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Ondernemers Vereniging Leidsche Rijn

Een jubileumblad!
Waarschijnlijk heeft u verbaasd gekeken toen u deze aktief in handen kreeg. Een ander formaat, een full color uitgave, mooier papier en dikker dan normaal.
Aktie voor Aktie bestaat in november 40 jaar. En dat willen we weten!
Met steun van met name de gemeente Utrecht kunnen we dit jubileumblad presenteren.
En met steun van een aantal donateurs gaan we op 15 november feest vieren.
Samen met een delegatie uit Brazilië en uit Malawi. Op de volgende pagina’s leest u er meer
over. Iedereen is welkom! Breng dus gerust familie en vrienden mee.

Aktie voor Aktie www.aktievooraktie.nl - info@aktievooraktie.nl - Bank: NL09 INGB 000 4432176
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Van de voorzitter

V

oor u ligt een bijzondere Aktief.
Niet alleen is deze Aktief groter
en dikker, maar het is een Aktief
die terugblikt, het jubileum aankondigt,
en voorzichtig een beetje in de toekomst
wil kijken. Niet alleen de successen
maar ook de projecten die minder succesvol waren komen erin aan bod.
Zonder al die mensen voorbij te willen lopen die ontzettend veel voor de
vereniging hebben betekend, wil ik toch
heel even stil staan bij de voorzitters die
de vereniging gekend heeft. Na de oprichting heeft Bep Vermeent tot aan zijn
overlijden in november 2001 de vereniging 22 jaar bestuurd. Veel deed hij uit
eigen middelen en naar eigen inzicht.
Hij wist op een bepaalde innemende
manier mensen voor zijn karretje te
spannen.
Hij is opgevolgd door Sjaak Daalhuizen,
die zich vooral heeft ingezet voor de
continuïteit van de vereniging en het in
goede bouwkundige staat houden van
de kinderopvanghuizen. Na een jaar
waarneming van het voorzitterschap
door Rini Buijs heeft Koos Vermeulen
tien jaar met zijn ontembare energie
en inzet tot afgelopen april de voorzittershamer gehanteerd, steeds op zoek
naar nieuwe bestuursleden. Zijn leiding
geven heeft geleid tot de springlevende
club die we nu zijn en dat de contacten met onze veldwerkers in Brazilië
veel transparanter en opbouwend zijn
geworden.
Op de jaarvergadering van 24 april 2019
werd ik voorgedragen door het bestuur.
Daar gingen de aanwezigen mee akkoord en werd ik gekozen tot voorzitter
van Aktie voor Aktie. Ondanks dat ik
ruim twintig jaar adoptieouder ben van
enige kinderen en drie keer een bezoek
aan het gebied heb gebracht, ben ik
voor veel mensen nog een vreemde. Om
alvast een idee te geven met wie u te

De voorzitter tussen de kinderen in Brazilië tijdens het laatste bezoek

maken heeft, zal ik hier in het kort iets over mijzelf vertellen.
Mijn naam is Frank Venus en ik ben dit jaar 60 geworden.
Getrouwd met Marianne en we hebben twee dochters en één
zoon. Ik ben vanaf mijn 18e werkzaam geweest in het sloopbedrijf dat mijn vader in 1966 heeft opgericht. Zelf heb ik specialismes ingevoerd zoals afvalcontainers, werken met explosieven
en het verwijderen van asbesthoudende materialen. Moeilijke
tijd in de crisisperiode gehad en dit jaar na ruim 40 jaar, heeft
mijn zoon het bedrijf overgenomen. Ik word nu alleen ingezet op het moment dat hij dat nodig vindt en op vakantie wil.
Daarnaast heb ik veel interesse in geschiedenis en dan vooral
in de Nederlandse luchtvaart. Mocht u nader kennis met mij
willen maken, of gewoon willen weten wat voor vlees u in de
kuip heeft, spreek mij dan tijdens het feest aan, of neem contact
met mij op via de mail. Ik ben benieuwd naar uw mening en de
koers die Aktie voor Aktie volgens u voor ogen moet hebben.
Een nieuwe voorzitter, maar geen nieuwe doelstellingen. Nee,
misschien een andere benadering of meer aandacht voor bepaalde onderwerpen. Mijn primaire insteek is: Geef kansarme
kinderen een toekomst. In ieder geval een toekomst met plannen en genoeg uitdagingen. Verderop in deze Aktief vertel ik
daar meer over. Wij waarderen het enorm als u, op welke manier
dan ook, betrokken wilt zijn bij onze projecten.
Frank Venus,
voorzitter Aktie voor Aktie
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Hoe het begon

