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BERICHTEN VAN ROVER 
 

Olinda, 6 maart 2015 
 
Beste Amigos, 
 
Op het eind van onze vorige nieuwsbrief 
gaf ik al aan dat er een aantal verande-
ringen stonden te gebeuren in het Grote 
Huis en ook dat we een nieuw project 
willen beginnen dichtbij de plek waar wij 
wonen in het landelijk gebied van de 
gemeente Olinda. Daar wil ik nu wat meer 
over schrijven, ook al staan we nog in de 
prille beginfase van deze nieuwe 
activiteiten. Het is nog, zeg maar, een 
zwangerschapsperiode die we 
doormaken, het kind is nog niet geboren. 
Daarom voorlopig alleen beelden van een 
echo, een “ultrasonografia”, zoals men 
hier zegt, die ons blij stemt en goede 
moed geeft! 
 

Het Grote Huis 
Het Grote Huis is nu deels verhuurd aan 
de PSOL, een progressieve, socialistische 
partij, die voor het eerst een vertegen-
woordiging heeft in de wetgevende 
vergadering, de Assembléia Legislativa, 
van onze provincie Pernambuco. Edilson 
Silva heet onze deputé. De PSOL is klein, 
heeft op nationaal niveau in de federale 
kamer van afgevaardigden, de tweede 
kamer, vijf zetels van de 513 zetels en één 
senator in de eerste kamer (met 81 
senatoren). Maar de PSOL is belangrijk 
omdat men actuele zaken, vooral hete 
hangijzers, op de agenda weet te plaatsen 
van de Braziliaanse politiek. Men is 
kritisch en progressief met een duidelijke 
solidaire positie ten aanzien van de arme 
bevolking van Brazilië. Zo ook in 
Pernambuco. De PSOL is nauw 
verbonden met allerlei sociale  

 
bewegingen. Het is een bruggenhoofd 
tussen progressieve maatschappelijke 
groeperingen en de wereld van de 
partijpolitiek en overige regerings-
instanties. 
 
In deze relatie van maatschappelijke 
organisaties met de partijpolitiek doet het 
Grote Huis dienst als ontmoetingsplaats. 
We zien nu al het komen en gaan van 
allerlei mensen uit de sociale organisaties: 
de beweging “Ocupe Estelita”, de 
beweging van “Direitos Urbanos”, de 
beweging van GLBT (Gays, Lésbicas, 
Bissexuais e Transsexuais), feministen, 
negerbewustzijn,… Er zijn vergaderingen 
over urbaan geweld en politiek van sociale 
veiligheid, over openbaar onderwijs, over 
milieuzaken, over openbaar vervoer,… 
Het is een dynamisch gedoe, dat naar ons 
idee beantwoordt aan de doelstellingen 
van het Grote Huis als politiek en 
educatief centrum. 
Met de Serviço de Promoção Social 
bezetten wij éénderde van de ruimtes van 
het Grote Huis. De grote zalen, drie in 
getal, zijn voor gemeenschappelijk 
gebruik. Vanwege de huur hebben we nu 
inkomsten, waarmee we ons deel van 
éénderde van de lopende kosten van het 
Grote Huis kunnen betalen en waarmee 
we ook een coördinator betalen, die de 
functie van Eliana heeft overgenomen.  Hij 
heet André Raboni.  
Het is zijn taak de SPS te vertegenwoor-
digen, bestuursvergaderingen te 
coördineren (die zijn nu maandelijks), de 
bestaande projecten  te begeleiden, 
nieuwe projecten te ontwikkelen, fondsen-
werving te doen in Brazilië, boekhouding 
en secretariaat te verzorgen. We hebben 
nu een manager! Ik zal hem voorstellen. 
Van de week heb ik hem geïnterviewd, 
hetgeen ik hier samenvat: 
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André Luis Lucena Raboni is 34 jaar 
oud. Hij is in São Caetano do Sul 
geboren, in São Paulo, waar hij zijn 
kinderjaren heeft doorgebracht. Zijn 
vader, kleinzoon van Italiaanse 
migranten, was daar 
vrachtwagenchauffeur. In 1987 is het 
gezin met vier kinderen naar 
Pernambuco verhuisd, waar zijn moeder 
associée was in een 
schoonheidsinstituut, het Model Centre, 
dat in de jaren ’90 een succes was in 
Recife. In 1990 hebben zijn ouders een 
tweeling geadopteerd. Een groot gezin 
derhalve, maar beide ouders zijn helaas 
vroeg overleden, zijn moeder in 2004 en 
zijn vader in 2012. 
André heeft geschiedenis gestudeerd 
samen met onze zoon Lucas en de club 
vrienden die jarenlang in het PROGEPE-
project van het Grote Huis gewerkt 
hebben. André heeft meegeholpen dat 
project op te zetten. Indertijd, in 2005, gaf 
André les in het Grote Huis in een cursus 
voor scholieren uit het openbaar onderwijs 
ter voorbereiding op de toelatings-
examens voor de universiteit. 
Zijn voorliefde gaat uit naar journalistiek 
en communicatie.  Van 2010 tot 2014 
heeft André gewerkt in de organisatie van 
de Biënnale van het Boek in Pernambuco. 
Ook is hij zeer actief in de sociale 
netwerken op internet via politieke blogs. 
Pratend over de uitdagingen die hij in zijn 
nieuwe baan ziet, vat André samen: de 
SPS hersitueren in een nieuw tijdperk van 

