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  BERICHTEN VAN ROVER 
 

   Olinda, 27 februari 2018 
 

  Beste Amigos, 
 

Ik moet jullie eerlijk bekennen, dat ik niet veel 
nieuws heb. Mijn vorige brief met de afbeel-
dingen van enkele schilderijen dateert van 
oktober vorig jaar. Een maand later, einde 
november, zijn Eliana en ik naar Nederland 
gereisd om de laatste kerstverkoop mee te 
maken en ook om familie en vrienden te 
bezoeken. Op de vooravond van Oud en 
Nieuwjaar zijn we teruggekomen naar Olinda.  
In de maand januari hebben we samen met mijn 
nichtje Dorine een intensieve zomercursus 
tekenen en schilderen georganiseerd. Dat was 
een succes en erg leuk om te doen. In de maand 
februari waren mijn zus Muis en zwager Steph bij 
ons gelogeerd. Hier in Brazilië is februari wat je 
noemt een carnavalsmaand. Al met al zijn we zo 
drie maanden uit ons gewone doen geweest. 

De Kerstverkoop 

 

Het was natuurlijk geweldig om de kerstverkoop 
na 10 jaar (in 2007 waren wij er ook bij) weer 
eens mee te maken. Indrukwekkend wat een 
omvang deze gekregen heeft. Het grote aantal 
vrijwilligers en medewerkers, het grote 
tijdsbestek ook (minstens drie weken) van 
voorbereiding, realisering en afsluiting en wat 
een groot aantal bezoekers. Het is een sfeervol 
en feestelijk gebeuren. Een soort kerst-
verbroedering en/of -verzustering. Dat komt door  

de gemeenschappelijke inzet en vooral ook door 
de creativiteit van eenieder.  
 

 

Vrijwel alles is zelf gemaakt: kerstkransen, 
kransen voor de vogeltjes, dienbladen, 
geborduurde handdoeken, zelfs de vlaaien en 
het gebak zijn zelf gemaakt en de koffie is 
heerlijk gezet. 

De opbrengst was als altijd fantastisch. Afgerond 
gezegd: een dikke tien duizend euros. Op één 
ochtend bij elkaar verdiend, na vele dagen werk! 

Goed nieuws is, dat Wilde Ganzen het project van 
deze kerstverkoop steunt. Op 12 december zijn 
Eliana en ik bij Wilde Ganzen in Hilversum op bezoek 
geweest bij welke gelegenheid we hebben kunnen 
vertellen over de verschillende projecten door de 
Amigos gesteund in Brazilië. Hierdoor wordt de 
opbrengst van de kerstverkoop door Wilde Ganzen 
met 50% vermeerderd! 
 

 

Vanaf medio november 2017 werken Wilde 
Ganzen en het Elisabeth Strouven Fonds uit 
Maastricht samen op het gebied van 
ontwikkelingshulp. In februari hoorden we dat het 
Elisabeth Strouven Fonds op voordracht van 
Wilde Ganzen heeft besloten om ook bij te 
dragen aan ons project! Dit fonds neemt de helft 
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van onze eigen opbrengst voor haar rekening, 
waardoor wij ruim € 5.000 van de kerstverkoop 
kunnen reserveren voor een volgend project! 

Wat gaan we met de opbrengst doen? 
 

 
 
Een heel grote opknapbeurt geven aan de 
infrastructuur, gebouw en meubilair van het 
gehandicaptenproject in Recife en van het 
kinderopvangproject in Campina Grande.  
Dat is hoognodig. In ons klamme, vochtige, 
tropische klimaat vergaat alles gauw. 
 

De Eco – Oca 
Inmiddels is hier op de Sítio Ouro Verde de bouw 
van de Eco – Oca gevorderd.  
 

 
De Eco-Oca met voorlopig een paard als bezoeker.. 
 

Een ecologische hut voor vormingsactiviteiten. 
De opslagkamer, w.c., keuken en ook het bassin 
om regenwater in op te vangen zijn klaar. 
 
 

Nu begint de 
meest 
ingewikkelde 
fase, nl een 
achthoekige 
dakbedekking 
maken zonder 
een centrale 
steunpilaar.  
 

Een schets van het toekomstige dak 
 

Daar moeten we een goed team van timmerlui 
voor vinden. 

Als dat klaar is, dan hoeven we alleen nog voor 
de afwerking te zorgen: electriciteitsinstallatie, 
een ecologische beerput maken, een filter voor 
het regenwater aanleggen en een vloer leggen. 
We hopen dat alles te doen voordat de winter 
met veel regenval echt begint. Dat is in mei. Dus 
we gaan aan de slag. 

