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1. Palmeira dos Indios – Lar da Criança:
1.1 Onderwijs:
Op de gemeenteschool en de staatsschool is het onderwijs slecht. Er is onvoldoende
lesmateriaal. Arme kinderen komen zonder uniform, schoenen, schriften en pennen naar
school. Deze kinderen worden wel toegelaten maar ze moeten materiaal van klasgenoten
lenen. Er zijn onvoldoende boeken. Kinderen die eigen boeken hebben, nemen die mee naar
huis. Arme kinderen schrijven de lesstof over van het bord. Leraren hebben de opdracht om
elke leerling elk jaar over te laten gaan. Kinderen die een achterstand hebben, vergroten die
achterstand elk jaar daarna alleen maar steeds meer. Dit betekent dat veel leerlingen jarenlang
onvoldoende presteren en uiteindelijk in het 5e schooljaar veelal niet of onvoldoende kunnen
lezen en schrijven.
We hebben de gemeenteschool bezocht welke ooit werd opgericht door de Nederlandse zuster
Marcella Sonnemans. Hier zijn 6 lokalen waar 293 kinderen les krijgen. De klaslokalen zijn
klein, donker, benauwd en slecht onderhouden. Er is géén speelplaats. Het meubilair is
versleten. We hebben enkele leerlingen gevraagd een stukje tekst voor te lezen, van het bord
of vanuit hun schrift. De meeste leerlingen waren hiertoe nauwelijks in staat.
We zullen met het bestuur van AvA bespreken of we een project kunnen opnemen voor extra
lesmateriaal. Er is nog geen kostenopgave gevraagd.
We hebben een staatsschool bezocht. Deze is ruimer, lichter en heeft zowel binnen als buiten
speelruimtes voor de leerlingen. De toiletruimtes zijn vies. De school spaart nog voor
vernieuwing van de toiletruimtes. Het onderwijsniveau is gelijk aan dat van de
gemeenteschool.
Er zijn in Palmeira dos Indios 4 particuliere scholen: Logos, Santo Augustinho, Sagra Familia
en Cristo Redentor. Deze laatste school, opgericht en nog geleidt door religieuzen, hebben we
bezocht. Hier heeft elke leerling wél zijn eigen materiaal. Elke particuliere school wordt door
de overheid verplicht een aantal arme kinderen gratis of tegen beperkte betaling op de school
toe te laten. Men noemt dit een “beurs”. Twee kinderen van het Lar da Criança hebben ook
zo’n beurs. BPI 65.274 en BPI 65.279. Deze meisjes hebben een gratis beurs. Alleen heel
goede leerlingen komen hiervoor in aanmerking. Als de studieresultaten slecht zijn en de
leerling een leerjaar zou moeten overdoen, moet het de school verlaten.
De school is groot (930 leerlingen), ruim, licht, veel speelruimte en goed onderhouden. Er is
een mooie grote sportzaal en een zwembad. Het onderwijs is op goed niveau.
Zr. Carmen Lucia heeft goede contacten met mevrouw Isabel van de particuliere school Chr.
Redentor. Op de school zijn 13 stage/werkplekken waar na recycling van gebruikt
schoolmateriaal, kaarten worden gemaakt. Enkele meisjes van het Lar da Criança mogen hier
twee middagen in de week aan meewerken. 50% van de opbrengst is voor het Lar da Criança,
50% mogen de leerlingen zelf houden.
In Palmeira werkt de heer Pedro, een gepensioneerde pedagoog, als vrijwilliger bij de scholen
met de intentie het onderwijsniveau te verbeteren. Het is moeilijk om aan leraren te komen.
Dhr. Pedro is van mening dat het onderwijsniveau in Batalha ook onvoldoende is. Hij werkt
zelfstandig en alleen.
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1.2 Begeleiding kinderen in het Lar da Criança:
Werk van de psychologe.
We hebben gesproken met mevrouw Christiane Deyse Calixto Barros. Ze is psychologe en
werkt twee dagdelen per week met de meisjes in het Lar da Criança. Ze heeft nu meer
ervaring en inzicht dan toen ze drie jaar geleden begon. Ze waardeert het dat we dit gesprek
met haar willen hebben. We hebben haar jaarverslag over 2008 ontvangen en blijven graag
geïnformeerd worden. Mw. Calixto geeft aan dat voor de kinderen het leven binnen de muren
van het Lar da Criança totaal anders is dan daarbuiten. Ze probeert die twee werelden met
elkaar te verbinden. In eerste instantie zou mw. Calixto intermediair zijn tussen de zusters en
de adolescenten maar tegenwoordig zoeken de jongere meisjes haar ook op voor een
gesprekje. Meestal om hun hart te luchten over de thuis situatie. Bijvoorbeeld over een
geslagen moeder door een dronken vader. De kleintjes komen met hun emoties bij mw.
Calixto omdat hun eigen ouders hier niet mee kunnen omgaan. Mw. Calixto probeert dit met
de ouders te bespreken, maar zonder resultaat. Mw. Calixto probeert de kleintjes vooral op
hun gemak te stellen. Ze wordt ook door de oudere meisjes en zelfs door het personeel als
vraagbaak gebruikt. Iedereen legt z’n persoonlijke problemen aan mw. Calixto voor. Ze
probeert hier oplossingen voor te zoeken met de leiding van het Lar da Criança, zonder het
vertrouwen van de ander te beschamen. Ze is hier in de loop der jaren in gegroeid. Ze heeft
regelmatig gesprekken met Zr. Carmen Lucia.
Er zijn individuele situaties die veel aandacht vragen. Zoals met Carla, die jaren geleden door
haar moeder werd verlaten en in het Lar da Crianç heeft gewoond. Mw. Calixto heeft er
maanden aan gewerkt om Carla en haar moeder weer te herenigen. Voor ze daar aan kon
beginnen diende ze echter eerst de zusters te overtuigen.
Ze is vaak in tweestrijd, omdat ze haar tijd moet verdelen tussen de probleemsituaties en het
werk met de overige meisjes. Meer dan 2 dagdelen per week is ze momenteel niet
beschikbaar. Ze doet veel preventief werk. Bijna alle meisjes hebben problemen. Sommige
meisjes willen absoluut nergens aan meewerken. Vaak komt dit gedrag voort uit de thuis
situatie. Het leren kennen van de gezinnen kost veel tijd.
Dit werk wordt zwaarder naarmate de oudere groep meisjes groter wordt. Het is goed dat er
theaterlessen en sportlessen georganiseerd worden en de speeltuin er is. Deze helpen de
meisjes hun emoties te uiten. De groepsgesprekken met de adolescenten zijn waardevol. Hier
wordt o.a. gesproken over de onderlinge rivaliteit tussen verschillende groepen meisjes.
Mw. Calixto heeft eerst in Igaci gewerkt. In het Lar da Criança werkt ze met veel plezier. Ze
vindt wel dat men teveel van haar verwacht. Als een kind om welke reden dan ook vertrekt uit
het Lar da Criança, zijn de zusters vaak teleurgesteld en raken soms zelfs gefrustreerd. Mw.
Calixto denkt dat dit een negatieve invloed heeft op het werk van de zusters. Zr. Carmen
Lucia bevestigt dit. Het is noodzaak om zich steeds weer bewust te zijn dat de buitenwereld
anders is. Heel veel ouders vinden dat het Lar da Criança verantwoordelijk is voor het wel en
wee van hun kinderen. Veel ouders gebruiken drank en/of drugs. Kinderen gaan door hun
verblijf in het Lar da Criança wel anders naar hun thuis situatie kijken. Op den duur worden
de kinderen er sterker van. De moeder van een meisje is prostituee. Het kind vond dit eerst
heel gewoon maar denkt daar nu anders over.
Mw. Calixto komt veelal met haar auto naar het Lar da Criança zodat ze de zusters af en toe
kan meenemen om een gezin te bezoeken.
We krijgen een CD mee met de foto’s die gemaakt zijn tijdens de welkomst presentatie.
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Ontwikkeling oudere meisjes.
Enkele oudere meisjes werken overdag en studeren s’avonds. Zr. Carmen Lucia noemt deze
meisjes “externen”. Enkele van deze meisjes gingen ook niet meer naar school maar vertelden
dat niet aan de zusters. Van deze meisjes is inmiddels afscheid genomen.
Wij hebben aangegeven dat meisjes die overdag werken en verdienen en niet meer naar het
Lar da Criança komen, in principe ook niet meer in aanmerking komen voor een financiële
ondersteuning.
Meisjes die overdag stage lopen en daar een kleine vergoeding voor krijgen, kunnen nog wel
enige tijd op hulp rekenen.

