppen
zonder je zorgen te hoeven maken dat er
iemand mee vandoor gaat. Even naar de
kassa en dan gezellig bijkleppen in de keuken

onder het genot van een kopje koffie met
gebak. Gratis hè? Ja, wij Amigos willen niet
het onderste uit de kan. Mensen die ons al het
hele jaar steunen willen we graag trakteren.
Uiteraard ook weer met lekkernijen die door
vrijwilligers gratis gemaakt zijn. En zo is de
cirkel weer rond. Iedereen doet wat voor
iedereen en zo is iedereen blij. Ik niet als
allerminste.
Eindelijk komen er gasten die wel iets warms
willen. En wat doe je dan? Natuurlijk, alleen
kan je niet proosten. En met een lege mok al
helemaal niet. Naarmate het aantal bezoekers
toeneemt word ook ik van binnen warmer.
Mijn tenen echter niet. Theo stookt de
vuurkorf nog eens op zodat de vonken ervan
af springen.

Om 14.00 uur gaat de markt dicht. Moe maar
voldaan kruipen de vrijwilligers nog even bij
elkaar en vertellen enthousiast over hun
ervaringen.
Ieder ruimt zijn gedeelte op en Markt
Broekhem 1 wordt weer langzaam het huis
van Theo en Agnes. Dat kan toch allemaal
zomaar hè, de hele boel op z’n kop zetten
alsof het niets is? Ik ken een hoop mensen die
er gek van zouden worden. Daar drink ik nog
een warm wijntje op. En volgend jaar? Nah
freilich, ich bin wieder dabei.
Grüß Gott. Pieter.


Voor uw agenda

Overal zie ik mensen druk met elkaar praten,
het lijkt wel een reünie. Voor mij ook een
beetje, omdat ik ‘oude’ bekenden wat mag
inschenken.
Na 13.00 uur wordt het wat rustiger. De muren
en tafels in de stallen vertonen grote leegtes,
een goed teken. Thomas rent nog rond met
een dienblad met kleine spullen die hij dan
tóch maar weer fijn aan de vrouw weet te
brengen.



Onze jaarlijkse H. Mis wordt dit jaar gehouden
op zondag 24 augustus om 11.30 uur in de
R.K. Parochie van de H.H.Nicolaas en Barbara
aan de Kerkstraat te Valkenburg,
in aanwezigheid van Rover van der Ploeg.
Een uitnodiging volgt t.z.t.



De Amigos do Brasil Kerstverkoop staat voor
2014 gepland op dinsdag 25 november.

Op zondag 6 april bezochten twee van onze
bestuursleden de prachtige Feestmis ter
gelegenheid van het 60-jarig Priesterjubileum
van Emeritus Pastoor Eugene Huids. We
konden hem daarna, tijdens een receptie,
bedanken voor zijn betrokkenheid bij onze
stichting.


Het Bestuur
van Amigos
do Brasil
wenst u allen
heel fijne
Paasdagen

