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BERICHTEN VAN ROVER
Olinda, 7 november 2019
Beste Amigos,
Laat ik beginnen met goed nieuws. Immers
dat geeft de mens moed om de bizarre tijden
die we hier meemaken in Brazilië het hoofd
te bieden.
Ik zie zojuist dat mijn laatste nieuwsbrief van
10 juni is. En ik heb niet eens vermeld dat we
weer opa en oma zijn geworden begin juni.
De trotse opa met Helena

Op 5 juni is
Helena
geboren, een
prachtige
dochter van
onze oudste
zoon Lucas en
Eugênia. De
baby wordt als
is het een
indiaantje
grootgebracht.
Ik heb haar nog
nooit in de wieg
zien slapen.
Hangt de hele
dag bij vader of moeder op de buik, gaat
overal mee naar toe en het lijkt wel alsof ze
met vijf maanden al begint te praten. Wij
genieten als grootouders. Hoeven ‘s nachts
niet op te staan!

De Eco Oca
De Eco-Oca, het project hier op de Sítio
Ouro Verde, gaat goed. We merken dat het
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iets van de mensen uit de buurt aan het
worden is.
De groep vrouwen die het voortouw genomen
hebben in de moestuin is uitgebreid met een
aantal mannen.

We hebben een systeem waarmee een
aantal sleutels voor de toegangspoort bij
mensen in de wijk liggen.
Zo zie ik ’s ochtends vroeg op zondag
Neguinho met zijn buurman Amauri flink aan
het spitten om nieuwe bedden te maken.
De dames sproeien de planten.
We hebben een irrigatiesysteem weten te
maken. Simpel, maar het functioneert.
De moestuin
levert de eerste
producten:
komkommers,
sla, tomaten,
pompoen, quiabo
en maxixi
(inheemse
groenten die met
bonen gekookt
worden, heerlijk).
Het ziet er mooi
uit.
De eerste komkommer!

In augustus hebben we bezoek gehad van
een klas scholieren en het hoofd van de
openbare school uit de nabij gelegen wijk
Cidade Tabajara. De kinderen willen op
school een moestuin maken en op het pleintje
voor het schoolgebouw waar een hoop vuilnis
ligt, willen ze een tuin maken met groenten,
geplant in autobanden. Was een erg leuk
bezoek.
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In de
moestuin
is een
beekje.
Het
pootje
baden
werd een
festijn.

Zij worden vooral in de xango geëerd. En ook
in de katholieke kerk.
De kerk van Cosme en Danmião in Igurassu,
hier 30 km vandaan, is de oudste kerk van
Brazilië, uit 1530. 27 September is hun
feestdag. Op zaterdag de 28e was het feest.
Ik heb nog nooit zoveel kinderen samen
gezien.

Mooi om
te zien
ook hoe
de
onderwijzeres en
een
negermeisje,
allebei ingewijd in de candomblé of xango,
godsdienst van Afrikaanse oorsprong, met
eerbied water en planten behandelden. Zeer
leerzaam voor ons.

Het gebruik is dat ieder kind een zakje met
snoepgoed cadeau krijgt. Wij hadden 105
zakjes klaargemaakt en het was niet
voldoende. We hebben de kinderen van de
capoeira een paar dagen later hun surprise
gegeven.

In september
hebben we een
kinderfeest
georganiseerd.
Op de
naamdag van
de tweelingheiligen Cosme
en Damião,
twee artsen uit
Klein Azië, die
kinderen
verzorgden.

Een hele middag plezier gehad met de meest
traditionele spelletjes. Goed in een tijd van
smartphones en videogames!
Zaklopen, tollen, touwtrekken, gedichten
voordragen, geblinddoekt een lemen pot vol
met snoep weten kapot te slaan. Het feest ging
door tot in de avond met een voorstelling van
de capoeira.