O

p talloze plaatsen in Alagoas tref je
een foto aan van Bep en Rie Vermeent. Bep was een aannemer.
Zij hebben zich met hart en ziel vanaf het
einde jaren zeventig tot het begin van deze
eeuw ingezet voor Aktie voor Aktie.
Bep was de drijvende kracht achter veel projecten en al sprak hij geen woord Braziliaans,
men begreep hem wel in Brazilië. In zijn
actieve periode zijn de kinderopvanghuizen
in Igaci en Palmeira dos Indios ontworpen en
gebouwd.
Zij worden daar nog steeds enorm gewaardeerd. Hoezeer dit leefde blijkt o.a. uit dit
voorval
Bep was nierpatiënt. Bij zijn laatste bezoek
aan Brazilië werd hij aangesproken, door een
jonge Braziliaan. Die bood hem één van zijn
nieren aan om hem beter te maken. Hij waardeerde dat zeer, maar kon daar natuurlijk niet
op ingaan. Trouwens zijn hart was zo zwak,
dat een operatie sowieso niet mogelijk was.
Rie hield zich vooral bezig met verzending
van kleding. Vanuit alle hoeken en gaten
werd er kleding bij hen thuis gebracht. Dat
moest allemaal gecontroleerd worden en in
bananendozen van 15 kilo per stuk worden
afgewogen, ingesnoerd en verzonden. Deze
activiteit eindigde abrupt omdat de douane in
Brazilië geen pakketten meer doorliet.
Onze contacten in Brazilië spreken nog
steeds met veel respect over hun Humberto
en Maria, omdat dankzij hun inspanningen
en donaties er heel veel mooie projecten zijn
gerealiseerd en heel veel kansarme kinderen
een mooie toekomst hebben gekregen.

Je gaat naar het noordoosten van Brazilië
om een kind te adopteren. Schrikt van de
erbarmelijke omstandigheden waaronder de
mensen daar leven. Komt terug met een lieve
dochter en 8 kleine fotootjes.
Of er mogelijkheden zijn om meer kinderen
– financieel – te adopteren zodat ze een betere
toekomst krijgen….
Ziedaar het begin van de prachtige vereniging
Aktie voor Aktie die zich met kleinschalige
hulp inzet voor een betere toekomst voor
kinderen. Maar voor het officieel zover is, gaat
er nog een flinke tijd over heen.
Want helpen kun je ook zonder vereniging:
door voedselpakketten en kleding te verzamelen en op te sturen (en dan weken in spanning
te zitten of het aan zal komen), door geld in te
zamelen om noodzakelijke gebruiksartikelen
te leveren, zoals een naaimachine of gereedschap. Tot je – gebeurde wel vaker - op een
avond in de kroeg een enveloppe in handen
gedrukt krijgt die anders is.
Waarin zoveel geld
zit dat het besef komt
dat je er echt iets mee
moet. Veilig stellen,
je laten adviseren,
een vereniging en later ook een stichting
oprichten! Na 1½
jaar was het op
1 november 1979 zover. Ik zit aan tafel