1.3 Onderhoud gebouwen en materialen Lar da Criança:
Het is wenselijk de keuken te renoveren.
De deuropening tussen de eetzaal en de keuken dient uit veiligheidsoverwegingen gedeeltelijk
afgesloten te worden zodat kinderen niet rechtstreeks de keuken kunnen inlopen. Door een
gedeeltelijke afsluiting kan de opening nog wel gebruikt worden om maaltijden en
serviesgoed door te geven.
Alleen de onderste helft van de keuken is betegeld. Wenselijk is om ook de bovenste helft te
betegelen, zeker boven het fornuis en het aanrecht.
Het verouderde aanrechtblad is van kunststof en te smal. Wenselijk is een breder
roestvrijstalen aanrechtblad. Wenselijk is om de open ruimten onder het aanrecht met deurtjes
af te sluiten.
Alle potten en pannen staan op planken. Wenselijk is deze boven het werkblad in kasten met
deuren te plaatsen. Offerte volgt.
Elk half jaar wordt de keuken gecontroleerd. Wij hebben echter geconstateerd dat de gas
aansluiting van het (zeer verouderde) fornuis doorgeroest was. Sjaak heeft een nieuwe
aansluiting laten kopen en deze direct bevestigd. De plastic gasleiding hangt los aan het
fornuis en gaat via een gat in de muur naar de gasfles. Deze fles staat op een binnenplaatsje,
in de brandende zon. Geadviseerd hier een overkapping te maken. Offerte volgt.
De grote recreatieruimte is geheel betegeld. Gefinancierd door de Sonob. In de toekomst
worden door de Sonob ook dakgoten en watertanks aangeschaft.
De kelder onder de grote recreatieruimte dient fijn afgewerkt te worden. Offerte volgt.
De computers moeten nagekeken worden. Er is reeds een offerte gevraagd. Er zal een kopie
naar AvA gestuurd worden. Recent is een nieuwe printer aangeschaft. Deze kon uit
gereserveerde middelen betaald worden.
De nieuwe speelplaats is tijdens onze aanwezigheid officieel in gebruik genomen. Van de
donatie van de Willibrordschool (EUR 8.165,41) is nog R$ 3.093,76 over. We hebben de
afrekening meegekregen.
De wip op de nieuwe speelplaats is gevaarlijk en dient vervangen te worden door een stevig
exemplaar. Wenselijk is enkele speeltoestellen voor de allerkleinsten. Offerte volgt.
Het schilderwerk aan de achterzijde van het gebouw dient opgeknapt te worden. Offerte volgt.
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Wij hebben geconstateerd dat de wasruimte van de interne kinderen opgeknapt dient te
worden. Van de 7 wastafels zijn er vier gebarsten. Kieren dienen opnieuw gekit te worden.
Van enkele toiletten is de bril verdwenen. Zeepbakjes zien er niet fris uit. De voegen in de
vloertegels zijn versleten en onhygiënisch. De zusters dachten er zelf anders over, maar zullen
over een offerte nadenken.

