
Stichting Amigos do Brasil  
Ledenadministratie: Anne Lamberix, Hekerbeekweg 14, 6301 EN Valkenburg aan de Geul 
T 043 – 601 40 65       E amigosdobrasil@home.nl       I www.amigosdobrasilvalkenburg.nl  
Bankrelatie: ING Bank  IBAN: NL95INGB 06798 64 520  - BIC: INGBNL2A  
Kamer van Koophandel nr. 41077182  - ANBI 816119557  

  

 
 

 

 

   
 

 
  

 

 
 

 

  
 

   Wij nodigen u van harte uit voor een bezoek  
aan onze jaarlijkse Kerstverkoop op 

 
 

              Dinsdag 29 november a.s. 
              van 10.00 – 14.00 uur 
            in Huize Van der Ploeg, 
         Broekhem 1 te Valkenburg 
 
 
Onze vaste  groep  vrijwilligers zorgt ook nu weer 
voor een passende omlijsting van deze altijd 
gezellige dag, In een sfeervolle ambiance wachten 
allerlei leuke kerstcadeautjes en andere presentjes 
om gekocht te worden. De opbrengst komt zoals 
altijd weer volledig ten goede van onze projecten  
in Brazilië . En hebt u alle presentjes verzameld,  
dan staat de koffie klaar! 

   Uw bezoek wordt bijzonder op prijs gesteld! 
 
Parkeergelegenheid vindt u om de hoek op de 
algemene parkeerplaatsen in de Pr. Margrietlaan 
(de straat naast Hotel Restaurant Juliana).  

 
Beleefd uitnodigend, 
Het bestuur 
 
 

 

BERICHTEN VAN ROVER 
 
 

Olinda 6 september 2016 

Beste Amigos, 

Een appje 
 
Ik krijg net een appje binnen van Dimas, die 
jarenlang “cidadania” gedoceerd heeft in het 
Grote Huis. We hebben zo’n whats app-groep 
van het Grote Huis. Dimas is sinds een paar 
jaar docent aan de Federale Technische 
School in Cabedelo bij João Pessoa. Dat is 
één van de honderden technische scholen 
opgericht door de regeringen van Lula en 
Dilma en die het middelbaar en hoger 
technisch onderwijs dichterbij de mensen in 
het binnenland hebben gebracht. Dimas 
schrijft: 
Op school spreekt een jonge functionaris me 
aan:  
“Ben jij Dimas?” 
“Ja” 
“Ik ben je leerling geweest in het Grote Huis, 
10 jaar geleden. Dat jaar is zo belangrijk 
 geweest voor mij, o.a. de lessen over Marx.” 
“Hoe heet jij?” 
“Nathalia. Daarna heb ik pedagogie  
 gestudeerd. 
“Geweldig, Nathalia, ik ben blij te horen dat  
  je je idealen hebt kunnen verwezenlijken.” 
“Doe de groeten en breng mijn dank over  
 aan allen die het Grote Huis gemaakt hebben.” 
 
Bij deze! 
Ook dank aan U, die met de Amigos do Brasil 
geholpen heeft het vormingsproject 
(PROGEPE) van het Grote Huis mogelijk te 
maken. Iets meer dan 500 jongelui hebben 
de cursus gevolgd in de jaren 2006 tot 2013. 
En geregeld horen wij dergelijke 
getuigenissen.  
 
“Gratificante” zeggen we hier. Dat geeft je 
een dankbaar gevoel. 
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Sitio Ouro Verde en de Eco Oca 
De kerstverkoop van de Amigos do Brasil in 
november 2015 en de Hehavo-actie van het 
Stella Maris College in februari 2016 
stonden in het teken van een nieuw project, 
dat wij aan het ontwikkelen zijn. Een project 
dat met milieu en cultuur, met gemeen-
schapszin en solidaire economie te maken 
heeft.  
“Nossa Eco Oca”, heet het, “onze ecohut”. 
Wilde Ganzen doet mee en heeft de beide 
projecten goedgekeurd en de opbrengst met 
50% verhoogd!  Deze staat al op de rekening 
van de SPS, 15.669 Euros voor de bouw en 
8.490 Euros voor de inrichting.  
 