met Anny de Bie
(de bedenkster van
de naam Aktie voor
Aktie) en Ria Daalhuizen, vrouwen van
het eerste uur.
Nog voor de koffie is ingeschonken
geniet ik al van hun levendige verhalen
over hoe het begon. Lekker alles door
elkaar, zodat er voor mij ook een uitdaging is:
hoe brei ik er een goed verhaal van.
Vanaf april 1976 waren Wim en Ria
Daalhuizen al bevlogen bezig met het
sturen van pakketten, het uitbreiden van
financiële adopties en – misschien wel
het belangrijkste – het onder de aandacht
brengen van de situatie van kinderen in
Noordoost Brazilië bij de mensen hier.

Ria en Anny
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resentaties op scholen met eigen film en dia’s misten
hun doel niet. Zo raakten ook Bep en Rie Vermeent
betrokken. Zij werden de grote kartrekkers voor de oprichting en de eerste 20 jaren van Aktie voor Aktie. Wat
hebben die mensen er een energie en financiële middelen ingestoken. Ongekend en niet te evenaren. Niet voor niets komen we
in bijna alle gebouwen van de projecten hun naam tegen.
Dochter Esther van Anny werd na enige tijd secretaris (Anny
was vanaf de start penningmeester). In de voetsporen van zijn
vader (die de PR verzorgde en het logo van Aktie voor Aktie
ontwierp) is ook zoon Henk in de PR actief en zo blijft Anny
goed op de hoogte. En niet te vergeten Linda, dochter van Wim
en Ria, die in 1976 uit Brazilië geadopteerd is. Zij is later terug
gegaan om 9 maanden in de kinderopvanghuizen te werken
en is ook nu nog actief bij de contacten met de huizen over de
(financiële) adoptiekinderen.
Als het woord ‘hoogtepunten’ valt, komt direct de bouw van 35
huisjes op tafel (project 898, zie foto). Een project om de allerarmsten een goed dak boven het hoofd te geven. Geen leem
maar steen, vanwege een dodelijk stekend insect in het leem
waardoor veel mensen overleden. Kartonnen spaarbusjes in de
vorm van huisjes (natuurlijk ontworpen door Henk)
kwam je overal in Vleuten-De Meern tegen, gelijk een mooie
reclame. Het lukte om al het materiaal te doneren, zodat de
mensen daar zelf aan de slag konden om te bouwen. Nog altijd bevlogen en vol trots vertellen de vrouwen erover. Ook de
24-uurs recordwedstrijden in De Schalm voor de bouw van een
gemeenschapshuis komen ter sprake. Wat waren er een boel
mensen op de been en wat werd het een succes. Omdat direct
vanaf de oprichting was vastgelegd dat Aktie voor Aktie niet gebonden was aan een kerkgenootschap of wat ook, deed iedereen
mee. Mensen van alle gezindten.
Speciaal voor dit evenement werd Dirkjan Warnaar een lied
gecomponeerd, dat bij de afsluiting werd gezongen en waarvan
het refrein was:
Gaven delen wereldwijd, werken aan rechtvaardigheid. Gaven
delen wereldwijd, gaven wereldwijd. Prachtig!