1.4 Novo Horizonte:
We hebben gesproken met Zr. Lourdes en Mons. Josevel en aangegeven dat AvA in haar
activiteiten plaatselijke organisaties wil betrekken en eventueel wil samenwerken met Novo
Horizonte, de Sonob en de reeds actieve zusters van de congregatie.
Zr. Lourdes vertelt dat Novo Horizonte een zelfstandige organisatie is, voortgekomen uit alle
projecten die de Nederlandse zusters in de loop der jaren hebben opgezet. Na het overlijden
van Zr. Anna zijn de projecten eerst door de parochie overgenomen en daarna door Novo
Horizonte. De organisatie werkt met de bevolking in Xucurus (buitenwijk van Palmeira dos
Indios), Agua Branca en Monteiropolis.
De Sonob heeft de afgelopen jaren op dezelfde wijze gewerkt als AvA: eerst een voorstel met
begroting indienen, vervolgens uitvoeren en achteraf verantwoording afleggen.
De Sonob komt 1 x per jaar persoonlijk controleren en stopt per 1 juni 2009 met de financiële
ondersteuning van Xucurus.
Novo Horizonte heeft bemiddeld bij de aanschaf van de watertanks in Batalha. Sonob zorgt
voor de financiën en Josevel voert e.e.a. uit.
De financiële middelen van de Sonob voor de kinderen en de overige projecten gaan via Novo
Horizonte naar het Lar da Criança en Batalha.
Novo Horizonte heeft een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers met een baan. Alleen Zr.
Lourdes, die de leiding heeft, is verbonden aan de congregatie.
De organisatie komt met initiatieven en zet projecten op. De bewoners nemen de projecten
over, waarna Novo Horizonte er zijdelings nog wel aandacht aan geeft.
In Agua Branca is men gestart met projecten als een muziekschool, naailessen en een
medische post. De muziekleraar moet betaald worden.
In Agua Branca zijn inmiddels 38 watertanks gebouwd. De projecten hebben bijna geen
begeleiding meer nodig.
De watertanks zijn zuinig, schoon en vragen verder weinig onderhoud.
Sinds 2003 loopt in Xucurus het project met vis, kip en fruit. Kosten en opbrengst ongeveer
R$ 15.000,= per jaar. Overige activiteiten zijn meer van sociale aard waar de gemeenschap
geen inkomsten van heeft.
Novo Horizonte heeft geen ervaring met projecten voor en met kinderen.
De kinderen in Xucurus die in het verleden door AvA werden geholpen, gaven Zr. Josefa
indertijd veel organisatorische problemen. De moederclub die indertijd opgezet is, is eveneens
een teruglopende activiteit. De activiteiten op de club zijn niet realistisch ten opzichte van de
situaties thuis.
Melania is een andere organisatie die in Monteiropolis actief is.
In Xucurus zou Zr. Lourdes het visproject het liefst in stand willen laten blijven. Er is voor
visvoer voor de maanden mei en juni nog R$ 3000,= beschikbaar.
Xuxurus: We zijn naar aanleiding van dit gesprek toch nog even in Xucurus gaan kijken. Het
gebouw ziet er zeer slecht onderhouden uit. De grond is in porties opgedeeld en dient door de
bevolking zelf bewerkt te worden. De meeste mensen doen er niets mee. Er wonen twee oude
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dames en een oude stomme man die voor de vissen zorgt. Zr. Lourdes meent dat de meeste
mensen in Xucurus naar dit gebied gekomen zijn toen de Nederlandse zusters huisjes
bouwden en deze weggaven. De bevolking hoefde er niets voor te doen. Er is geen
gemeenschapsgevoel in dit gebied. De bevolking is onvoldoende bereid om zelf de handen uit
de mouwen te steken. In het gemeenschapsgebouw zijn nog wel activiteiten van een arts en
een tandarts. De elektriciteitskosten kunnen onvoldoende betaald worden uit de opbrengst van
de visverkoop.
We krijgen van Zr. Lourdes meer informatie toegezonden over de projecten en daarbij
behorende kosten van Novo Horizonte.

1.5 Overige zaken Lar da Criança:
Het Lar da Criança heeft nog geen eigen vervoer. Zr. Carmen Lucia durft er ook niet om te
vragen. Ze neemt een taxi als er een ziek kind vervoerd moet worden. Inkopen worden thuis
gebracht. Zr. Roberta zou wel willen rijden maar moet haar rijbewijs vernieuwen.
Het huis waar Zr. Helena woonde, wordt nog steeds aan dezelfde particuliere familie
verhuurd. Deze mensen regelen zelf het onderhoud. Er is geen andere bestemming voor het
huis. De huuropbrengst gaat 6 x per jaar naar het Educanário en 6 x per jaar naar het Lar da
Criança.
Zr. Carmen Lucia stelt voor om dat huis eventueel te verkopen en van de opbrengst een auto
te kopen.
We hebben enkele families bezocht:
De familie Ribeiro .Vader is geopereerd en weer redelijk opgeknapt. Werkt af en toe.Moeder
is weer zwanger.
Angela (kok in het Lar da Criança, haar broer is in Nederland geadopteerd). Het geld dat ieder
kwartaal voor Angela wordt overgemaakt (EUR 420,=) is nog steeds een vergoeding voor
haar werk. Het gaat heel goed met Angela. Ze heeft een vriend en drie kinderen.
Familie Araújo (BPI 65.279) van Truus en Rini Buijs. Hen geïnformeerd.
Familie Apricio da Silva (BPI 65.324) van Angela van Hazendonk. Deze familie heeft
dringend een nieuw huisje nodig. Offerte volgt.
We hebben weer even contact gehad met Charles, de pastoraal werker in de wijk waar ook het
Lar da Criança staat. Hij komt veel bij de zusters over de vloer. Hij doet zijn werk vanuit een
huis, genaamd het “pastoral” waar Zr. Helena ook veel gewerkt heeft en waar we ook nu weer
een bezoek aan gebracht hebben.
Ter ere van ons bezoek waren de zusters Cécilia en Ivanice naar Palmeira gekomen. Een
bijzonder aangename verrassing. Zr. Cécilia is niet meer de knorrige oude vrouw maar een
goedlachse ontspannen ouder wordende non. Zr. Ivanice gaat met haar tijd mee en draagt
geen kloosterkleding meer. Het gestoei met haar sluier is verleden tijd, verder is ze niets
veranderd. We hebben met beide dames gesproken over hun werk met jongeren in Igaracu. Ze
zullen ons wat informatie toesturen zodat we kunnen bekijken of AvA het financieel kan
ondersteunen.
Met de nodige cadeautjes dankt Zr. Carmen Lucia Sjaak voor zijn inzet.