designers, architecten, ingenieurs, een
rechter, boekhouder, lijstenmaker,
informática-specialist,...
Wij proberen hen bij ons sociale werk te
betrekken. Om te proberen de sociale
apartheid te doorbreken.
Het is al heel wat dat deze mensen zich
iedere vrijdag begeven in de periferie en ons
straatje induiken, waar menig taxichauffeur
weigert te komen. Ik zeg altijd, misschien nog
erger dan de homofobie, is de pauper-fobie,
de angst die men heeft voor arme mensen.
De periferie wordt in de media voortdurend
gecriminaliseerd. In dit land hebben rijke
mensen alleen contact met arme mensen, die
hen dienen: de werkster, de wasvrouw, de
tuinman, de chauffeur, de conciërge op
school, de bewaker, de portier, de jongen die
pizza’s aflevert en ga maar door...
Zo heeft de groep cursisten bijgedragen aan
de zakjes snoepgoed en de premies voor de
winnaars. Vorig jaar hebben ze met de kerst
schoenen cadeau gedaan aan de kinderen
van de capoeira.

Zo is de eco-oca meer bekend geworden.
Veel kinderen en ouders kwamen uit de
nabijgelegen krottenwijken die gebouwd
zijn aan weerszijden van de Perimetral,
de randweg.
Laat ik ook wat vertellen over de
schilderlessen hier aan huis: Atelier Ploeg.

Iedere vrijdag geef ik les aan twee groepen.
De cursisten zijn mensen uit de
middenklasse. Merendeels nog werkzaam:

Met deze groep hebben we de afgelopen
maanden een enorm paneel geschilderd, dat
geplaatst is in het centrale gebouw van de
Porto Digital (een soort Silicon Valley) van
Recife. Een eerbetoon aan de lui die deze
“nieuwe haven” van Recife hebben opgezet.
Met 20 mensen, 15 vrouwen en 5 mannen
hebben we geschilderd. Van begin tot einde
een collectief proces. Met veel plezier,
gemeenschappelijke lunches, een feest. En
het resultaat is geweldig, in maat en in
kwaliteit. Een soort Braziliaanse nachtwacht,
wetende dat de nachtwacht van oorsprong
een overdag-scène is. Een paneel van 4

meter hoog, 10 meter breed en met een
vuurtoren van bijna 9 meter hoog. 26 Figuren
geportretteerd. Indrukwekkend. Goed om dat
mee te maken, om te ervaren waar een
collectief toe in staat is.
In onze volgende nieuwsbrief hoort u meer
over ons Gehandicaptenproject en de crèche
in Campina Grande.

De situatie in Brazilië op dit moment
Over collectief gesproken, nu gaan we
het hebben over de algemene situatie in
Brazilië. We hebben hier in het noordoosten een milieuramp die waarschijnlijk
niet de internationale persorganen
gehaald heeft. Tonnen ruwe olie stromen
aan op de prachtige stranden van onze
kust. De regering Bolsonaro laat het
gebeuren. Commissies die iets zouden
kunnen doen, waren al ontmanteld.
Dus doet het volk het zelf. Collectief.
Duizenden mensen op de stranden om
de rotzooi weg te halen. Giftig spul.
Overal is men in actie gekomen.
Handschoenen, water, plastic emmers en
bakken, iedereen werkt mee. Goed te
weten dat Bolsonaro hier, in het
noordoosten, als enige streek in Brazilië
de verkiezingen heeft verloren. Je zou
kunnen denken, een stille wraakneming
van deze gek.
Over het algemeen genomen is het
milieubeleid een ramp. De branden in het
Amazonegebied zijn aangemoedigd door
de regering. Onlangs door Bolsonaro zelf
toegegeven tijdens zijn bezoek aan de
Saoedi-Arabische prins. In whatsapp
groepen van grootgrondbezitters,
veetelers, houthandelaren, mijnbouwers,
was het weekend van 10 en 11 augustus
aangekondigd als ‘dias do fogo”, de “dag
van de brand”. Het Openbaar Ministerie
heeft dit bekend gemaakt. Van tevoren.
Maar de regering deed niks. Trouwens
alle organen die milieubeheer een warm
hart toedragen zijn ontmanteld. Ook
wetenschappelijke instituten zijn
monddood gemaakt. De agro-industrie
en de mijnbouw kunnen hun gang gaan.
Indianenreservaten worden niet meer

