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  BERICHTEN VAN ROVER 
 

   Olinda, 6 november 2018 
 

Beste Amigos, 
de vorige nieuwsbrief is van februari/maart dit 
jaar, net voor de Pasen. Ik schreef, dat we 
pessimistisch gestemd waren en dat we als 
Braziliaans volk weer terug waren in de 
slavernij in Egypte met wellicht 40 jaar door de 
woestijn trekken als vooruitzicht op betere 
tijden.  
 
We zijn met de verkiezingen van oktober 2018 
beland in de derde fase van de staatsgreep.  
 

 
 
De eerste fase was de onterechte 
impeachment van presidente Dilma Roussef in 
2016, de tweede fase in 2018 de 
gevangenneming van Lula (ook zonder 
bewijzen) en uitsluiting van deelname van Lula 
aan de verkiezingen (ondanks aandringen van 
de Verenigde Naties), de derde fase is in 2019 
de installering van een autoritair regime.  Dit 
regime zal met harde hand, zonder 
tegenspraak te dulden van de oppositie, de 
voortgang van het neoliberale aan de V.S. 
verbonden economische, politieke en militaire 
project garanderen. Het is het einde van een 
jonge democratie, die dertig jaar geleden met 
de grondwet van 1988 een militaire dictatuur 
(1964 – 1985) wist te overwinnen en de regels 
wist te scheppen voor een inclusieve sociale  

 
democratie,  met meer maatschappelijk initiatief en 
meer zeggenschap voor burgers. De internationale 
economische en ook militair-strategische belangen 
zijn te groot, dat men zou mogen hopen dat na 
twee jaar staatsgreep dit neoliberale project 
ongedaan zou kunnen worden gemaakt met ook 
nog eens de PT van Lula weer aan de macht. Wat 
ons toch wel verbaast, is dat de heersende 
klassen zich niet schamen om een fascistische 
route te kiezen met een volledige idioot als 
presidentskandidaat.  
 
De vraag is natuurlijk: hoe is het mogelijk dat zo’n 
autoritaire sociopaat, die in 28 jaar politiek nooit 
iets gepresteerd heeft, verkozen wordt boven 
Haddad, democraat en intellectueel met vorming 
in rechten, economie en filosofie en een 
uitzonderlijk curriculum als bestuurder (minister 
van onderwijs en burgemeester van São Paulo)? 
 
Er zijn een aantal redenen die ik in het kort wil 
aangeven. 
Op de eerste plaats het “antipetisme” dat in zijn 
irrationaliteit te vergelijken is met het 
antisemitisme. Sinds 2002 met de centrum-linkse 
regeringen van Lula en Dilma proberen de media, 
die in handen zijn van een vijftal superrijke 
families, deze regeringen onderuit te halen door ze 
te beschuldigen van corruptie. PT, corruPTie. 
Welnu, de PT (Partido dos Trabalhadores) heeft 
zeker niet de corruptie uitgevonden. Integendeel, 
de PT heeft met verschillende maatregelen en 
nieuwe controlerende instanties corruptie aan het 
licht gebracht. Maar de hetze tegen de PT is 
aangeslagen. Als je een leugen duizend keer 
herhaalt, wordt het een waarheid (dat zei 
Goebbels al). Ook in de internationale pers, die 
Lula of Dilma over een kam scheert met de 
corrupte Temer. De rechter, Sérgio Moro, die de 
corruptie binnen de Petrobras behandelt en die 
een aantal toplui van de PT in het gevang heeft 
gegooid en Lula buiten de verkiezingen heeft 
weten te houden, wordt nu minister van justitie van 
de regering Bolsonaro. 
Op de tweede plaats een nieuw en verrassend 
fenomeen: fake nieuws verspreiden via 
whatsapp. Dit is al gebeurd, via facebook, bij 
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de Brexit en bij de verkiezing van Trump. Nu 
via whatsapp, persoonlijker en moeilijker te 
achterhalen. Bedrijven zijn in staat om een 
profiel te destilleren van een groep kiezers en 
die vervolgens emotioneel te bewerken via 
persoonlijk gericht fakenews. Die bedrijven zijn 
door ondernemers in Brazilië gefinancierd, 
hetgeen bij wet niet mag, maar de Hoge Raad 
sluit zijn ogen. 
 
Het fake-nieuws zelf is werkelijk absurd. Speelt 
in op het taboe van incest en pedofilie. 
Suggereert dat Haddad op scholen jonge 
kinderen wil leren gay te worden. Dat de 
kandidate voor het vicepresidentschap, 
Manuela, voor abortus zou zijn, ongelovig is en 
een tatoeage van Che Guevara op haar rug 
zou hebben, een communistisch gevaar.  Dit 
soort flauwekul heeft vooral de ongeschoolde 
en fundamentalistische gelovige kiezers weten 
te winnen. 
 