 
 
Maar voor het zover is moet er eerst een 
groep mensen zijn die samen wil werken, van 
elkaar  leren, spelen en zich vermaken en 
voor wie de eco-hut een dak is, een plek van 
samenkomst. Hier gaan we aan werken.  
 

Op de sitio waar wij wonen hebben we 
dankzij twee bijzondere particuliere giften een 
goede infrastructuur kunnen klaarmaken.  
Een soort vormingscentrum met grote 
gemeenschappelijke ruimtes.  

 

 
Zo zijn we begonnen.. 
 

Daar gaan we starten met verschillende 
activiteiten: yoga voor vrouwen, muziek, 
capoeira, teken- en schilderlessen, een 
filmclub. Dit alles voor mensen uit de twee 
comunidades die in de buurt liggen. 
 
 

 

 
 
Het blauwe huis (met de blauwe ramen) is 
een woonhuis met een groot terras opzij van 
3 bij 13 meter en aan de achterkant een toilet 
en nog een terras..  
 

 
 
De achterkant van het blauwe huis zoals hij was 
 
 

Dan is er een patio, met net aangelegde 
grasmat en een vijvertje.  
 

 
 
De patio nu.. 
 
 
En bij de start.. 
 

 
 



 

 
De ingang voor voetgangers 

 
En het rode huis (met de rode ramen) met 
een open terras van 4 bij 11 meter, een grote 
opslagkamer voornamelijk voor stoelen en 
didactisch materiaal, een keukentje en een 
logeerkamer.  
 

 
 
Prachtig! 

 

 

Het kinderopvangcentrum in 
Catingueira, Campina Grande 
 
We zijn in augustus in Campina Grande 
geweest om het kinderopvangproject, CACA, 
Centro de Acolhimento da Criança, te 
bezoeken in de wijk Catingueira. 
We hebben daar gesproken met Hosana.  
 
Hosana is de dochter van Elza, 28 jaar oud. 
Zij heeft twee broers, Saulo en Felipe, die 
jonger zijn. Elza is al lang geleden geschei-
den van haar man en heeft de drie kinderen 
alleen groot gebracht. 

 
Hosana is 
afgestu-
deerd in de 
geografie 
en heeft 
een leraren 
opleiding 
gedaan.  
Zij heeft 
altijd 
gestudeerd 
op een 
openbare 
school, 
d.w.z. met 
zeer 
gebrekkig 
onderwijs.  
 
 

Desondanks is het haar gelukt om te slagen 
voor het toelatingsexamen tot de openbare 
universiteit van de deelstaat Paraíba.  
Na  haar cursus heeft zij nog een 
specialisatie gedaan in milieukunde. Op dit 
moment studeert zij om mee te dingen naar 
een plek in de masters-opleiding geografie 
aan de Federale Universiteit in João Pessoa, 
de hoofdstad van Paraíba.  
 
Knap hoor! In haar wijk Catingueira met 
16.000 inwoners is zij een uitzondering. Zij is 
een toonbeeld van de sociale inclusie en de 
sociale mobiliteit mogelijk gemaakt door de 
regeringen van Lula en Dilma. 
Jammer dat het zo moeilijk is om in de 
huidige tijden van economische recessie een 
goede baan te krijgen. Haar vriend, die 
werkzaam was als manager in een apotheek, 
is ook werkeloos sinds kort. De trouwplannen 
worden nu iets uitgesteld. 
Ik vroeg Hosana hoe lang zij al meewerkt in 
het opvangcentrum, CACA. 



 

 

 

 
 
Leslokaaltje van het opvangcentrum nu 
 
En in 2006 
 

 
 

Zij zegt: “van kinds af aan! Ik ben er in 
opgegroeid. Ik heb altijd mijn moeder en 
tantes geholpen. Alleen vorig jaar niet, toen ik 
een betaalde stage liep op een middelbare 
school aan de andere kant van de stad.” 
 
Wat is momenteel je functie hier? 
“Ik help vooral bij het plannen van de 
activiteiten en het opzetten van een 
pedagogisch lesprogramma. Dat doe ik 
samen met mijn tante Penina, die pedagoge 
is, en met mijn oom Elso, die sinds kort 
pedagogie studeert. Daarnaast wil ik 
proberen om iets van milieukunde te 
introduceren. We hebben het plan om samen 
met de kinderen een groentetuin te beginnen. 
Hier op het terrein van de crèche. De ruimte 
is gering. Het wordt een verticale tuin!” 
 