6

2. Igaci – Educandário Jesus Mestre:
In Igaci heeft Zr. Luciene de leiding. Nieuwe, jonge zusters zijn Zr. Gisely (geeft o.a.
computerlessen)en Zr. Juliane (penningmeester).
De oudere Zr. Escolastica werkt er ook nog steeds.
We hebben een CD meegekregen met de welkomstpresentatie.
Iedereen draagt tegenwoordig een uniform. Ook de volwassenen, met als opschrift hun taak in
het Educandário.
We praten behalve met de zusters ook met Zr. Roberta, als vertegenwoordigster van de
congregatie en met Zr. Silvania die vorig jaar overgeplaatst is maar momenteel de meeste
kennis van en ervaring met de kinderen heeft.
We hebben een lijst meegekregen van de activiteiten die het Educandário organiseert,
wanneer en wie de les geeft en welke meisjes aan die activiteiten deelnemen. Het gaat om
sport, naailes, borduren, kaarten maken, leesgroep, judo, pedagogische activiteiten,
computerlessen, manicure, bijlessen voor school.
De zusters vragen naar de betrokkenheid van de Politie IJsselstein. We hebben de situatie
toegelicht. BI 62.222 Camila dos Santos, blijft vooralsnog financiële hulp krijgen van deze
adoptie ouder. We hebben een fotoboekje en een brief meegekregen voor de Politie
IJsselstein. De zusters zullen vaker af en toe iets toesturen om de betrokkenheid van deze
adoptie ouder vast te houden.
Voor extra begeleiding van de meisjes werkt men in Igaci niet met een psychologe. Het 2e
halfjaar 2009 willen de zusters gaan samenwerken met een zorgverlenings instituut van de
overheid. De betaalde psychologe waar eerst wel mee gewerkt werd, was te duur. Zr. Silvania
heeft het werk toen overgenomen. Nu doet Zr. Gisely dit werk. Soms wordt er een deskundige
uitgenodigd om met de meisjes over een bepaald thema te praten.
Wij hebben aangegeven dat ze contact met ons kunnen opnemen als iets te duur of niet
haalbaar is zodat we samen over een oplossing kunnen nadenken.
Ze willen echter zo min mogelijk hulp van AvA vragen. We vinden dit een goed
uitgangspunt.
Kinderdag (in oktober) wordt in beide huizen apart gevierd. De donateur die de kosten de
laatste jaren betaald heeft, is ermee gestopt. We willen bekijken of AvA de kosten kan
betalen. Gemiddeld kost zo’n dag R$ 1000,=
Tijdelijke opvang. De overheid verplicht de zusters soms om een kind op te nemen waarvan
de ouders uit de ouderlijke macht gezet zijn. De afgelopen drie jaar hebben ze een baby
(jongetje) in huis gehad. Inmiddels is het ventje drie jaar en toegewezen aan adoptie ouders.
Hij verblijft daar nu al regelmatig.
Ook Maria Aparecida (BI62.204) is bij haar ouders weggehaald.
De zusters zijn verplicht de kinderen slechts voor enkele weken op te nemen maar dit loopt al
snel uit tot enkele jaren.
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2.1 Kappers- en Manicure cursus in het Educandário:
9 Samenwerkende meisjes werkten in de salon. Ze betaalden geen huur maar wel voor
gebruik van water en elektriciteit. Ze hebben onderling onenigheid gekregen en werken nu
ieder voor zichzelf thuis of ergens anders. Eén van hen (BI 62.064 Taciana) werkt nog wel
elke middag in de salon. Binnenkort zal een volgende leerling de cursus afsluiten en in de
salon gaan meewerken. De overige uren werken de meisjes in een winkel in Igaci.
Benedita (BI 62.058) en Márcia (BI 62.143) geven de manicure cursus in de salon.
De onkosten voor de kappers cursus zijn iets hoger dan voor de manicure cursus.
De twee meisjes doen een vervolgcursus in Arapiraca. Zij geven vervolgens weer les in de
salon.
Het 1e kwartaal 2009 is EUR 1200,= overgemaakt. Dit is voldoende om alle kosten voor 2009
te betalen. Zowel ´s morgens als ´s middags wordt er aan 5 leerlingen manicure les gegeven.
Er wordt dit jaar geen kappers cursus gegeven. De meisjes zijn nog te jong.
De EUR 1200,= die het 2e kwartaal overgemaakt is wordt voorlopig gereserveerd.
AvA zal laten weten wat er met dit geld gedaan mag worden.

Onderhoud gebouwen en materialen in het Educandário:
Onderhoud gebouw. Het lijkt erop dat het dak op enkele plaatsen lekt. Golfplaten zijn
gescheurd. Muren zien er vochtig uit. Vloertegels zijn gebarsten of liggen los. Op het
secretariaat wil men het stucwerk laten vervangen door tegels.
De zusters hebben moeite om iets te zeggen over het onderhoud. Mons. Josevel zal een
aannemer opdracht geven het Educandário te inspecteren en een offerte vragen voor
noodzakelijk onderhoud.
De waterput achter de poort is al drie jaar niet meer in gebruik (er staat nog wel water in!).
Het pomphuis werkt nog wel. De betonnen muur is in slechte staat. (nat en gescheurd).
De pomp wordt door de gemeente onderhouden en kan zonodig vervangen worden.
Kapotte elektriciteitsdraadjes liggen los naast het pomphuis. Kinderen kunnen hier vrij lopen.
Er zijn de laatste drie jaar nieuwe computers aangeschaft en het leslokaal is verbouwd. De
overheid betaalt via de gemeente per maand R$ 5.750,= Dit wordt berekend naar het aantal
kinderen. De gemeente houdt echter regelmatig bedragen achter. Zr. Gisely geeft
computerlessen. De kok en de schoonmaakster worden betaald door AvA. Leraren (judo en
handwerken) worden betaald van de overheidstoelage.
De Speelplaats is verplaatst naar rechts, veiliger, voorzien van enkele nieuwe toestellen, zand,
een af te sluiten omheining en alles recent geschilderd. Betaald uit de overheidstoelage.
Voor de bibliotheek/leesgroep “Bau de leitura” is behoefte aan nieuwe boeken zoals
woordenboeken, grammatica boeken en boeken voor de theater- en cultuuractiviteiten. Men
vraagt om voor de eerste aanschaf de gereserveerde EUR 1200,= van de kapperscursus te
mogen gebruiken. Een kostenopgave wordt nagezonden.
De bus is 9 jaar oud, heeft 92000 km gereden en lekt olie.
Hij rijdt verder prima en ziet er netjes uit.
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3. Batalha:
Mons. Josevel is in april 2008 geopereerd aan een nekhernia. Hij is langzaam aan het
herstellen en kan niet meer zoveel doen als voorheen. Met name het bezoeken van de
afgelegen dorpen, is niet meer mogelijk. Hij heeft twee jonge priesters in opleiding (Roni en
Fábio) die hem ondersteunen in zijn werk. In verder gelegen dorpen (zoals Jaramataia,
Monteiropolis) worden andere paters aangesteld om het werk van Josevel over te nemen.
Het werk van Zr. Roberta wordt overgenomen door Zr. Maria Josè.
We hebben drie willekeurige gezinnen thuis bezocht.
BB 61.018 Familie Dos Santos van de familie Heesters
BB 61.045 Familie Soares de Oliveira van familie Bezemer (student PS)
BB 61.048 Familie Oliveira Silva van familie Goes