Als de Eco-Oca gereed is dan zal daar de 
capoeira plaatsvinden. Dat is een dans- en 
vechtsport, die altijd in de kring gebeurt.  
Een muur van het gebouwtje hebben we vrij 
gehouden voor een schoolbord en ook om films 
te projecteren. We willen een filmclub starten met 
deelname van de jeugd uit de wijk. Als de winter 
er is, dan gaan we planten, voornamelijk bonen 
en mais. Het oogstfeest is met Sint Jan, 24 juni. 

Zaterdag aanstaande, 3 maart, is er 
poppentheater op de sitio, een voorstelling 
gedaan door buren die met theater en poppen 
werken. 

 

Wij willen met dit project van de Eco – Oca aan 
de basis werken met arme mensen uit de buurt, 
door allerlei vormingsactiviteiten aan te bieden. 
Sportief zoals voetbal en capoeira, cultureel 
zoals muziek, theater en film. Praktisch zoals 
workshops om organische groenten thuis te 
planten en door bijeenkomsten van voorlichting, 
informatie en discussie te organiseren.  
 
De bedoeling is om in een wijk zoals de onze, 
waar de openbare macht afwezig is, handvatten 
aan te bieden aan de mensen waardoor zij een 
nieuw perspectief kunnen vinden voor hun leven. 
 
Arme mensen mondig en machtig maken. 
“Empoderamento’ is hier een belangrijk begrip 
vooral voor de vrouwenbeweging. 



 

Brazilië na de coupe van 2016 
De situatie is dringend, immers met de 
staatsgreep van 2016 is er een regering aan de 
macht gekomen die enkel voor de rijken regeert. 
Sociale rechten worden afgebroken. Openbare 
maatschappelijke instanties, die de belangen van 
kwetsbare sociale groepen behartigen, worden 
opgeheven. De neoliberale staat is 
minimaliserend in sociaal opzicht en 
maximaliserend in repressief opzicht. Om een 
voorbeeld te geven: in de maand februari was er 
een algemene militaire interventie in de periferie 
van Rio de Janeiro, zogenaamd om de 
criminaliteit te bestrijden.  
 
Militaire interventie in Rio de Janeiro 

 
 

Deze interventie bestond al op lokaal niveau in 
de wijk Maré. In de afgelopen 6 jaar is er door de 
gemeente van Rio 331 miljoen real besteed in 
sociale projecten. De militaire bezetting van de 
wijk Maré heeft in anderhalf jaar tijd al meer dan 
500 miljoen real gekost. Op het moment is er in 
Rio één soldaat op 55 inwoners van de 
krottenwijken. Hoe zou de criminaliteit zijn als er 
één onderwijzer, welzijnswerker of verpleegster 
op 55 inwoners van die wijken zou zijn? 

Trouwens, wie zijn de criminelen? Arme, zwarte 
jongeren, die zijn altijd verdacht. Nu zie je militairen 
iedere dag de rugzakjes van schoolgaande kinderen 
controleren. De oorlog is niet tegen de armoede 
maar tegen de armen. 

Op 24 januari jl. is Lula in tweede instantie 
veroordeeld. Zijn straf is zelfs vermeerderd. Van 
negen en een half jaar naar twaalf jaar 
gevangenisstraf. Het doel is Lula buiten de 
presidentsverkiezingen van 2018 te houden, die hij 
volgens de verkiezingsonderzoeken ruimschoots 
zou winnen. De coupe met alle internationale 
economische en strategische belangen die erin 

verwikkeld zijn, moet bestendigd worden. Het 
belangrijkste doel is om Lula en zijn partij, de PT, te 
diskwalificeren. 

Het instrument is juridisch. ‘”Lawfare“ heet dit. Het 
politiek gebruik van justitie. Het spel wordt gespeeld 
volgens de regels en de rituelen van de juridische 
macht. Inhoudelijk zijn er echter nauwelijks 
argumenten en, wat erger is, er zijn geen bewijzen. 
Wij beleven hier in Brazilië sinds twee jaar een staat 
van uitzondering. Een staatsgreep die uitdrukkelijk 
met mediasteun gepleegd is, doet zichzelf voor 
alsof de machtswisseling gebeurd zou zijn. 

Volgens de regels en wetten van de democratische 
rechtsstaat, immers parlement en justitie zouden 
alle regels van de grondwet gevolgd hebben. 