Hoeveel kinderen komen hier nu? 
“We werken met twee groepen. ‘s Morgens 
een groep van 15 kinderen en ‘s middags 35 
kinderen. Altijd zo rond de 50 kinderen.” 
 
Eten zij ook hier? 
“Nee, zij brengen zelf een hapje mee voor 
tussendoor. Ook vragen we een kleine 
bijdrage aan de ouders. R$30,00 per maand, 
ongeveer 8 Euro. Dat geld gebruiken we voor 

iets extra’s, voor een feest of voor het 
onderhoud van de crèche. Zo hebben we 
onlangs de speelruimte betegeld. Maar voor 
veel ouders is die kleine bijdrage nog teveel.  
 

 
 
We werken met de armste mensen uit de 
wijk. Ik hoor wel eens mensen zeggen: dat 
kinderopvangcentrum kan niet veel zijn, 
immers de maandelijkse bijdrage is een 
aalmoes! Die mening verandert snel, als zij 
de kinderen zien, die gealfabetiseerd en wel 
naar de lagere school gaan.” 
 

 
 
Ik kan mijn naam al schrijven 

 
Er is ook een openbare crèche in 
Catingueira? 
 “Jawel, maar die is overvol en het onderwijs 
functioneert er niet zo goed. Het is moeilijk 
daar een plaats te krijgen. Eigenlijk loopt de 
overheid voortdurend achter de feiten aan. 
Precies hier in deze buurt van Catingueira, de 
westkant van de stad Campina Grande, waar 
de grond het goedkoopste is, zijn vier nieuwe 
volkswijken gebouwd, o.a. via het 
woningbouwprogramma “Minha Casa, minha 
Vida” van de regering Dilma. 
Een programma voor mensen met een laag 
inkomen, tussen de 200 tot 600 euro per 
maand. Welnu, de bevolking hier in de buurt 
is verviervoudigd gedurende de laatste jaren 
en er zijn slechts twee crèches gebouwd die 
nog niet in gebruik zijn!” 



 

 

 
 
Neusa helpt een handje 

      
Op weg hiernaartoe van Olinda naar 
Campina Grande heb ik gezien, dat er nu 
reeds grote droogte in het binnenland is. 
“Ja, dat is een ander groot probleem: de 
watervoorziening. Wij hebben twee keer per 
week gedurende een paar uur water in de 
kraan. Dit is een arme wijk waar niet iedereen 
het geld heeft om waterreservoirs te kopen of 
aan te leggen. En het belooft niet beter te 
worden. De zomer moet nog beginnen en het 
kunstmatige meer van Boqueirão, dat de stad 
Campina Grande van water voorziet, staat nu 
al ver beneden normaal niveau. Dat kan in 
januari een collaps geven. En onze 
gouverneur, die tegen de staatsgreep is, zal 
de repressie en boycot ondervinden van de 
centrale onwettige regering Temer. We gaan 
zware tijden tegemoet.” 
 

 
 
Wat  een schatje! 

 

“Fora Temer!” (Weg met Temer!) 