4

T

ussendoor worden de problemen
rondom de aanschaf van de grond
voor de opvanghuizen besproken.
Het mocht niet zo zijn dat de gemeente
die grond op enig moment kon opeisen
om er iets anders te gaan bouwen. Dat
had nog heel wat voeten in aarde…
We stuiten op een groot verschil tussen de
begintijd en nu: de communicatie. Toen
was de leiding van de kinderopvanghuizen in handen van Nederlandse nonnen
van een orde uit Asten (Franciscanessen).
Lange, minutieus handgeschreven, propvolle brieven zorgden voor uitgebreide
informatie over de kinderen als je het
geluk had dat die brieven, soms na weken, aankwamen. Vergelijk dat met nu:
er wordt dagelijks geappt en gemaild met
de huizen, Maar… er zijn geen Nederlandse nonnen meer. De huizen worden
nu geleid door nonnen van een orde uit
Olinda (Sagrada Coração de Jesus), dus
alle communicatie is snel maar wel in het
Portugees (lang leve Google-translate en
dank aan de groep vertalers die ons
wekelijks helpt). Dat is handig als het om
organisatorische dingen gaat, maar in de
communicatie tussen adoptieouders en
kinderen zou je af en toe terug verlangen
naar vroeger. Neem nou die digitale fotoo
tjes die tegenwoordig per mail komen en
soms totaal vervormd zijn. Dan verlang je
toch terug naar de brieven van Zr. Anna?
Naar de tijd dat je een enveloppe kreeg
met een briefje en een mooi fotootje dat
je direct in kon lijsten om aan je familie
te laten zien? Dat was ook de manier om
nieuwe mensen enthousiast te maken
voor een adoptiekind.
Een probleem van alle tijden is zorg voor
en controle van een goede besteding van
de middelen. In de begintijd werden veel
kleine projectjes in ontwikkelingslanden
gesteund, aangedragen door mensen in
Vleuten-De Meern die daar een link mee
hadden. Maar het bleek moeilijk controleerbaar en dus ook meetbaar of er werd
bereikt wat het doel was. Daarom werd
besloten tot minder maar grotere projec-

Een stuk van een brief
van zuster Anna volgeschreven tot op de rand!

ten. Alagoas-Brazilië kwam in beeld. Maar ook daar is dit een
kwetsbaar punt. Want er staat wel een geweldige visafslag met
koeling zodat de vis bewaard kan worden, maar waar zijn nu
die boten gebleven waarmee gevist zou worden? En hoe gaat het
met het door ons gefinancierde kraamkliniek (annex ziekenhuis)
in Batalha. Niet meer in gebruik als kliniek? En die geiten? Waar
zijn die?
Ondanks dat alles voelen Anny en Ria zich tot op de dag van
vandaag enorm trots. Van niets naar iets, en zeker geen klein
iets. Uniek, dat we daar aan mee hebben mogen werken. Op dit
moment drie
kinderopvanghuizen met zo’n 250 kinderen die dagelijks opgevangen worden met aandacht voor opvoeding, opleiding en persoonlijke verzorging en ontwikkeling. Tientallen projecten die
bijdragen aan de verbetering van de leefomstandigheden. Maar,
zeggen Anny en Ria, we moeten waken voor het behouden van
de kleinschaligheid, voor de rechtstreekse hulp waarbij elke
cent daar terecht komt. We moeten waken dat het niet minder
persoonlijk wordt. Sentiment, bevlogenheid, vertrouwen zijn de
woorden die ze gebruiken. Aktie hier voor Aktie daar. Zoals het
begon: met die 8 fotootjes langs de scholen om kinderen en hun
ouders erbij te betrekken, ze mee te laten voelen, deelgenoot te
maken en acties op te zetten. Zoals de jaarlijkse sponsorloop van
de Willibrordschool, de jaarlijkse doneeractie van de IJsselsteinloop en al die andere acties die mensen verbinden in Aktie voor
Aktie.
Wat hebben we een mooie, fijne tijd gehad en wat zijn we blij dat
er nog altijd bevlogen mensen zijn die Aktie voor Aktie voorzetten zoals het bedoeld was.
Dank voor jullie tijd, dames! Het was gezellig én leerzaam.
Jannet Vermeulen-Stulen

5

Het sociale werk dat dankzij
Aktie voor Aktie plaatsvindt

A

l veertig jaar zet Aktie voor Aktie
zich in voor arme mensen. In
Brazilië steunt de organisatie
vooral Educandário Jesus Mestre en Lar
da Criança in hun werk voor kinderen en
adolescenten in de steden Igaçi en Palmeira dos Indios, in de staat Alagoas.