3.1 Onderhoud gebouwen en materialen in Batalha:
De overheid sluit steeds meer ziekenhuizen om kosten te besparen.
We hebben het voormalige ziekenhuis bezocht. Er heeft een verbouwing plaatsgevonden
waardoor het laboratorium en de crèche een mooie en ruime huisvesting hebben gekregen. De
oude crèche bij de kerk wordt nu gebruikt voor activiteiten vanuit de kerk.
Het laboratorium (waar de arme bevolking gratis bloed kan laten afnemen) doet onderzoek
voor het naastgelegen gemeenteziekenhuis, dat zelf geen laboratorium heeft. Josevel ontvangt
hiervoor R$ 6000,= per maand. De kosten zijn echter R$ 9000,= per maand. De voormalige
accountant van het ziekenhuis werkt nog voor Josevel.
In de crèche worden 36 kinderen van 0 tot 3 jaar opgevangen. De kosten worden betaald door
de Sonob. Oudere kinderen mogen van de overheid niet in de crèche opgenomen worden.
De adoptie kinderen van AvA worden vanuit het nieuwe onderkomen begeleidt.
Het gemeeenschapshuis in São Francisco dient geschilderd te worden. De verf van de stalen
buizen laat los. De gevel is verbleekt. De letters zijn nauwelijks leesbaar.
Mons. Josevel zal een offerte sturen.

3.2 Studenten Particuliere scholen in Batalha:
AvA heeft 10 kinderen op een particuliere school.
Monica (61.028) gaat al enige tijd naar de faculteit in Arapiraca (60 km. van Batalha). AvA
betaalt hiervoor EUR 250,= per kwartaal. Met de huidige koers is dat R$ 2.980,= .
Er is een tekort van R$ 360,= per jaar. Rekeningoverzichten zijn meegegeven.
Vier leerlingen (Eliene nr, 61.012 – Jailton nr. 61.020 – Rita nr. 61.022 en Simone nr. 61.037)
hebben de particuliere school afgerond. Drie doen nu een cursus informatica en Rita doet een
cursus maatschappelijk werk. Maar alle vier zouden ze het liefst ook naar de faculteit in
Arapiraca gaan. In Batalha is bijna geen werk voor hen te vinden.
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Kosten per leerling per jaar: R$ 3.340,=
Er is per jaar een tekort voor de opleiding van Rita van R$ 515,=.
Emilio nr. 15, is al een jaar aan de faculteit toe. Het geld voor de particuliere school is de
afgelopen twee jaar niet gebruikt en gereserveerd. R$ 735,60 en R$ 846,33
Deze 5 leerlingen kunnen zich in juli en januari inschrijven voor de faculteit. Verzoek aan
AvA om de kosten voor deze leerlingen te betalen. Zolang AvA nog geen besluit heeft
genomen, vanaf het volgende kwartaal voor deze vier leerlingen geen geld meer overmaken.
Drie leerlingen zitten nog op de particuliere school. Voor ieder van hen komt men jaarlijks
R$ 515,= te kort.
Quiteria (61.006) is inmiddels getrouwd en studeert niet meer. Het niet gebruikte schoolgeld
is gereserveerd. We hebben Zr. Roberta toestemming gegeven om dit geld te gebruiken voor
boeken voor de andere leerlingen.
Het totaal tekort per jaar is R$ 2.430,=. Gevraagd wordt of dit alsnog overgemaakt kan
worden. Het liefst in één keer omdat de boeken reeds aangeschaft zijn.