“pós-lulismo”, na Lula. Ter uitleg, de 
centrumlinkse regeringen van Lula en 
Dilma hebben een aantal sociale 
voorzieningen en ook veranderingen 
bewerkstelligd, in positieve zin gelukkig, 
die ons dwingen onze missie te herzien. 
Zo voorziet de regering bijvoorbeeld in het 
aanbod van korte en ook langere 
beroepsopleidingen, vooral technische 
scholing, de toegang tot de universiteit is 
gedemocratiseerd, informatica is meer 
toegankelijk voor de arme bevolking, 
middelbare scholen van openbaar 
onderwijs bieden een integraal 
onderwijsprogramma aan, dat scholieren 
de hele dag bezighoudt. Hierdoor is ons 
PROGEPE-project niet meer noodzakelijk. 

 
André ziet het Grote Huis daarom 
functioneren op drie terreinen: 
- op cultureel  vlak met kunstmanifestaties, 

muziekshows, exposities, workshops, 
biodansen,… Een ruimte waar jongelui 
vorming kunnen krijgen op cultureel vlak 
en waar ook de mogelijkheid bestaat hun 
culturele productie te manifesteren. 

- op het gebied van creatieve economie. 
Het Grote Huis als een strategische 
referentie voor experimenten van 
solidaire economie in Recife. Een 
wekelijkse markt voor organische 
groente- en fruitproducten organiseren. 
De tuin exploiteren en in de buurt, de 
Boa Vista, het experiment van urbane 
tuinbouw beginnen (voornamelijk 
groenten). 

- op het gebied van politieke vorming en 
communicatie.  Het project van de 
“comunicadores populares” ontwikkelen, 
mensen in volkswijken, die politieke en 
ook journalistieke vorming krijgen welke 
hen in staat stelt om een blog te voeden 
met alternatieve nieuwsgeving in Recife. 
Dit ter democratisering van de 
nieuwsmedia. 

 
Op 11 april aanstaande zal de SPS een 
eerste feestelijk gebeuren organiseren in 
het Grote Huis, geheten “das dez às dez”, 
van tien tot tien, van tien uur ‘s morgens 
tot tien uur ‘s avonds, met een foto-
tentoonstelling, brechó van gebruikte 
kleding, organische groentemarkt en ook  



 

een stand van artisanale bierproducten, 
een stand met het handwerk van het 
gehandicaptenproject, hapjes, bar en 
muzikale shows. 
 