Het is een ondoorzichtige situatie die in de 
internationale pers dan ook vaak niet goed doorzien 
wordt. Brazilië analyseren met de exclusieve 
leessleutel van corruptie is zeker niet voldoende. 
Dan komt men tot een moreel oordeel en neemt 
men al gauw afstand, zo van “allemaal corrupt die 
lui in die landen, wij in het westen kennen dat 
gelukkig niet”. Er is evenwel wel meer aan de hand. 
Het gaat om petroleum, zoet water, zeldzame 
kostbare ertsen, nucleaire energie en militaire 
strategische posities. Daar heeft het rijke westen 
alles mee te doen! De lobbyisten van bijvoorbeeld 
Shell, Coca Cola en Nestlé gaan schaamteloos 
open en bloot te werk binnen het Braziliaanse 
congres.  

Schildersles in de Sitio Ouro Verde 

 

We zijn nu in de vastentijd. Pasen komt eraan. 
Bevrijding uit de slavernij, verrijzenis omdat de 
liefde voor het Leven de dood overwint. Ik ben nogal 
pessimistisch gestemd en vermoed dat we in het 
huidige Brazilië weer terug zijn in de tijd van 
slavernij in Egypte en dat de weg naar bevrijding 
door de woestijn inderdaad wel eens veertig jaar 
kan duren. 

Abraços!  
Eliana en Rover van der Ploeg 

 
 



 

 

GIFTEN 
 
Ook nu kunnen wij weer mooie giften ten bate 
van onze projecten vermelden: 
 
- Een anonieme gulle gever doneerde 

opnieuw een prachtige gift van 1.000,-. 
Heel veel dank. 
 

- Van een andere anonieme donateur 
ontvingen wij een prachtige gift van  
€ 500,-. Veel dank hiervoor! 
 

- Eveneens anoniem mochten wij een 
tweede gift van € 500,- in ontvangst 
nemen. Dank u wel! 
 

- Graniet Import uit Bunde verraste ons 
opnieuw met een prachtige gift van 
€ 10.000,-. Heel veel dank! 
 

- Een andere verrassende donatie kwam 
van Het Museum Het Land van 
Valkenburg. Naar aanleiding van onze 
25e kerstverkoop en daaraan gekoppeld 
een kleine expositie van typisch 
Braziliaanse producten in het Museum 
werd het bestuur van Amigos do Brasil 
hartelijk welkom geheten in het Museum. 
Bij het genot van een kopje koffie en een 
heerlijk stuk Limburgse vlaai werd  ons 
deze gift overhandigd. Veel dank 
hiervoor! 
 

- Heel dankbaar zijn wij ook voor de 
anonieme gift van € 5.000,- voor 
ondersteuning van onze crèche in 
Campina Grande. 
 

 
 

- Op 3 december vond een mooie 
gebedsdienst plaats in de oude kerk van 
Valkenburg. De dienst werd voorgegaan 
door Rover van der Ploeg en muzikaal 
prachtig opgeluisterd door het 
Caeciliakoor. De deurcollecte na afloop 
bracht het mooie bedrag van € 575,- op. 

Hartelijk dank voor uw belangstelling en 
uw gift en natuurlijk veel dank aan het 
Caeciliakoor voor hun aanwezigheid. 
 

 
 

- Onze voorzitter Nan von der Ruhr huurde 
een standplaats op de kerstmarkt van 10 
december bij het Kasteel in Mheer. 
Samen met Rover van der Ploeg, Simone 
Schenk en Anne Lamberix trotseerde zij 
het bijzonder slechte weer die dag en 
samen wisten zij voor € 338,19 aan de 
man en vrouw te brengen. Geweldig! 
 

 
 

- De Stichting Peterlein uit Maastricht 
steunt onze activiteiten ook dit jaar weer 
met een prachtige gift van € 400,-. 
Van harte bedankt! 
 

- Hetzelfde geldt voor HR Contracting uit 
Venray. Heel veel dank voor de mooie 
donatie van € 250,-! 
 

- Veel dank eveneens voor de mooie gift 
van € 200,- die wij ontvingen uit de Pot 
van Sint Maarten van het 
Maartenscollege in Maastricht. 
 

- En dan natuurlijk de Kerstverkoop, de 25e 
maar tevens de laatste helaas. 
De opbrengst was opnieuw fantastisch: 
€ 10.426,-! 
Een verslag van deze dag met veel 
tegenstrijdige gevoelens bij ons allemaal 
vindt u hierna.  



 

Waarbij onze oprechte dank uitgaat naar 
al die zichtbare en onzichtbare 
vrijwilligers, de vele bezoekers die wij in 
de loop der jaren mochten verwelkomen 
en Wilde Ganzen in Hilversum die zo 
vaak het onderhavige project van de 
kerstverkoop extra hebben ondersteund.  
 