erkend en de genocide is in volle gang.
Ik denk dat deze problematiek
internationale belangstelling heeft
gekregen, omdat het internationale belangen
betreft. Het zijn de longen van onze
planeet. Je zou zeggen, niet roken! Laat
de indianen ons maar leren hoe je in het
woud en van het woud kunt leven en het
woud kunt laten bestaan en laten groeien.
Jullie zullen wel het nieuws gevolgd
hebben over de sociale oproer in Chili.
Mensen zijn het zat. Alles is
geprivatiseerd. Hoge levenskosten. Een
groeiende kloof tussen weinig rijken en
vele armen. Pensioenen die miserabel
zijn. Hoge aantallen zelfmoorden onder
bejaarden.
Vreemd dat men na Pinochet geen
nieuwe grondwet gemaakt heeft. Onder
Pinochet is die maatschappij
geprivatiseerd. Onder andere met hulp
van de Chicago-boy econoom, nu onze
minister van financiën, Paulo Guedes.
Vreemd ook dat centrum-linkse
regeringen van Michelle Bachelet dat niet
hebben weten te veranderen.
Wij kijken naar Chili en weten wat ons te
wachten staat.
Onze moderne democratische grondwet
van 1988, gemaakt na 21 jaar militaire
dictatuur (1964-1985), wordt volledig
afgebroken. Met de staatsgreep van
2016 is er een neoliberale staat ontstaan
die in sociaal opzicht miniem is en in
politioneel-repressief opzicht maximaal is.
Het solidaire pensioenstelsel is weg.
Ieder voor zich nu, sparen en bij de bank
je eigen pensioen betalen. Zie je een
arbeider het doen met een
minimuminkomen van 220 euro? Onlangs
is bekend gemaakt dat de helft van de
Braziliaanse bevolking moet zien rond te
komen van R$413,00 per persoon per
maand. Dat is 90 euro, 3 euro per dag.
Wetende dat de groep die in “miséria”
leeft, met minder dan 200 real per
maand, groeiende is en al 13,5 miljoen
mensen betreft.
De banken varen er wel bij. Vijf banken
slechts in dit land. We zijn overgeleverd
aan het internationale financiële
machtssysteem. De relatie tussen arbeid

en kapitaal wordt door de bankiers
bezegeld. En dat is anders dan toen deze
relatie door het productieve kapitaal
gevormd werd. Toen was er nog sprake
van ondernemers en arbeiders die elkaar
op de werkvloer konden tegenkomen. De
klassenstrijd bij het financieel kapitaal is
als een oorlogvoering gedaan met
bommenwerpers. Vanuit de lucht. Enkel
de cijfers spreken. Geen mens wordt
meer gezien.
Het laatste nieuws hier is dat onze
president betrokken is bij de moord op
Marielle Franco, gemeenteraadslid voor
de PSOL in Rio de Janeiro, die op 15
maart 2018 samen met de chauffeur van
de auto waarin zij zat, werd
geëxecuteerd. Twee moordenaars zijn
gevangengenomen. Maar wie heeft de
opdracht gegeven? Eén moordenaar is
buurman van Bolsonaro, woont in
hetzelfde condominium. Zijn jongste zoon
heeft verkering gehad met de dochter van
deze buurman. Bij de buurman zijn 117
fusils, machinegeweren aangetroffen. De
andere moordenaar kwam op de avond
van de executie bij dit condominium,
belde aan bij de portier en vroeg toegang
via het huis van Bolsonaro, waar
permissie gegeven werd, volgens de
portier door Mijnheer Jair (Jair Messias
Bolsonaro). Jullie begrijpen, de portier
wordt nu vervolgd door de federale
politie, die onder commando staat van de
minister van Justitie, Sérgio Moro, die als
rechter Lula in het gevang gegooid heeft.
De banden van de familie Bolsonaro met
de “milícias” zijn overduidelijk. Wat zijn
milícias? Dat zijn paramilitaire
groeperingen, van merendeels oud
politiemensen, militaire politie,
brandweerlieden, privé-veiligheidsagenten. Enfin, mensen die met wapens
werken. Zij terroriseren arme wijken en
hebben ook politieke invloed, doordat zij
in hun territoria de verkiezingen
beïnvloeden door intimidatie. Zij verkopen
water in krottenwijken, gasflessen,
internetverbindingen, bieden
“bescherming” tegen betaling, doen aan
grond- en woningspeculatie, verdelen
territoria met de drugsbendes, zeg maar
een soort maffia waar de lokale arme
bevolking aan overgeleverd is.