En dan is er nog, op de derde plaats, de 
kwestie van het geweld. Ik heb er al vaker over 
geschreven. Het geweld, de misdaad en de 
straffeloosheid hebben buitengewone 
proporties. Dit wordt dagelijks in radio- en tv-
programma’s breed uitgemeten. Met spektakel. 
Met live-beelden, immers overal hangen 
camera’s en iedereen filmt met zijn smartfoon. 
Met vernederende blootstelling van de 
“bandidos”. Het dagelijkse leven is een 
voortdurend “boef en politie spelen”. De goede 
burger, de “cidadão de bem”, hoort natuurlijk 
bij de politie. Als die goede burger s’ avonds in 
de pinkstergemeente zich ook nog eens een 
uitverkoren burger weet, omdat hij Jezus 
geaccepteerd heeft, dan heeft hij er geen 
twijfel over om met harde hand de “bandidos” 
en “infeis” (ongelovigen) en “comunistas” en 
“gays” en “feminazis” (vreemd scheldwoord 
voor feministen) aan te pakken die een 
bedreiging zouden zijn voor de christelijke 
moraal, voor het gezin en voor zijn met moeite 
bij elkaar verdiende schaarse bezit. 
We gaan donkere tijden tegemoet. 
 

Bouwwerkzaamheden 
Maar we gaan verder. We werken aan de 
basis. Met educatieve projecten. Naar ons idee 
heeft dat meer zin dan dat je geweld wilt 
beteugelen met geweld. Vooral de jeugd moet 
een perspectief krijgen op vorming en op werk. 
En zij heeft ook recht op plezier en 
kameraadschap. 
De opbrengst van de laatste kerstverkoop is met 
50% door Wilde Ganzen aangevuld. Op 
voordracht van Wilde Ganzen nam het Elisabeth 
Stroeven Fonds € 5.000 van de opbrengst voor 

haar rekening, waardoor € 5.000 als reserve voor 
een ander project in de kas van Amigos kon 
blijven. Doelstelling van het project was een flinke 
opknapbeurt te geven aan twee projecten van de 
Serviço de Promoção Social. Het 
gehandicaptenproject in de wijk Mangueira in 
Recife en het kinderopvangproject in de wijk 
Catingueira in Campina Grande. In mei hebben wij 
15.639 Euros ontvangen via Wilde Ganzen. Dat 
zijn R$64.405,00. R$24.500,00 voor Campina 
Grande en R$39.905,00 voor Mangueira. 
 
In het kinderopvangcentrum is de klus al 
geklaard. Men heeft de vloeren van de leslokalen 
betegeld en ook ten dele de wanden. Het dak is 
waar nodig gerepareerd. De boel is geschilderd. 
Dat moet je hier in de tropen bijna ieder jaar doen. 
De vochtige, klamme winters zijn vernietigend.  
Verder heeft men nieuwe meubeltjes laten maken 
voor de kinderen. Het ziet er picobello uit! 
 

 
Prachtig! 

 
In Mangueira is de verbouwing grondiger. Een 
aantal jaren geleden heeft de overheid riolering 
aangelegd in de wijk en ook straatbedekking 
gemaakt. Daardoor is het straatniveau hoger 
geworden dan de vloer van de twee gebouwtjes 
van het gehandicaptenproject. Wanneer in de 
winterperiode vloed en uitzonderlijke regenval 
samenvielen, liep de boel onder water, hetgeen 
schade heeft veroorzaakt aan de inrichting.  
 

 
 
Wij hebben de vloeren een halve meter verhoogd. 
Dat is natuurlijk een hele onderneming. Het 



 

woonhuis is herbouwd. Is al klaar en ziet er prima 
uit. Terras, kamer, keuken, twee slaapkamers en 
bijkeuken. Allemaal klein maar fijn. 
 

 
 
Het schooltje dat er naast ligt met een drietal 
bedompte, lage kamertjes hebben wij afgebroken. 
De vloer is verhoogd en we bouwen er een 
eenvoudige open ruimte met bij de entree een 
receptie en achterin een ruime keuken met 
toiletten. Het dak wordt verhoogd, gaat er 
trouwens deze week op. We zijn nog niet klaar 
met deze verbouwing. De kosten zijn hoger 
uitgevallen en de Amigos hebben extra geld 
overgemaakt. 
 

 
 
Wij willen met deze verbouwing in Mangueira 
een financiële autonomie geven aan het 
gehandicaptenproject. Het woonhuis kunnen 
we verhuren. En ook de zaal ernaast kan 
verhuurd worden voor bij voorbeeld 
verjaardagsfeesten op de zondag. Met deze 
inkomsten van ongeveer 400 euros kunnen we 
voortgang geven aan het project. 
 