 
André, Eliana en Giu vergaderen 
 

André is nu een maand aan het werk. De 
projecten van Mangueira en Campina 
Grande kent hij van horen zeggen. Die 
moeten nog bezocht worden. Bij het 
ontwerpen van ons nieuwe project hier in 
Olinda is André actief betrokken. 
Daarover nu meer: 
 

Project Sítio Ouro Verde 
Zo noemen we het voorlopig naar de sítio 
waar wij wonen: het groene goud! 
Wij wonen in de “area rural”, het landelijke 
gebied van de gemeente Olinda, waar 
zich helaas al jarenlang een 
ongecontroleerde en clandestiene 
urbanisering ontwikkelt. Sítios, zeg maar 
boerderijtjes, van twee of drie hectares 
worden verkocht voor een habbekrats, 
een handige vogel maakt daar tientallen 
bouwterreinen van, verkoopt die kleine 
stukjes grond, die meteen kaal gemaakt 
worden om een huisje te bouwen, het 
elektriciteitsbedrijf (dat niet meer van de 
staat is maar particulier en enkel geld wil 
verdienen) verschijnt, plaatst meteen een 
meter, waardoor men een adres heeft en 
de grondbezetting min of meer legaal 
wordt. Waterleiding, beerput, open riool 
legt men zelf aan. Vuilnis wordt ergens op 
de hoek van een straat gedumpt waar 
straathonden zorgen voor verspreiding 
van de rotzooi. Geen plekje blijft over in de 
wijk voor openbaar gebruik of openbare 
voorzieningen. Zo ontstaan wijken, 
“comunidades”, die niet echt krottenwijken 
zijn, maar wel dichtbevolkte volkswijkjes 
zonder enige planning en openbare 

voorzieningen. Veel kinderen en jeugd, 
die geen plek heeft om te spelen, die 
meestal slechts  een dagdeel naar een 
openbare school van de gemeente  gaat. 
Het milieu gaat zo kapot. In ons gebied 
zijn negen bronnen van mineraal water en 
er ontspringen een drietal riviertjes. Ook is 
er nog een restje van oorspronkelijk 
Atlantisch oerwoud. De gemeente Olinda 
heeft eindelijk een secretariaat voor 
milieuzaken gecreëerd en in onze streek 
is een milieuraad gevormd, waarin Eliana 
een van de vertegenwoordigers van de 
bewoners is. 
 

 
Een beeld van het wijkje bij Rover en Eliana om de hoek 
 

Bij gelegenheid van de kerstverkoop 
hebben wij aan de Amigos do Brasil en 
Wilde Ganzen een project voorgesteld van 
muzikale vorming voor kinderen en 
jongeren uit deze volkswijkjes in rurale 
omgeving. Muziek en voetbal, daar is 
iedere Braziliaan gek op. Zo kunnen we 
iets betekenen voor de jeugd op het 
gebied van culturele en ook lichamelijke 
opvoeding.  We gaan binnenkort een soort 
voetbalschool beginnen, voorlopig op een 
veldje dat we in de buurt huren. Verder 
hebben we contact gelegd en vergaderd 
met een stel  jongelui die in het 
alternatieve muziekcircuit van Olinda en 
Recife actief zijn. Prima lui, die zelf aan de 
federale universiteit muziek gestudeerd 
hebben, nu in verschillende bands spelen 
en ook lesgeven o.a. aan het 
conservatorium.   Zij zijn enthousiast om 
een alternatieve cursus muzikale vorming 
te bedenken. De bedoeling is niet om een 
symfonieorkest te vormen, maar om 
muziekaal gevoel te herkennen en te 
ontwikkelen. Dit via workshops. 



 

 

We willen dit oorspronkelijke plan van 
muziek en sport uitbreiden met 
ecologische vorming en daarmee ook 
volwassenen bij het project betrekken. Wij 
beschikken aan de overkant van de straat 
over een stuk grond van 0,3 hectare, 30 
bij 100 meter. Dit willen we ter beschikking 
stellen van de SPS om daar de activiteiten 
van het project te ontwikkelen. Er is plek 
voor een sportveldje, voor voetbal en 
volleybal. En er is plek, grond en water 
(een beekje en een waterput), om een 
collectieve organische groentetuin aan te 
leggen en seizoensgewassen zoals 
bonen, maïs en maniok te planten. 
Vrienden van onze kinderen die een 
technische opleiding in “permacultura” 
volgen en die “engenharia florestal” 
gestudeerd hebben willen ons hierbij 
helpen. Giu Bandeira, die “permacultor” is, 
is reeds betrokken bij het project. 
Zondag 8 maart, hebben we de eerste 
grote vergadering met de gemeenschap 
hier in de buurt. Om ideeën uit te 
wisselen, suggesties te horen. Het 
weekend daarna, 14 en 15 maart, is een 
eerste “mutirão”, moeilijk te vertalen dat 
woord, zeg maar een gemeenschappelijke 
werkdag van vrijwilligers om een deel van 
het terrein klaar te maken om te zaaien. 
Immers de winter (met regen) komt eraan. 
We moeten nu snel zijn. Zaaien en 
planten met Sint Jozef (19 maart) om te 
kunnen oogsten met Sint Jan (24 juni)! 
Maïs en bonen. 
 