 
Precies twee jaar geleden, toen Dilma 
Roussef herkozen werd als president van 
Brazilië schreef ik het volgende in de 
nieuwsbrief: 
“We hebben nu al 12 jaar lang een (min of 
meer) centrum linkse regering in Brazilië, 
Lula (2002 -2010) en Dilma (2010 – 2014). 
Vandaag, 27 oktober 2014, kan ik met 
vreugde schrijven dat Dilma herkozen is als 
president van Brazilië na een zeer 
spannende verkiezingscampagne. We maken 
in Brazilië (misschien zeg ik het met wat al te 
veel optimisme) een vreedzame en 
democratische revolutie mee. Brazilië staat 
sinds kort niet meer op de “hongerkaart” van 
de Verenigde Naties. Miljoenen mensen (we 
zeggen hier wel eens evenveel mensen als er 
in Argentinië wonen) zijn uit de sociale 
situatie van misère en armoede gekomen en 
gestegen op de sociale ladder. Sociale 
programma’s met autonomie voor de 
begunstigden omvatten voeding, scholing en 
preventieve gezondheidszorg voor de 
allerarmsten. Er is een enorm 
woningbouwproject met regeringskrediet voor 
arme mensen, 3,5 miljoen woningen 
gebouwd in 4 jaar tijd. Het hoger onderwijs 
dat voor rekening is van de federale regering 
heeft enorme sprongen gemaakt: de toegang 
tot de universiteit is gedemocratiseerd, er is 
positieve discriminatie voor de 
negerbevolking en voor jongeren die op een 
openbare school gestudeerd hebben, er zijn 
beurzen voor arme jongeren op particuliere 
universiteiten, internationale uitwisselings-
programma’s, het aantal universitaire 
studenten is verdubbeld gedurende de 
laatste jaren. Meer dan 400 technische 
scholen zijn er gebouwd door deze regering. 
Enfin, wij merken in het Grote Huis dat er de 
laatste jaren veel meer mogelijkheden en 
kansen zijn geschapen voor arme jongeren 
met een precaire openbare schoolopleiding.  
In het buitenlandse beleid gaat Brazilië een 
eigen weg. In plaats van de ALCA (Área de 
Livre Comércio das Américas) onder 
beslissende invloed van de V.S., heeft 
Brazilië de MERCOSUL mede opgericht. 
Nauwe banden met andere (progressieve) 

Latijns-Amerikaanse landen zijn 

aangeknoopt, er is veel zuid-zuid dialoog, 
ons land is actief in de BRICs-landen, sinds 
kort met een eigen ontwikkelingsbank. Zo 
levert Brazilië een bijdrage tot multilaterale 
contacten op wereldniveau die kunnen leiden 



 

 

tot meer vrede en gerechtigheid in 
internationale betrekkingen. Ontbreekt nog 
een zetel voor Brazilië in de Veiligheidsraad 
van de V.N.” 
 
Tot zover mijn citaat uit de nieuwsbrief van 
oktober 2014. 
Ik was blijkbaar te optimistisch. De 
economische en politieke elite van Brazilië 
heeft die vierde verkiezingsnederlaag op een 
rij geen moment geduld.  Meteen zijn er 
pogingen gedaan om de verkiezingen 
ongeldig te verklaren, hetgeen niet gelukt is. 
Daarom is men begonnen om een 
impeachment van Dilma te bewerkstelligen.   
 
Bij die verkiezingen is het meest 
conservatieve congres ooit verkozen. Dit 
komt voornamelijk vanwege de financiering 
van de dure verkiezingscampagnes (er 
bestaat hier stemplicht en arme mensen 
“verkopen” hun stem) door bedrijven en 
lobbies . Zo hebben we geen 
volksvertegenwoordiging, maar een 
vertegenwoordiging van de belangen van het 
groot kapitaal,  van industrie, agro-industrie, 
banken en dienstensector. 
Door voortdurende politieke boycot van de 
oppositie heeft de regering Dilma geen 
treffende maatregelen kunnen nemen om de 

economische recessie te beteugelen. De 

crisis en een ophitsende mediacampagne (de 

Braziliaanse media, tv, radio, kranten en 

tijdschriften, zijn in handen van een vijftal 
superrijke families), die Dilma en de PT van 
corruptie beschuldigde, hebben een 
fascistisch klimaat geschapen in Brazilië 
waarin een impeachment kon passen. 
Dit is dan nu eind augustus gebeurd. Volledig 
onterecht en ook tegen de grondwet in, 
aangezien de president geen misdaad 
gepleegd heeft. Wij hebben hier niet een 

parlementair systeem waarin een motie van 

wantrouwen of een regeringsminderheid in 
het congres de reden kan zijn om een 
regering ten val te brengen. In ons 

presidentieel systeem gebeurt een 

regeringswisseling enkel vanwege 
verkiezingsresultaten of door een 
impeachment wanneer de president een 
ernstig misdrijf gepleegd heeft.  
Dit is niet het geval. Dilma is niet een 
geboren politica maar een ambtenaar met 
een schoon curriculum, een manager, wars 
van corrupte praktijken en schijnheilige 
schouderklopjes. Vandaar ook dat zij de 
operatie “lava jato” (corruptie-onderzoek 
binnen de Petrobras) liet gebeuren ook 
wanneer partijgenoten in het vizier van justitie 

kwamen.  De tegen haar ingebrachte 
beschuldigingen van geknoei met de 
begroting zijn door het openbaar ministerie 
en door een onderzoekscommissie van de 
senaat volledig ontkracht. Maar het spel was 
al gespeeld. De kaarten waren al gemarkeerd 
en de Hoge Raad speelde het spel mee.  
Dan merk je dat de heersende klasse een 
kaste is die in allerlei instanties de eigen 
voorrechten beschermt. 
 