3.3 São Pedro - Jaramataia:
Tijdens ons bezoek aan São Pedro (onderdeel van Jaramataia) zijn 17 bootjes op een
feestelijke wijze overhandigd aan de vissers dankzij de opbrengst van EUR 5.555,55 van de
Driekoningenschool. Ter ere van deze feestelijke dag zijn 95 voedselpakketten uitgedeeld aan
de vissersvrouwen. De pakketten konden betaald worden dankzij deze donatie. Enkele
gezinnen die niet hadden meegewerkt aan de voorbereidingen, gingen teleurgesteld, zonder
boot en zonder pakket, naar huis.
In de gemeenschap van Jaramataia worden de werkzaamheden van Mons. Josevel momenteel
tijdelijk waargenomen door een andere pastoor. De bevolking werkt aan een parochiehuis.
Zodra dit klaar is zal de bisschop een pastoor aanstellen voor het dorp. In aanwezigheid van
Mons. Josevel, heeft de gemeenschap financiële hulp van AvA gevraagd. Wij hebben het
standpunt van AvA uiteen gezet.
We hebben o.a. gesproken met een enthousiaste jeugdwerker. De gemeenschap van
Jaramataia wil activiteiten gaan ontwikkelen voor de oudere jeugd. Mons. Josevel maakt zich
zorgen over deze groep omdat Jaramataia hen weinig te bieden heeft. De groep jongeren
dreigt te ontsporen. Mons. Josevel zal een voorstel insturen.
3.4 Funil
De activiteiten rondom kraamvrouwen en pasgeborenen verloopt goed.
De samenstelling en verspreiding van voedzame granenpakketjes verloopt ook uitstekend.
De activiteiten worden uitgevoerd door 30 vrijwilligers uit de eigen gemeenschap. We hebben
gesproken met tweejonge vrouwen die de leiding hebben en naast hun vrijwilligers
werkzaamheden ook een betaalde baan hebben in het gemeenschapshuis.
Het meubilair voor de opvang van de kleintjes is oud, versleten en gevaarlijk.
De gemeenschap Funil is actief en enthousiast.
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Even buiten Funil staan krotten van heel arme bewoners. Enkele gezinnen hebben inmiddels
al een watertank. Als de bewoners geld hebben, kunnen ze ook water kopen van de tankwagen
die af en toe langs komt. Het water wordt ongezuiverd gebruikt als drinkwater, waswater en
voor het land. Een watertank kost R$ 1500,=. De tanks worden elders gemaakt en daarna
vervoerd naar de plaats van bestemming. Voorheen werden er dakpannen ten op gelegd maar
die worden poreus waardoor er ongedierte en ziektes in de tanks komen. Nu maken ze
watertanks met betonnen daken. We zagen een enkele tank waarvan de leiding niet was
aangesloten, terwijl de pijp naast de tank lag. De bevolking moet hier nog wel in ondersteund
worden.

3.5 São Francisco:
We zijn aanwezig geweest bij de tweewekelijkse uitdeling van brood en soep aan de kinderen
van São Francisco. Mons. Josevel overweegt om de maaltijden in afgesloten bakjes mee naar
huis te geven. De moeders kunnen de soep met water verdunnen waardoor het hele gezin er
van kan eten.

3.6 Caja dos Negros:
In Caja zijn we alleen aanwezig geweest bij de uitreiking van de maandelijkse
voedselpakketten.

4. São José de Tapera:
Zr. Redempta werkt inmiddels wel weer. Met lezen en schrijven heeft ze nog wat moeite.
Ze vertrouwt veel op haar assistente. Om Zr. Redempta te ontlasten hebben we afgesproken
dat we voortaan communiceren met deze assistente (mevrouw Rosineide dos Santos Ferreira).
Binnenkort krijgen we haar email adres.
Zr. Redempta heeft het geld van de Protestantse Kerken Vleuten-De Meern (EUR 3.000,=)
nog niet van de bank ontvangen. Ze heeft inmiddels wél een deel van het benodigde materiaal
voor de bibliotheek aangeschaft, zoals boeken en dvd’s. De bedankbrief voor de donateur
heeft ze meegegeven. Van het restant wil ze graag een nieuwe computer voor de bibliotheek
aanschaffen waar de dvd’s mee bekeken kunnen worden. Kosten ongeveer R$ 900,=. We
hebben alvast gezegd dat het in orde is. Ze is er heel blij mee.
Zr. Redempta zou graag zien dat de Nederlandse adoptie ouders de studenten financieel
blijven ondersteunen als ze aan de faculteit verder willen studeren.
De crèches in Pão de Açucar functioneren nog goed. Er zijn 6 crèches waar 21 meisjes voor
de kinderen zorgen. Zr. Redempta heeft onvoldoende middelen om de salarissen te betalen.
Zr. Redempta zou graag zien dat de gezinsadopties nog blijven voortbestaan. Het betreft heel
grote en arme families die de hulp hard nodig hebben.
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We hebben naar de individuele situaties van de AvA leerlingen gevraagd, mede omdat er van
enkelen al enige tijd geen bericht meer was ontvangen. 5 leerlingen zijn inmiddels vertrokken.
Zr. Redempta heeft ons hier wel bericht over gestuurd. Deze post heeft ons niet bereikt. Eén
brief is rechtstreeks naar de adoptie ouders gestuurd.

5. Algemeen:
5.1 Leeftijdsgrens 16 jaar:
Zr. Luciene vertelt dat twee jaar geleden de huizen in opdracht van de overheid nieuwe
statuten moesten opstellen. We hebben de tekst meegekregen. De congregatie heeft er toen
voor gekozen om meisjes te begeleiden tot hun 16e jaar. Er zijn veel meisjes die vanaf de
pubertijd geen belangstelling meer hebben voor de activiteiten die hen geboden worden.
Bijvoorbeeld Simone (BI 62.124) wordt in augustus 14 jaar en heeft totaal geen
belangstelling. De zusters zijn bang om de adoptie ouders teleur te stellen. We hebben
gevraagd waarom de zusters ons dit nu pas vertellen. Naast de officiële statuten, welke nog
niet zijn vastgesteld, mogen de huizen een eigen intern beleid voeren. Ze willen het nieuwe
beleid langzaam invoeren. We hebben voorgesteld om een clausule in de statuten op te nemen
waarin wordt aangegeven dat uitzonderingen mogelijk moeten kunnen blijven. We hebben
gevraagd of ze ons tijdig willen informeren over veranderingen.
Het viel ons op dat met name in Igaci momenteel heel veel kleine meisjes begeleid worden.
Zr. Carmen Lucia meent dat een meisje dat ná haar 16e jaar nog wel belangstelling heeft voor
de activiteiten en begeleiding van het huis, niet weggestuurd zou moeten worden.
In Batalha (Josevel) en São José de Tapera (Redempta) wil men goede studenten juist wel
verder helpen.
De zusters in Igaci zijn eigenlijk niet bereid om oudere meisjes, ook als een adoptie ouder een
financiële ondersteuning wil blijven geven, verder te begeleiden. Bijvoorbeeld Ariana Priscila
(BPI 62.122). Er is afscheid van haar genomen i.v.m. haar leeftijd. Ze doet nu een opleiding
voor lerares én een driejarige ICT beroepsopleiding in Palmeira. De adoptie ouders zouden
haar graag financieel blijven steunen.
We hebben gevraagd of de zusters tijdig willen laten weten wanneer het niet goed gaat met
een van de meisjes. Wij zijn dan voorbereid als een kind voortijdig vertrekt en voor de adoptie
ouders is het dan geen echte verrassing/teleurstelling.
De zusters zullen e.e.a. bespreken met hun congregatie.
De zusters willen graag weten hoe de adoptie ouders en het bestuur van AvA hierover denken.
Volgens ons is het een besluit van de congregatie en is het voor AvA slechts een mededeling,
maar we zullen hen een reactie sturen.