 
Giu Bandeira 

 

Het plan is om met de gemeenschap een 
eigen vergaderlokaal te bouwen op dit 
terrein. Een ecologisch verantwoorde 
constructie met een cirkelvormige  
structuur met een “geodesic” koepel van 
bamboe. Een eco-hut. Daarover een 
volgende keer meer. 
 

Campina Grande, Catingueira 
 

Ik stuur een paar foto’s mee van het 
kinderopvangproject in Catingueira. Men 
heeft daar gebruik gemaakt van de droge 
zomermaanden en de kerstvakantie om 
het gebouwtje een flinke opknapbeurt te 
geven.  
 

 
De nieuwe overdekte ruimte in de tuin 

 
Het dak is nu in orde, enig houtwerk 
vernieuwd en ook zijn nieuwe pannen 
gelegd. WC’s zijn hersteld. De tuin is nu 
mooi aangelegd met een nieuwe 
overdekking.  
 

 
Elza deelt kleurpotloden uit 

 
Alles is geschilderd en versierd. Een 
plezier voor de kinderen en voor wie er 
werkt. 
 



 

 
Beste amigos, veel  dank voor jullie 
aandacht en steun. In een volgende 
nieuwsbrief hoop ik wat meer te kunnen 
laten zien van wat er staat  te gebeuren in 
het Grote Huis en op de Sítio Ouro Verde. 
Dan geen echo meer maar babyfoto’s! 
 
Hartelijke groet, 
Eliana en Rover 
 

 
Kleuren met de nieuwe potloden, een cadeautje uit 
Oegstgeest 
 

 
Prachtig binnenplaatsje met nieuw dak 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
    GIFTEN 

 
- Zoals we al vermeldden in onze vorige 

nieuwsbrief, waren we op 31 oktober 
2014 als vanouds present bij de 
slotmanifestatie van Global Exploration 
in Sittard. Ons standje bracht een 
bedrag van € 35,60 in het Amigos do 
Brasil laatje. 

    
- Graniet Import Benelux B.V.te Bunde 

doneerde wederom een magnifiek 
bedrag van € 10.000,- ten bate van onze 
projecten in het noordoosten van 
Brazilië. Heel hartelijk dank. 
 

-    Op 9 november namen wij weer deel 
aan het Festival Mondial in de 
Polfermolen in Valkenburg. We brachten 
tijdens deze gezellige activiteit voor het 
leuke bedrag van € 129,50 aan 
Braziliaanse en andere spulletjes aan de 
man en vrouw. 
 

 
 

-   Ter gelegenheid van Sinterklaas legde 

de familie Steensma maar liefst € 400,- 
in het Amigos schoentje. Dank u wel 
Sinterklaas! 
 

-    Van de Stichting Mens in Bedrijf uit 
Utrecht mochten wij een donatie van  
€ 100,- ontvangen.  Hartelijk dank. 
 

Digitale Nieuwsbrief 
Zoals bekend kunt u onze Nieuwsbrief ook 
lezen of downloaden vanaf onze website 
www.amigosdobrasilvalkenburg.nl .  
Inmiddels verzenden wij onze Nieuwsbrief aan 
een steeds groter wordende groep donateurs 
en belangstellenden via e-mail, waarmee wij 
besparen op porti- en drukkosten.  
Mocht u ook de voorkeur geven aan digitale 
toezending, laat ons dan even uw e-mail adres 
weten. 
Mocht u onverhoopt geen Nieuwsbrief meer 
wensen te ontvangen, laat het ons dan ook 
even weten. 

http://www.amigosdobrasilvalkenburg.nl/


 

 

-    Ook dit jaar  ontvingen wij in het kader van 
Kerstmis een mooie gift van € 250,- van 
HR Contracting in Venray. Hartelijk dank 
hiervoor. 