De staatsgreep heeft plaatsgevonden en nu 
begint het pas echt. Immers wat is de 
bedoeling van deze coupe? 
1. Maatregelen tegen corruptie, 
onderzoek en strafrechtelijke vervolging 
stopzetten. Gewoon het eigen hachje redden 
van meer dan 60% van de politici in het 
Braziliaanse congres. 
2. De crisis bestrijden met een extreem 
neo-liberaal recept. De staat minimaliseren, 
staatsbedrijven en openbare diensten en 
voorzieningen privatiseren, arbeidsrelaties 
“moderniseren”. De arbeidersklasse en de 
armen betalen de rekening. Sociale rechten 
worden ingeperkt. Het minimumloon wordt 
niet meer verhoogd. Pensioenen worden 
losgekoppeld van het minimum inkomen. 
Sociale programma’s afgelast. Uitgaven voor 
onderwijs en gezondheidszorg worden voor 
20 jaar (!) bevroren. Geen partij zou ooit met 
zulk een programma de verkiezingen winnen. 
Vandaar een coupe! 
3. De exploitatie van de enorme 
oliereserves onder de zoutlaag, die tijdens de 
regering van Lula in 2008 ontdekt zijn, zal 
geïnternationaliseerd worden. Daar liggen 
vooral de noord-amerikaanse belangen bij 
een coupe. Net als in het Midden Oosten blijft 
de olie een motief voor de V.S. om locale 
chaos te kweken en daar profijt uit te halen. 
4. Latijns Amerika moet weer de 
achtertuin worden van de V.S . Geopolitiek. 
Bestrijding van Mercosul en ook betrekkingen 
tussen de BRICS-landen. Honduras, 
Paraguay en nu Brazilië hebben een 
parlementaire staatsgreep gehad. Venezuela 
zal het volgende slachtoffer zijn. Daarna 
Bolivia en Equador. Colombia, Argentinië en 
Mexico zijn al trouwe volgelingen van de 
Noordamerikaanse politiek. Trump of Clinton, 
het zal voor ons niet veel uitmaken. 

In de jaren ’80 heb ik meegemaakt hoe een 
progressieve kerk volledig ontmanteld werd. 
Nu maak ik dit mee op politiek niveau. Een 
ramp! 
We blijven strijden voor democratie en voor 

de rechten van de armen. Politiegeweld en 



 

ook juridische vervolging tegen wie 

protesteert zijn al nadrukkelijk aanwezig.  
De strijd gaat nu om directe verkiezingen, 

wil Brazilië weer op het spoor komen een 
moderne, democratische natie te zijn. 
Daarom: “Fora Temer!” 

 
Maar deze kreet is niet mijn laatste woord. Ik 
eindig deze lange brief met een woord van 
dank voor jullie aandacht, solidariteit en 
trouwe inzet om op kleine schaal, nu zelfs 
dicht bij huis, hoop op sociale gerechtigheid 
en democratische waarden gestalte te geven. 
 
Een Goede Kerstmis en eerst een gezellige 
en creatieve Kerstverkoop. 
 

Groeten,  Eliana en Rover  

 
 
 

 
GIFTEN 
 

- Op 24 april werd een mooie H. Mis 
opgedragen door pastoor Jansen, waarbij   
door Rover van der Ploeg de preek werd 
uitgesproken. De kerkdeurcollecte na afloop 
van de viering bracht het mooie bedrag van € 
720,45 op. Hartelijk dank. 
 
- Veel dank ook voor de prachtige anonieme 
gift van € 1.000,- die wij mochten ontvangen. 
 
- Eveneens hartelijk dank voor een andere 
anonieme gift van € 325,00 die op onze 
bankrekening werd bijgeschreven. 
 
-  Opnieuw werden wij gesteund met een 
donatie van € 200,- door de firma Hoenen 
Staal uit  Elsloo. Dank u wel.   
 