Veel jongeren/adolescenten voltooien de middelbare school,
anderen lukt het niet eens om het basisonderwijs af te ronden.
Maar volgens onze informatie is een flink aantal van hen na een
studie aan een openbare universiteit werkzaam in de buurt van
Igaçi en Palmeira dos Indios. Anderen zijn verhuisd naar het
zuiden en zuidoosten van het land en werken en studeren daar.
Vandaag de dag is scholing ook een vereiste van de arbeidsmarkt, zodat een opleiding extra belangrijk is voor jongeren.
Educandário en Lar da Criança bieden kinderen en adolescenten de kans om te leren dat je, om een beter leven te krijgen, je
grenzen moet overstijgen, je angst moet overwinnen, goed moet
studeren en je best moet doen om op een prettige manier in een
groep te functioneren.
Met sommige jongeren die op onze instituten Educandário Jesus
Mestre en Lar da Criança hebben gezeten, hebben we nog contact. We zien dat sommigen van hen goed hebben geprofiteerd
van wat we hun hebben kunnen bieden.
Hieronder een paar voorbeelden die ons werk illustreren en ons
stimuleren om door te gaan:

Irma Aulenice en irma Luciene

Educandário Jesus Mestre heeft in zijn
26-jarig bestaan al 462 kinderen bijgestaan; Lar da Criança bestaat 23 jaar en
heeft al ± 400 kinderen geholpen. De
kinderen die nu in de twee instellingen
worden opgevangen komen op vierjarige
leeftijd binnen en blijven er vaak tot hun
zestiende. Gedurende die periode ontvangen zij integraal onderwijs dat bijdraagt
aan de verbetering van hun leven, ook na
hun vertrek. De beide instellingen proberen om binnen de financiële en tijdsmogelijkheden, een leefomgeving te creëren
op basis van menselijke, sociale en religieuze waarden die deze kinderen de rest
van hun leven meenemen.
Educandário en Lar da Criança bieden
kansarme kinderen meer sociale en intellectuele ontwikkeling. Die vorming en
ondersteuning biedt misschien niet meer
kans op werk, maar zorgt beslist voor een
beter uitgangspunt om in de arbeidsmarkt
te worden opgenomen, doordat de kinderen leren om de sociaal-maatschappelijke
barrières waar ze mee te maken krijgen te
overwinnen.

- Carleane, Fysiotherapie, gezondheidswerker, werkt als fysio
therapeute aan huis;
- Rudislaine, Pedagogie, werkt als onderwijzeres;
- Wilma, Afgestudeerd in geografie, werkt als lerares;
- Deany Maria, Middelbaar onderwijs afgerond en werkt als
receptioniste;
-Rosenilda, Middelbaar onderwijs afgerond en werkt in 		
de handel;
-Jéssica Euzébio, Studeert theaterwetenschap (eerstejaars)
-Flávio, Studeert civiele techniek en werkt als onder			
houdstechnicus;
-Aline Oliveira, Afgestudeerd in maatschappelijk werk, 		
doet een vervolgstudie in public health management en
werkt in (federale) overheidsdienst aan de UFAL 		
(Universiteit van Alagoas);
-Maria da Penha, Middelbaar onderwijs afgerond (werkt 		
als naaister)
- Elane, Hoger onderwijs niet afgerond. Volgde een studie voor
tandtechnicus en werkt als kleine ondernemer;
-Monicleide, Middelbaar onderwijs afgerond, werkt als 		
apothekersassistent in een apotheek in de stad;
-Samara, Middelbaar onderwijs afgerond, bereidt zich 		
voor op toetreding tot onze religieuze orde.
De kinderen die bij het Educandário en het Lar da Criança binnenkomen hebben vaak een zeer fragiele gezondheid vanwege
het gebrek aan elementaire sanitaire voorzieningen, het gebrek
aan drinkwater in de stad en zelfs het ontbreken van hygiënische
begeleiding in hun gezin.
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ij bieden kinderen goede voeding om weer aan te
sterken en geven hun les in goede hygiënische gewoonten. Zo ook aan de gezinnen waaruit ze komen,
door middel van huisbezoek en bijeenkomsten.
Een andere realiteit waar achtergestelde meisjes van Igaçi en
Palmeira dos Indios mee te maken hebben, is het gebruik
om op te jonge leeftijd te trouwen (rond de 14 jaar).