5.2 Onderwijs:
Zowel in Igaci, Palmeira dos Indios en Batalha is het onderwijs op de gemeente- en
staatsscholen onvoldoende. De voormalige particulier school in Igaci is nu een gemeenschool
geworden. Veel leerlingen uit Igaci gaan in Palmeira naar school. In Palmeira is een faculteit.
De leerlingen in Batalha kunnen eventueel in Arapiraca verder studeren.
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5.3 Nieuwe projecten:
Nieuwe huisjes. Zowel in Palmeira als in Igci en Batalha hebben we gevraagd om uit te kijken
naar families die heel hard aan een nieuw huisje toe zijn. Het kan ook zijn dat de familie beter
af is met een renovatie van het bestaande huisje. Bepalend is ook of de familie eigen grond
heeft. Informatie wordt toegezonden.
Vooral in Palmeira wil een relatie van Sjaak hier iets in betekenen. In Palmeira (op de berg)
hebben we het huisje bekeken van de familie Apricio da Silva (nr. 65.324).
Deze familie, vader, moeder en twee kinderen, heeft een ruimte van ongeveer 9 m². Hierin
staan twee enkele bedden, een oude kast en een stoel waar kleding op ligt. Het huisje is van
leem en hout. Er is geen keuken en ook geen toilet.
Watertanks. Deze zijn in het bijzonder in Batalha gevraagd. Informatie volgt.
Bootjes. In São Pedro (Jaramataia) is behoefte aan nog eens 9 nieuwe bootjes.
Parochiehuis. In Jaramataia dient het huis nog afgebouwd te worden. Wij hebben gezegd dat
dit geen project is at AvA zal oppakken.
Jaramataia. Activiteiten voor de oudere jeugd. Voorstel volgt.
Funil. Nieuw schoolmeubilair. Prijsopgave volgt.
Weeskinderen. Opgave van Zr. Roberta (4 á 5 kinderen) volgt. In Palmeira en Igaci zijn geen
weeskinderen.
Naaimachines. Een adoptie ouder heeft aangeboden naaimachines te willen schenken aan de
meisjes die afscheid nemen en een naaicursus hebben gevolgd. De zusters vinden dit geen
goed idee omdat de kans groot is dat de meisjes de naaimachine zullen verkopen. Ze gaan
thuis of ergens anders in de huishouding werken. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld Maria
da Penha Bezerra (BPI 65.218). Ze naait graag en veel en kan het heel goed. De zusters zullen
goed selecteren en aangeven als een meisje toch voor een naaimachine in aanmerking komt.
5.4 Nieuwe adoptie kinderen meegekregen: 30
Batalha, geen, komt nog.
Pão de Açucar : 5
Palmeira dos Indios : 6
Igaci : 19
5.5 Financiën:
In Palmeira hebben we, zonder aanwezigheid van Mw. Calixto, gesproken over haar salaris.
AvA betaalt momenteel EUR 450,00 per kwartaal. De zusters zouden haar graag meer
betalen, bijvoorbeeld EUR 540,00. Wij hebben EUR 500,00 voorgesteld.
In Palmeira spaart men elk half jaar, afhankelijk van de koers R$ 1500,= tot R$ 2000,=
waarmee extra uitgaven gedaan kunnen worden (zoals b.v. de nieuwe printer).
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In Palmeira krijgt men de bankverklaring van onze penningmeester, welke nodig is om de
kwartaalbetalingen bij de bank vrij te krijgen, meestal pas na vier weken. Verzocht wordt om
de verklaring per fax te sturen: 0820-0342104056.
Zr. Redempta zegt dat de betalingen zo laat vrijgegeven worden omdat Banco do Brasil het
geld gewoon lang vasthoudt. Volgens Yorly geven betalingen onder de R$ 10.000,= geen
vertragingen.
In Igaci is de overkapping van het sportveld betaald door de gemeente. Het was een actie met
gespaarde BTW bonnen. Deze actie was een eenmalige verkiezingsstunt.
In Igaci krijgt het Educandário maandelijks R$ 5.750,= van de overheid. Het Lar da Criança
krijgt die vergoeding niet omdat er in Palmeira dos Indios al twee andere kinderopvang
organisaties die langer bestaan deze vergoeding krijgen (o.a. de Fundanor).
Het Lar da Criança krijgt wel gratis melkproducten van een plaatselijke fabriek.
Zr. Redempta krijgt voor haar school in São José de Tapera ook geen enkele bijdrage van de
overheid.
De zusters in Igaci geven aan dat het adoptiegeld niet genoeg is. Ze moeten overal op
bezuinigen. Ze kunnen niet aangeven hoeveel het adoptiegeld verhoogd zou moeten worden.
Ze zullen AvA alsnog informeren.
Het Lar da Criança krijgt van de Sonob per kind minder adoptiegeld. Daarom is Zr. Carmen
Lucia terughoudend met het onderbrengen van adoptie kinderen bij de Sonob.
In Batalha zijn veel echte weeskinderen. Het legaat kan wellicht gebruikt worden om deze
kinderen een opleiding te geven. Zr. Roberta zal een overzicht maken.
Zr. Redempta vraagt R$ 35 – 50 per maand schoolgeld voor de kleintjes.
De leerlingen in de hogere klassen betalen R$ 50 – 85.
Op de particuliere school die we in Palmeira dos Indios bezocht hebben, is het schoolgeld
R$ 185 tot 250 per persoon per maand.
De koers van de R$ schommelt zoveel dat het voor de zusters moeilijk is om de begroting
rond te krijgen.