 
- OVERDRACHT SPONSORGELD 

HEHAVO  
 
Op dinsdag 21 juni was het dan zover. Voor 
de zoveelste keer mochten we naar het Stella 
Maris College in Meerssen. Nu niet om 
voorlichting te geven, maar om de opbrengst 
in ontvangst te nemen van de sponsorloop.  
Ik zie ze weer voor me, honderden 
enthousiaste, uitgelaten leerlingen. Al dan 
niet carnavalesk uitgedost, kilometers 
trekkend door het Limburgse landschap. 
 Als laatste controlepost kwamen ze langs 
uitspanning De Nachtegaal. Even binnen 
melden en dan terug naar school. Heerlijk, 
direct daarna vakantie of carnaval vieren.  

Nan en ik betraden de hal van het school-
gebouw en werden meteen gemaand stil te    
zijn. Er waren nog (her)examens aan de 
gang. Het was erop of eronder...  
Op de tenen werden we door Johan van 
Gerven naar lokaal  4.7 geloodst. Daar zat 
een uitgelezen groepje leerlingen, van elke 
klas diegene die het meeste sponsorgeld 
bijeen had gebracht. Wijsneuzen en coole 
kikkers door elkaar, nerds en al heuse 
dametjes. Maar allemaal open en 
vriendelijk. Even voorstellen, handje geven 
en plaats nemen in een schoolbankje. Nog 
meer genodigden namen plaats, 
vertegenwoordigers van de andere goede 
doelen organisaties. Traditiegetrouw 
beginnen we met koffie en Limburgse vlaai, 
we worden echt in de watten gelegd. Wij 
zijn dit jaar verkozen tot hoofddoel en 
daarom krijgen wij de helft van de 
opbrengst. De wandelaars hebben maar 
liefst € 6.750,- voor ons bij elkaar gelopen. 
Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. 
Het Eco Oca-project krijgt zo een geweldige 
stimulans en de zekerheid dat het 
gerealiseerd kan worden. In De Berichten 
van Rover en Eliana elders in deze 
nieuwsbrief leest u veel meer over dit 
project. 

 
 

 
 

Inmiddels is het bedrag nog eens met bijna 
de helft vermeerderd door Stichting Wilde 
Ganzen. Een extra meevaller dus. Dat ze dit 
honoreren geeft aan dat we goed bezig zijn.  

 
 

 
 

 
Natuurlijk gaan we op het schoolplein met z’n 
allen op de foto.  

 



 

 

Ook Marga Schoemaker staat tussen ons in. 
Met een bos bloemen, want na 32 jaar trouwe 
inzet voor de jaarlijkse sponsorloop geeft ze 
het stokje door aan twee enthousiaste 
collega’s. We wensen hen natuurlijk veel 
succes en hopen dat deze traditie onder hun 
leiding nog lang mag blijven voortbestaan.  
 
In lokaal 4.7 nemen we weer afscheid van 
elkaar. Ieder zijn weg, elk zijn doel. Blij met 
wat ons ten deel is gevallen door inzet van 
kinderen hier, voor een toekomst voor 
kinderen dáár. 
                                 

 
 

Veel dank aan onze vaste donateurs 
en alle gulle gevers!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hier nog enkele foto’s van het    
voetbalveldje vlak bij de Sitio Ouro Verde 
 
 

 
 

  waar de spelers vol belangstelling                                        
luisteren naar de instructies van de 
trainer 

 

    
 
 

      
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graag vragen wij uw aandacht voor het 
volgende: 
Als stichting proberen wij enerzijds onze 
donateurs en belangstellenden zoveel mogelijk 
te informeren over de (financiële) gang van 
zaken en de voortgang van de projecten. 
Anderzijds willen wij het maken van onnodige 
kosten vermijden. Wij verzoeken u daarom ons 
een berichtje te sturen indien u om  welke 
reden dan ook geen prijs meer stelt op 
toezending van onze Nieuwsbrief. Bij voorbaat 
dank voor uw medewerking en begrip.  

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

 
Cijfers boekjaar 2015 
 
De exploitatierekening over het boekjaar 2015 
kunt u lezen op onze website 
www.amigosdobrasilvalkenburg.nl  
onder “Verantwoording “. 

http://www.amigosdobrasilvalkenburg.nl/