Als we het kind in onze instellingen
verwelkomen, verwelkomen we ook zijn
familie met alle problemen, want alleen
door de sociale en familiecontext te kennen waarin het kind leeft, kunnen we als
instelling kwaliteit leveren.
Door het gezin erbij te betrekken onderstrepen we wat het kind nodig heeft,
en dat is meestal niet alleen voedsel. Zo
kunnen we, doordat we de hele sociale
context kennen, eraan werken om mensenrechten veilig te stellen en levens te
redden, waarbij het kind en het gezin
waar het uit komt een plaats krijgen in het
openbare beleid van de gemeente.

Dankzij het werk van onze instellingen is dat iets minder geworden. Sommige minderjarige meisjes verlaten nog steeds het
Educandário Jesus Mestre en het Lar da Criança om te gaan
‘trouwen’. Een aanzienlijk aantal van onze pupillen neemt echter
ter harte wat ze bij ons leren en gaat pas trouwen als ze volwassen zijn en een baan hebben, en als ze voordien trouwen blijven
ze toch doorstuderen. Ons werk kan niet voorkomen dat pubermeisjes trouwen, maar we blijven er steeds op aandringen dat ze,
mochten ze toch op jonge leeftijd in een huwelijk terechtkomen,
blijven studeren om in de toekomst meer mogelijkheden te hebben.

Wij, de mensen achter Lar da Criança en
Educandário Jesus Mestre, instellingen die
deel uitmaken van het Sociale werk van
O Sagrado Coração de Jesus, onderdeel
van de religieuze orde van het Heilig Hart,
wensen Aktie voor Aktie veel geluk met
het veertigjarig bestaan en danken jullie
voor het met ons delen van onze missie
om elk kind in onze instituten een blik
van concrete hoop in de ogen te geven.
Irmã Luciene Maria Bonina – RSCJ,
VOORZITTER OSCJ
(zuster Luciene is de directeur van al het
sociale werk dat door haar congregatie
wordt uitgevoerd)

Een groep meiden die dankzij onze opvang aan hun omgeving kunnen laten zien dat
je je aan de armoede kunt ontworstelen.
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Wat deed en doet Aktie voor Aktie nog meer?

H

et blijkt dat Aktie voor Aktie
al heel lang bezig is vanuit de
doelstellingen zoals geformuleerd
in de global Goals (zie pag?). In dit kader
is Akte voor Aktie o.a. actief in Brazilië,
in één van de armste staten: Alagoas. Dat
Aktie voor Aktie juist daar actief is wordt
begrijpelijk als men het denken van vele
Brazilianen kent.
Tijdens een werkbezoek in 2000 vroeg op
het vliegveld van Recife een jong Braziliaans echtpaar: “Waarom zijn jullie hier?”
Op ons antwoord, dat wij voor kansarme
meisjes in Alagoas een betere toekomst
willen creëren, kwam de opmerking:
“ Als je in Brazilië rijk geboren wordt heb je geluk, als je arm geboren wordt heb je pech”
Een schrijnend voorbeeld van dit denken
vindt men b.v. in Palmeira dos Indios.
Daar is een hotel van 10 verdiepingen
gebouwd aan de voet van een berg. In de
brede achterzijde van dit hotel is niet één
raam gemaakt. Reden, waarom dit zo is:
naarmate men die berg oploopt wordt het
straatbeeld steeds armoediger en belandt
men tenslotte bij lemen hutjes. Men kan
zijn gasten toch niet confronteren met
deze armoede.