5.6 Veranderingen binnen de congregatie:
De recente overplaatsingen hebben geen speciale redenen. De huidige (inmiddels ook
jongere) leiding van de congregatie meent dat een standplaats niet veel langer dan drie jaar
zou moeten zijn. Er moet voorkomen worden dat er een band met de kinderen ontstaat. De
zusters praten er onderling veel over. Ze moeten er zelf ook aan wennen. Elke drie jaar komen
ze allemaal bij elkaar.
Zr. Roberta is overgeplaatst van Batalha naar Palmeira dos Indios. Ze werkt nog twee dagen
per week in Batalha om haar opvolgster in te werken.
Zr. Carmen Lucia vraagt hoe de adoptie ouders reageren als een meisje vóór haar 18e jaar
vertrekt. In principe worden meisjes van 4 tot 18 jaar begeleidt. Het is voor de zusters
frustrerend als een meisje eerder vertrekt. De zusters ervaren het als een tekortkoming in hun
werk. In de andere huizen is geen ondersteuning van een psychologe. De congregatie maakt
zich zorgen dat de zusters dit werk straks niet meer willen doen. Er komen minder novices en
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de jongere zusters kiezen voor andere werkzaamheden. Zr. Carmen en Zr. Roberta maken
zich zorgen over de voortzetting van de huizen. Er is voortdurend een probleem om financieel
rond te komen. De wensen en ambities van de nieuwe zusters veranderen ook. Ze willen
liever religieus en sociaal werk onder de bevolking doen dan de leiding en verantwoording
hebben over een huis met meer dan 100 opgroeiende kinderen.
Mons. Josevel denkt dat het allemaal wel meevalt.

5.7 Communicatie:
Deze verloopt over en weer niet altijd even soepel. Vertraging, enveloppen die niet
aankomen, miscommunicatie, etc.
We hebben gevraagd om de nieuwe adoptie aanvragen voortaan per e-mail te mogen
ontvangen. De zusters gaan het proberen.
Post van de kinderen blijft wel origineel per gewone post verzonden worden.
Voortaan sturen we elkaar een leesbevestiging van ontvangen mails.
We hebben begrip van de zusters gevraagd voor het soms wat langer uitblijven van
antwoorden op hun vragen. AvA moet alles eerst vertalen, adoptie ouders, bestuur en
actievoerders raadplegen, een antwoord dichten en dit vervolgens weer in het Portugees
vertalen, waarbij de vrijwilligers van AvA niet altijd direct tijd hebben om het werk in orde te
maken.
Soms staan de kinderen opgemaakt en in hun mooiste kleding (soms geleend) op een foto. Dit
komt rijk over. In Brazilië gaat men graag op de foto en het liefst zo mooi mogelijk. De
kinderen gaan soms naar een speciale fotograaf en zien dat als een uitje. Uitleggen aan de
adoptie ouders.

5.8 Nieuw bestuur Aktie voor Aktie:
We hebben de namen van onze nieuwe voorzitter en secretaris aan iedereen doorgegeven.
Vooral Zr. Redempta, maar ook de andere contactpersonen, willen graag een foto van het
nieuwe bestuur. We hebben deze toegezegd.

5.9 Afspraken:

Aktie:

Aktie

Door:

1.Lesmateriaal voor de gemeenteschool in Palmeira
2. Renovatie keuken in Lar da Criança
3. Wanden van de kelder afwerken
4. Kleine speeltoestellen en nieuwe wip speelplaats LdC
5. Schilderwerk buitenkant Lar da Criança
6. Renovatie wasruimte Lar da Criança
7. Renovatie huisje BPI 65.287
8. Projecten Novo Horizonte

Beslissen
Offerte
Offerte
Offerte
Offerte
Offerte
Offerte
Opgave

AvA
Carmen Lucia
Carmen Lucia
Carmen Lucia
Carmen Lucia
Carmen Lucia
Carmen Lucia
Lourdes
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9. Huur huis Helena/aanschaf auto Lar da Criança
10. Fotoboekje en brief Politie IJsselstein
11. Project jongeren in Igaracu
12. Kosten kinderdag
13. Boeken bibliotheek Educandário
14. Besluit besteding EUR 1200,= voor bibliotheek
15. Onderhoud Educandário
16. Onderhoud gemeenschapshuis São Francisco
17. Financiën studenten na de PS in Batalha
18. Tekort huidige kosten PS in Batalha overmaken
19. Jaramataia nog negen nieuwe bootjes
20. Jaramataia activiteiten voor oudere jeugd
21. Jaramataia bouw parochiehuis
22. Funil schoolmeubilair
23. Watertanks
24. Huisjes renoveren, bouwen - kopen
25. E-mail adres assistente Redempta
26. Afrekening en foto Driekoningenschool
27. Met congregatie nieuwe statuten nog eens bespreken
28. Besluit opvang 16-jarigen
29. Tekst statuten van de congregatie vertalen
30. Legaat besteden aan weeskinderen
31. Project Naaimachines
32. Salaris psychologe
33. Bankverklaringen per fax verzenden
34. Wijziging hoogte van het adoptie geld
35. Nieuwe adopties per e-mail verzenden
36. Mails bevestigen
37. Foto nieuw bestuur AvA

Beslissen
Afgeven
Opgave
Opgave
Offerte
Beslissen
Offerte
Offerte
Beslissen
Beslissen
Beslissen
Voorstel
Beslissen
Offerte
Offerte
opgave
Doorgeven
Afgeven
Bespreken
Reageren
Lezen
Opgave
Beslissen
Opgave

Opsturen

Carmen Lucia
AvA
Ivanice en Cécilia
Luciene
Luciene
AvA
Josevel
Josevel
AvA
AvA
AvA
Josevel
AvA
Josevel
Josevel en Lourdes
Allen
Redempta
AvA
Luciene – Carmen L
AvA
AvA
Roberta
Allen
AvA
AvA – penningm.
Luciene, Roberta
Allen
Allen
AvA

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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