Dan hebben we nog de Eco-Oca, de ecohut. 
Die is nu ook zo goed als klaar. Geld voor 
bouw en inrichting zijn verkregen door de 
kerstverkoop van de Amigos in 2015 en 2016.  
Het achthoekige dak zit er nu op. Dat was een 
hele klus. Wij wilden het dak met hout bouwen, 
maar door de winter met veel regenval ontbrak 
hout, dat uit het noorden van Brazilië komt, in 
de handel. Toen het er eindelijk was in juli, 
bleek het geen ecologische garantie van  

herkomst te hebben. Wij hebben toen een 
vakman gevonden die de structuur met metaal 
heeft gebouwd.  
 

 
 
De structuur is lichter en het ziet er prachtig uit. 
Ontbreekt enkel nog de hydraulische 
installatie. 
 

 
De prachtige Eco-Oca in de avond 
 

We gebruiken de eco-oca al volop. Voor de 
capoeira en voor bijeenkomsten met de locale 
gemeenschap. 
 

 
 
 

Viering van  
twee jaar 
capoeira  
in de nieuwe 
Eco-Oca 

 



 

 

In memoriam 
In de maand maart ben ik twee weken bij onze 
vriend en compadre (hij is peetoom van onze 
jongste zoon Jonas) Bernard Groosjohan 
geweest in Rotterdam. Bernard was ernstig 
ziek, werd verpleegd bij zijn broer Frits in huis 
en is daar op 18 april overleden. Jullie hebben 
zijn naam zeker wel eens gelezen in deze 
nieuwsbrieven. Bernard heeft de aankoop en 
de eerste verbouwing van het Grote Huis in 
Recife bekostigd. In 1999. Ons idee om een 
huis te kopen was toen om daar samen oud te 
worden. Het heeft niet mogen gebeuren. Of 
misschien toch wel. We zijn samen oud 
geworden en hebben afscheid van elkaar 
genomen gedurende die 14 dagen in 
Rotterdam. De tijd wordt niet gemeten in uren 
of jaren, maar wordt herinnerd, wordt eigen 
gemaakt, wanneer in liefde gemeten. 
Onze vriendschap dateerde uit onze 
studententijd in Utrecht. Beiden zijn we 
ontwikkelingswerk gaan doen. Bernard in 
Mozambique, ik in Brazilië. Twee Portugees 
sprekende landen. Leven en werken samen 
met arme mensen bleef ons verbinden en 
elkaar begrijpen. 
 

 
 
Bernard was bioloog en heeft geweldig werk 
verzet in Mozambique. In Maputo heeft hij in 
de negentiger jaren aan de Eduardo 
Mondlane-universiteit een cursus “basic 
science” opgezet voor aankomende studenten. 
Daarna heeft hij vanaf 2000 een medische 
faculteit opgericht aan de Universidade 
Católica de Mozambique in Beira volgens de 
“Maastrichtse pedagogie van medisch 
onderwijs”. In de loop der jaren heeft hij deze 
faculteit weten uit te breiden tot een faculteit 
van gezondheidswetenschappen. Bernard wist 

mensen te verbinden en geestdriftig te maken. 
De studenten waren zijn liefde en leven. Meer 
dan 300 artsen zijn er inmiddels afgestudeerd. 
Dat is één derde van de artsen in 
Mozambique. Bernard was betrokken bij 
gelijksoortige initiatieven van medisch 
onderwijs in Ghana, Ethiopië en Portugal. 
Wij zijn enorm trots op Bernard en houden zijn 
herinnering levend o.a. door het Grote Huis te 
doen bestendigen als een plek van 
democratisch verzet tegenover het dreigende 
fascisme alhier. 
 
In diezelfde maand maart, toen ik in Rotterdam 
was, is Marielle Franco vermoord in Rio de 
Janeiro. Een politieke executie. Marielle was 
raadslid voor de PSOL, jonge negerin, uit de 
favela, sociaal actief, strijdster voor 
mensenrechten, feministe, homoseksueel.  
 

 
 
Samen met de chauffeur van de auto waarin zij 
zat, is zij gemitrailleerd. Op de plek van de 
moord heeft men de straat naar haar 
vernoemd. Dit bordje is tijdens een 
bijeenkomst van Bolsonaro demonstratief 
vernietigd. Een tweede aanslag. Men heeft 
toen als protest duizend straatnaamborden 
met haar naam gemaakt die nu verspreid zijn 
over heel Brazilië. Wij waren in Rio bij die 
gelegenheid en hebben een bordje weten te 
bemachtigen, die in de eco-oca komt te 
hangen. ‘Marielle Franco presente, Marielle 
semente!” 
 