 
 

Met daarbij nu ook nog, zoals u hebt 
kunnen lezen in de Berichten van Rover, 
een extra donatie via hun partner op het 
gebied van ontwikkelingshulp, het Elisabeth 
Strouven Fonds uit Maastricht. 
 
En dan nu het verslag van Pieter van den 
Hof over deze bijzondere en emotionele 
dag. 
 

 

Kerstverkoop, de laatste keer... 

Het is zover, de allerlaatste Kerstverkoop 
van Amigos do Brasil staat eraan te komen. 
Voor de vijfentwintigste keer heeft een grote 
club enthousiaste vrijwilligers maanden 
gewerkt aan allerlei handnijverheid. Al een 
week voor de grote dag wordt begonnen 
met de inrichting.  

.  

Het gezelschap wordt verrast door Imke 
Straaten, die namens de Wilde Ganzen uit 
Hilversum in het weekend voorafgaand aan 
de Kerstverkoop aan Amigos do Brasil een 
prachtig boeket bloemen komt 
overhandigen vanwege dit unieke jubileum.  

 

Van links naar rechts: 
Eliana van der Ploeg, Imke Straaten namens Wilde 
Ganzen en Nan von der Ruhr 

De opbrengst van de Kerstverkoop is door 
deze organisatie in al die jaren meermaals 
met 1,5 vermenigvuldigd. Dit gebeurde 
zodra een door Rover en Eliana ingediend 
project door hen werd goedgekeurd. Het 
project mocht dan alleen een eenmalige 
uitgave betreffen. Bijvoorbeeld het opzetten 
van een gebouw (zoals Eco Oca) maar niet  
zaken zoals voedingsmiddelen of 
salariskosten.  
 
We hebben een speciale band opgebouwd 
met Wilde Ganzen, omdat ze erop 
vertrouwen, nee, zéker weten dat onze 
projecten worden opgezet zoals ze bij hen 
zijn ingediend. Alles klopt en wordt 
gerealiseerd zoals het is voorgesteld. 
 

 

 



 

 

Het wordt die middag nog gezellig aan de 
tafel buiten in het schrale zonnetje. Ook 
Rover en Eliana schuiven aan en hebben 
nog een uitgebreid gesprek met haar. 

 
 

 

Maar daarna is het weer aanpoten. Eerst 
moeten de ruimtes leeg en vervolgens 
ingericht. Licht en verwarming, tafels en 
rekken.  
 

 
 

Borduurwerk, naaiwerk, beschilderde 
dienbladen, vogelhuisjes, kerstmannetjes 
van hout, van gips, van stof, gestileerde 
engeltjes, gedecoreerde doosjes, 
pannenlappen, schorten, handdoeken, 
patchwork kleden, sierkussens, gehaakte 
diertjes, miniatuur schilderijtjes, 
kerstkaarten, sieraden, mokken, teveel om 
op te noemen.  
 

 

In de loop van de week wordt dit nog 
aangevuld met kerst- en adventskransen en 
prachtige kunstzinnige muurdecoraties 
zoals je ze in een ‘echte’ winkel nooit zal 
aantreffen. Natuurlijk zijn er nog de 
handgemaakte en beschilderde beeldjes uit 
Brazilië. De spulletjes voor het ‘tweede 
leven hoekje’. Kerstballentaarten, mini-
kerststalletjes. Als laatste komen daar nog 
bij heerlijke specialiteiten zoals 
zelfgemaakte jam, chutney, sauzen, wafels, 
allerlei soorten gebak. 

 

Waarschijnlijk ben ik nog verschillende 
zaken vergeten, het is ook nauwelijks te 
onthouden. En, helaas, dat hoeft ook niet 
meer, want dit was de laatste keer... 

 

 
 



 

Op 28 november wordt de rij voor de 
voordeur steeds langer naarmate het tegen 
tienen loopt. Alsof het is afgesproken 
schreiden de ‘klanten’ bijna eerbiedig door 
de lange gang naar het buitenterras, alsof 
men beseft dat dit nooit meer zal gebeuren. 
Voorgaande jaren was het een storm die 
langs raasde. Het is druk, erg druk, maar 
tóch rustig. Iedereen schijnt ook meer tijd te 
nemen om alles in zich op te nemen, 
afwegingen te maken en de keuze te 
bepalen van, ja, dat neem ik mee. 