Moordeskaders. Deze militia wil
Bolsonaro legaliseren!
Jullie zien, Brazilië is niet voor beginners!
Het is alweer november. Heerlijk, de
zomer komt eraan. En bij jullie zie ik al
iedereen met truien en jassen aan. Vroeg
donker. Gezellig zullen we maar zeggen!
Een goede kersttijd alvast toegewenst en
het allerbeste voor 2020.
Dank voor jullie aandacht en steun,
Liefs ook van Eliana,
Abraço Rover
Een laatste bericht, binnengekomen
vlak voor het verzenden van deze
nieuwsbrief: we zijn in feeststemming
want Lula is na een jaar en zeven
maanden gevangenis weer in vrijheid. Dit
is heel belangrijk voor de strijd tegen het
fascisme en het herstel van de
democratie.


GIFTEN
Opnieuw mochten wij mooie donaties ten
bate van onze projecten in ontvangst
nemen:
-

Na afloop van de mooie en sfeervolle
H. Mis op 28 juli jl. kwam de
deurcollecte ten goede van onze
stichting. De opbrengst was prachtig;
een bedrag van maar liefst € 1.350,10
werd die ochtend gedoneerd! Heel
veel dank hiervoor. Ook veel dank aan
het Caeciliakoor voor de mooie
muzikale begeleiding en uiteraard ook
dank aan pastoor Jansen, zonder wie
dit allemaal niet mogelijk zou zijn.

-

In de voorbije periode werden wij
verder opnieuw verrast door diverse
anonieme giften. Zo ontvingen wij een
anonieme donatie van € 400,- bij
gelegenheid van een jubileum.
Hartelijk dank hiervoor!

-

Een andere, jaarlijks terugkerende,
anonieme gift van € 1.000,- werd
eveneens op de Amigos bankrekening
bijgeschreven. Veel dank!

-

Zeer recent maakte een anonieme
donateur een donatie van € 2.000,over naar onze bankrekening. Heel
veel dank hiervoor!

-

En natuurlijk ook dank u wel aan alle
andere donateurs voor hun steun en
vertrouwen!


EN VERDER..
-

was Amigos do Brasil als lid van het
Platform Wereldburgerschap ook dit
jaar betrokken bij de viering van de
Internationale Dag van de Vrede op
21 september jl.

door en onder de indruk van de
bevlogen toespraken, van de oprechte
woorden, de mooie gedichten en de
prachtige muzikale ondersteuning
door Chorale Valkenburg.


UITNODIGING
Opnieuw zijn Elly en John Lemmens, twee
vaste steunpilaren van Amigos do Brasil,
met een standje aanwezig tijdens de
kerstmarkt in De Laathof in MeschEijsden op zaterdag 30 november en
zondag 1 december aanstaande. De
kerstmarkt is geopend van 11.00 tot 17.00
uur.
Hun prachtige herfst- en kerstdecoraties
zijn in de verre omtrek bekend. De
opbrengst van hun stand komt volledig ten
goede van de projecten van Amigos do
Brasil!
U wordt van harte uitgenodigd.
--------------------------------------------------

UITNODIGING
Enkele bestuursleden van Amigos zullen
twee weken later opnieuw een
marktkraampje bevrouwen tijdens de
Kerstverkoop van de Stichting Nonke
Buusjke in Schinveld, Heringsweg 5a.
Deze sfeervolle kerstmarkt vindt plaats op
zondag 8 december aanstaande van 12.00
tot 18.00 uur. De entree is gratis.
Ook hier bent u van harte welkom.


De hele daaraan voorafgaande week
stond in het teken van Vrede en 75
jaar Bevrijding. Tijdens een zeer
indrukwekkende en inspirerende
viering in de St. Nicolaas en Barbara
Kerk op dinsdag 17 september werd
hieraan aandacht gegeven door
afgevaardigden van een breed scala
aan betrokken instanties binnen de
gemeente Valkenburg aan de Geul.
De belangstelling voor deze
bijeenkomst was groot; de kerk was
vol en de aanwezigen waren geraakt

Het bestuur van Amigos do Brasil dankt u
heel hartelijk voor uw steun en wenst u
allen alvast fijne feestdagen.