Tot slot wensen wij jullie een goede kersttijd 
toe. Veel dank voor alle medeleven en steun. 
Lieve groet, 
Eliana en Rover van der Ploeg 
 

 



 

GIFTEN 
 

Ook nu kunnen wij weer mooie giften ten bate 
van onze projecten vermelden: 
 
- De Stichting Mens en Bedrijf doneerde 

opnieuw een prachtige gift van 100,-. 
Heel veel dank. 
 

- Op 22 mei jl. werd ons een geweldige 
cheque van € 1.620 overhandigd door de 
organisatie van HeHaVo, Help een 
Handje met je Voetje, de inmiddels bij    
iedereen welbekende carnavalssponsor- 
wandeling van het Stella Maris College in 
Meerssen. Leerlingen en leerkrachten, 
van harte dank jullie wel! 
 

 

 
 
- De kleine expositie van typisch 

Braziliaanse producten in het Museum 
Het Land van Valkenburg van begin dit 
jaar bracht het mooie bedrag van € 308,- 
op. Dank aan het Museum voor de 
geboden mogelijkheid ons ook hier te 
kunnen presenteren! 
 

- De familie Gloudemans schonk een 
prachtige donatie van € 500,- voor de 
projecten van onze stichting. Heel veel 
dank hiervoor! 
 

- De Stichting Wereldwinkel Valkenburg 
heeft onlangs haar deuren in de 
Lindenlaan voor de laatste keer gesloten. 
Een resterend geldbedrag van € 5.000 
werd geschonken aan het Platform 
Wereldburgerschap Valkenburg aan de 
Geul. Het bestuur van het Platform heeft 
dit mooie bedrag verdeeld over de acht 
deelnemende goede doelen stichtingen, 
waardoor ook Amigos do Brasil werd 
verrast met een prachtige donatie van  
€ 625,-. Veel dank hiervoor ! 
 

 
 

EN VERDER.. 
 

- waren wij aanwezig tijdens de bijzondere en 
indrukwekkende oecumenische viering in de 
H.H. Nicolaas en Barbara Kerk in 
Valkenburg bij gelegenheid van de 
Internationale Dag van de Vrede op 21 
september jl. Aansluitend vond de officiële 
onthulling van de Vredesvlam nabij de kerk 
plaats.   

  
 

- voldoet ook Amigos do Brasil per 25 mei 
2018 aan het per die datum verplichte 
privacy protocol. De volledige tekst van 
ons Privacy Protocol conform de AVG-
richtlijnen kunt u downloaden op onze 
website. 
 

- 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, ook 
gezien de toegenomen portokosten. Wij 
verzoeken u daarom ons een berichtje te 
sturen als u onze nieuwsbrief via uw  
e-mail adres wilt ontvangen. Ook graag 
een berichtje als 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. 

 
 

 

Uitje naar 
Oud-Recife 
van de 
capoeira 
groep bij 
gelegenheid 
van de Dag 
van de 
Capoeira 



 

 

 

 
 
20 juli (foto boven en beneden): voor velen de eerste 
keer naar een klassiek concert in de oude kerk van 
Olinda, voor het eerst in het oude centrum van Olinda 
en voor het eerst in zo’n historische kerk.  Heel mooi 
 

 

 
UITNODIGING 
 

Elly en John Lemmens, twee welbekende  
vaste steunpilaren van onze jaarlijkse 
Kerstverkoop, zullen ook dit jaar hun prachtige 
herfst- en kerstdecoraties aanbieden, echter 
nu tijdens de kerstmarkt in De Laathof in 
Mesch-Eijsden op 24 en 25 november 
aanstaande. De kerstmarkt is geopend van 
11.00 tot 17.00 uur.  
De opbrengst van hun stand komt volledig ten 
goede van de projecten van Amigos do Brasil! 
U wordt van harte uitgenodigd. 
       -------------------------------------------------- 
 

UITNODIGING 
 

Enkele andere vrijwilligers van Amigos zullen 
een marktkraampje bevrouwen tijdens de 
eerste Kerstverkoop van de stichting Nonke 
Buusjke in Schinveld, Heringsweg 5a. Deze 
kerstmarkt wordt gehouden op zondag 9 
december aanstaande van 12.00 tot 18.00 uur. 
De entree is gratis. 
Ook hier bent u van harte welkom. 
 
 

 

 

 
Nog een mooi beeld van de Eco-Oca met rechts de 
ingang naar de Sitio Ouro Verde 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Mooi en 
met volle 
aandacht 

 

Het bestuur 
van Amigos 
do Brasil 
wenst u 
allen een 
vredig 
Kerstfeest. 