 

Ook binnen klinkt nog lang geroezemoes, 
gezellig bij elkaar, na kletsend onder het 
genot van een kopje koffie of thee, met 
gebak naar keuze. Een soort laatste 
reünie... We blijven nog een uurtje langer 
open, je weet nooit wie er nog wil komen. 
Als de laatste ‘klanten’ tevreden naar huis 
zijn sluit Agnes voor het laatst haar 
voordeur voor dit evenement.  
 

 

We eten snel een broodje en er wordt 
begonnen met opruimen. Want als afsluiting 
zijn alle vrijwilligers uitgenodigd die de 
afgelopen jaren hun talent, tijd en krachten 
hebben ingezet om onze Kerstverkoop uit te 
laten groeien tot wat ze is geworden. Een 
fantastische happening met een geweldige 
opbrengst. Hier is zoveel mee gedaan dat 
iedereen blij en trots kan zijn hiervan deel te 
hebben uitgemaakt. Nu is het tijd iets terug 
te doen, klein, bescheiden, maar goed 
bedoeld en welverdiend.  
 
 
De achterste ruimte van de aanbouw wordt 
omgetoverd tot een kleine horeca-
gelegenheid. Stoelen, banken, tafels, 
statafels. Allemaal een drankje en dan even 
luisteren. Rover en Eliana doen verslag van 
‘ons’ (voorlopig) laatste project, Eco Oca. 
De situatie wordt geschetst, de voortgang 
getoond aan de hand van een presentatie 
en geprojecteerde beelden. 

 

 
 
De moeilijkheden komen aan de orde, maar 
de nadruk ligt vooral op de mogelijkheden, 
de kansen en vooruitgang. Een terugblik op 
al die jaren dat onze Stichting vanuit 
Valkenburg het werk in Brazilië 
ondersteunde. Ook staan we stil bij de 
vrijwilligers die ons helaas ontvallen zijn, 
dankbaar voor wat ze voor Amigos do Brasil 
hebben betekend. Vervolgens wordt 
iedereen verrast door een heerlijke 
goedgevulde kop soep, vakkundig gemaakt 
en aangeboden door Hans Verhoef. Het 
officiële gedeelte is nu gedaan. Nog een 
drankje en lekker door elkaar kletsen.  

Voor het laatst zijn we in deze hoedanigheid 
bij elkaar. Raar gevoel, maar ook bijzonder, 
één groep mensen, met dezelfde intentie en 
inzet, één grote familie. Maar niet 
wanhopen, weliswaar is dit de laatste 



 

 

Kerstverkoop, maar Amigos do Brasil blijft 
‘gewoon’ bestaan. We hopen dan ook dat 
we op financiële steun mogen blijven 
rekenen. Dat is nu natuurlijk nog méér nodig 
dan eerst. De Kerstverkoop gaf al die jaren 
een immense impuls, daar willen we alle 
donateurs en belangstellenden heel, heel 
hartelijk voor danken. Zonder hen was dit 
allemaal niet mogelijk geweest. Mijn 
trappendienst zit erop, voor altijd. Mooie 
herinneringen aan een bijzondere tijd 
blijven, voor altijd. 

Dank jullie wel allemaal. 

Pieter Van den Hof. 
 

 

 
 
 

EN VERDER.. 
 
 
 
 

- waren weer enkele bestuursleden van 
Amigos do Brasil aanwezig bij de start van 
de jaarlijkse sponsorloop van het Stella 
Maris College in Meerssen. Vrolijk uitgedost 
gingen de brugklassers weer op pad om 
voor het goede doel zoveel mogelijk centjes 
binnen te halen.  En bij het begin van de 
HeHaVo wandeltocht was al € 12.000,- bij 
elkaar verdiend.  Super! 
 

 

- heeft het bestuur van Amigos do Brasil 
besloten om een deel van de jaarlijkse 
gemeentelijke subsidie af te staan voor de 
realisatie van de Vredesvlam. De gemeen-
schap heeft gekozen voor het ontwerp van 
Maria Verstappen en Jan van der Bragt. 

 

 

De Vredesvlam zal worden onthuld op de 
Internationale Dag van de Vrede, 
21 september 2018.  

- kunt u vanaf medio april de volledige 
Exploitatierekening over het jaar 2017 
weer inzien of downloaden op onze 
website 
www.amigosdobrasilvalkenburg.nl  onder 
“Verantwoording”. 
 

- vragen wij graag 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. Dit kan via de post of 
via e-mail. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking 
en begrip. 

 
    

Wij wensen u allen 
heel gezellige en  
zonnige Paasdagen. 
 
 
 
 

  

http://www.amigosdobrasilvalkenburg.nl/