 
 

- Diverse anonieme giften werden aan 
Amigos overgemaakt bij gelegenheid van 
de feestdagen 2014. Dank u wel. 
 
 

- De Stichting Peterlein doneerde opnieuw  
€ 200,- ten bate van onze projecten, 
waarvoor hartelijk dank. 
 

 
- Ook dit jaar werden de kosten voor het 

hosten van onze website weer gesponsord. 
Dankjewel. 
 

 
- Zoals bekend is onze stichting sinds 2008 

door de belastingdienst aangemerkt als 
ANBI-instelling.  Nu tussenkomst van een 
notaris niet meer nodig is, ontvingen wij 
meerdere aanmeldingen voor een  

5-jaarlijkse donatie. Een dergelijke 
donatie (voor een periode van minimaal 5 

jaar) is volledig en direct fiscaal aftrekbaar. 
Deze gift kan in een schriftelijke 
overeenkomst tussen u en onze stichting 
worden vastgelegd. Een hiervoor door de 
belastingdienst beschikbaar gesteld 
formulier wordt door ons gedownload en 
samen met u ingevuld. 
 
 

- Op 13 februari jl. werd zoals gebruikelijk op 
de vrijdag voor Carnaval de sponsorloop 
van het Stella Maris College gehouden.   
HeHaVo, help een handje met je voetje. 
 

 
Korte pauze met een lekkere nonnevot 

 
Los van het gegeven dat  dit een geweldig 
initiatief is ten bate van  diverse goede 

doelen, is het ook ieder jaar weer een heel 
gezellige happening, waar wij graag  bij 
aanwezig zijn op een van de 
controleposten. 
 

 
 
 

 
 
 

- KERSTVERKOOP 

Ja, en dan onze kerstverkoop.  Het was 
weer een geweldige, sfeervolle happening, 
waarvan Pieter hier beneden verder 
verslag doet.   

 
De opbrengst was opnieuw overweldigend: 
€ 10.363,25 op de dag zelf plus nog eens 
nagekomen giften van respectievelijk  
€ 150,- en € 227,50.  Dank dank dank! 
 

 



 

     En uiteraard ook veel dank aan Wilde 
Ganzen in Hilversum, die de opbrengst met 
55% hebben verhoogd! 
 

 
     

 
Ieder zijn taak... 
 
Als ik om 09.15 uur mijn auto aan de overkant 
parkeer, staat er al een klein aantal 
belangstellenden op het paadje naar de 
voordeur. Die rij zal in drie kwartier nog 
aangroeien tot ver op het trottoir. Binnen en 
achterom zijn de vrijwilligers van Amigos nog 
druk in de weer met de puntjes op de ‘i’ te 
zetten. Die krans nog even ergens anders 
hangen, kaartjes met de prijs nog aanbrengen 
(handig hè, dat systeem, twee kaartjes en 
zodra het verkocht is een stickertje erop, 
geniaal), kassa inrichten (niet onbelangrijk 
natuurlijk, én we kunnen pinnen!!), oh de deur 
helemaal achteraan moet nog worden 
uitgehangen en opgeborgen in het schuurtje, 
iedereen krijgt zijn/haar taak toegewezen (de 
‘lekkere’ hoek, het ‘tweede leven’ hoekje, de 
‘groene’ hoek, textiel, poppetjes, zelfgemaakte 
kerstartikelen), en binnen in huis een 
complete lunchroom met koffie, thee en 
zelfgebakken taart, toert en vlaai.  
 
 

 

 
Zijn we er klaar voor? Nog even met z’n allen 

opstellen op de trappen voor een groepsfoto. 
Hemeltje, het zijn zoveel mensen die zich hier 
inzetten dat ze nauwelijks in één plaatje te 
vangen zijn.  
 
 

 

 
 

Die trappen, die zelfde trappen zijn vandaag mijn 
hoofdtaak. Aangezien onze trouwe achterban al 
heel lang bestaat is het niet verwonderlijk dat 
iedereen ouder is geworden. Sommigen maken 
dankbaar gebruik van een ondersteunende hand 
bij het op en af gaan van de treden.  
Dat is klokslag 10.00 uur echter nog niet nodig. 
Zodra de voordeur zich opent snelt een 
vrouwenmassa door de gang en stroomt de 
bewuste trappen af naar het achterliggende 
gebouwtje, zich bewust van het feit dat er heel 
mooie spullen liggen en hangen. En iedereen wil 
zich ervan vergewissen dat dát stuk ook mee 
naar huis gaat! Zo is er een meneer die zich al 
vijf over tien met een enorme groene ‘kersttak’ bij 
de kassa meldt en tevreden huiswaarts keert, 
opdracht volbracht.  
 

 

 
Anderen nemen echter rustig de tijd, kijken goed 
rond, reserveren iets groens, moois of lekkers en 
gaan gesprekken aan met (oude) bekenden. Het 
voelt ieder jaar weer als een reünie, al die 
mensen die zich treffen: ‘Oh, bies dich ouch wèr 
hie?’ Ondertussen mag ik verschillende dames 



 

 

van een respectabele leeftijd de treden op en af 
helpen. Daarbij komt mijn tweede taak ook aan 
bod. Ondersteun niet alleen de mensen, help hen 
ook met het dragen van de aankoop. Nou dat 
heb ik geweten. ‘Even helpen dragen? Ja graag. 
Waar moet dat heen? De auto staat bij de 
Valkenier...’ Maar blij dat ze zijn, echt een kleine 
moeite maar een groot plezier. Of de dames die 
maar naar de overkant hoefden, maar wel 300 
meter verder. Nee dames, voel u niet bezwaard, 
juist die dingen maken het leuk en ik heb het 
immers zelf aangeboden, niet? 
 

 

 
 
Ondertussen is het in de ‘winkel’ wat rustiger, de 
meesten hebben wat ze willen en genieten 
binnenshuis van de warmte, verwend met een 
heerlijke kop naar keuze en lekker gebak. Waar 
ik ook kijk, altijd is wel ergens ‘Oma’ Van der 
Ploeg. Nauwlettend houdt ze alles in de gaten. 
De kleinste details vallen haar op. Dit kan beter 
zus of zo en heeft die al wat te drinken? Heerlijk 
zoals ze in haar element is, in het huis van haar 
ene zoon, allemaal bij elkaar voor een andere 
zoon. Het lijkt me voor haar echt een dag om 
zich op te verheugen. En wij zijn blij dat ze erbij 
is.  
En dat zeg ik niet omdat ze vond dat ik de 
belangrijkste taak had deze dag (!). Diverse 
keren mocht ik haar helpen op de bekende trap.  
 

 

Wat je dan doet wordt gezien en meteen op prijs 
gesteld. Wat niet gelijk zichtbaar is, is al dat werk 
wat zoveel vrijwilligers belangeloos hebben 
gestoken in uren, materialen, creativiteit, regelen, 
slepen, halen, brengen, maken. Al die mooie en 
lekkere spullen die bijdragen aan de kerstsfeer 
bij iedereen thuis. En ze doen het nog graag ook! 
Enerzijds het gevoel dat je iets creëert waar 
iemand anders blij mee is, anderzijds de fijne 
bijkomstigheid dat dat een heel mooi bedrag 
oplevert en (en dit is nog het allerbelangrijkste) 
de overtuiging dat dit volledig verantwoord wordt 
besteed aan de projecten van Rover en Eliana in 
Brazilië. En daar doen die vrijwilligers dat voor, 
daar kan ik met m’n trappendienst niet aan 
tippen. 
 

Iedereen hartstikke bedankt voor de 
tomeloze inzet en, beste mensen, fijn dat 
u er weer bij was. Dank u wel en tot 
volgend jaar!  
 

     Pieter Van den Hof. 
  

 
 

 
        Een inkijkje  in het wijkje van ons nieuwe  
        project,  de Sitio Ouro Verde 

 
 
 
 

 
 

Het bestuur van Amigos do Brasil 
dankt u heel hartelijk voor uw steun 
en wenst u allen fijne Paasdagen en 
alvast een heerlijke, zonnige zomer. 