In de staat Alagoas heeft Aktie voor Aktie 3 kinderopvanghuizen.
1. Igaci, Rua Manoel Silvestre 153

In 1994 is dit kinderopvanghuis gebouwd.
Het bevat naast de gebruikelijke lokalen
als keuken, eetzaal en sanitaire voorzieningen, ook de nodige zalen waar computerlessen, leesprogramma’s en creatieve
activiteiten worden gegeven. Voor de
zusters, die daar de leiding hebben zijn
alle voorzieningen aanwezig om er dag
en nacht te verblijven. In dit huis komen
gemiddeld 100 kinderen elke werkdag
om 07.00 uur in de ochtend. Ze krijgen de
mogelijkheid om zich te wassen en na het
ontbijt gaan ze of naar school of krijgen
in het tehuis zelf les en doen sportieve of
creatieve activiteiten. Om 12.00 uur is
het middagmaal. Aangezien de kinderen

maar een dagdeel naar school gaan worden de rollen nu omgedraaid. Tegen 5 uur gaan alle kinderen naar huis na eerst nog
een maaltijd te hebben genoten.
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2. Palmeira dos Indios, Rua Manoel Silvestre 153

I

n 1997 is dit kinderopvanghuis gebouwd. Het heeft nagenoeg dezelfde indeling als in het tehuis in Igaci.
Ook daar komen dagelijks ± 100 kinderen naar toe en krijgen hetzelfde programma als in Igaci. Dit
tehuis heeft als achtergrond de beruchte berg. Helaas heeft dat er toe geleid dat Aktie voor Aktie veel heeft
moeten investeren in beveiliging. Er is zelfs een nachtwaker in dienst.

Op de foto is te zien, dat het kinderopvanghuis al een stukje de berg op ligt. Doordat de helling vrij steil is
kan deze niet als speelgelegenheid worden gebruikt. Noodgedwongen spelen de kinderen op het onoverdekte,
niet goed af te sluiten parkeerterrein. Aktie voor Aktie heeft dan ook een project opgestart om hier een soortgelijke activiteitenhal te realiseren zoals in Igaci. Verderop in dit artikel kunt u meer over deze hal lezen.

3. Pao de Acuçar
Sinds 2018 is Aktie voor Aktie hier actief. Elders in dit blad wordt veel aandacht aan dit kinderopvanghuis
besteed en leest u meer over de activiteiten, die hier plaatsvinden.
Aktie voor Aktie heeft echter veel meer gedaan, en doet veel meer dan deze kinderopvang. Het ene project met meer succes dan het andere. Hieronder wat inzicht in een aantal projecten.

Cisternas (Waterreservoirs)
Alagoas heeft vaak te maken met extreem lange droge periodes. Tot wel 2 jaar
kan het er niet regenen. Het boren naar
grondwater blijkt in de praktijk vaak zeer
moeilijk. Men stuit in sommige gevallen
na negentig meter diep geboord te hebben op een rotsachtige bodem zonder een
druppel water te hebben gevonden. Een
goed altenatief om de watervoorzienig
te bevorden is het bouwen van waterreservoirs. Door het regenwater tijdens een
regenperiode daarin op te vangen is er
een voorraad voor de droge perioden. Aktie voor Aktie heeft er heel veel geplaatst.
Zelfs met de naam van de schenker erop.
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Geiten project

E

ind jaren negentig werden dankzij
een royale gift bij tien boeren in het
dorpje Cajos dos Negros elk tien
geiten/bokken geplaatst met de bedoeling
om daarmee te fokken en zodoende in
hun bestaan en dat van de buren te kunnen voorzien. Toen een aantal jaren later
tijdens een werkbezoek aan dat dorp bij
gelegenheid van het brengen van voedselpakketten gevraagd werd hoe het met het
geitenproject ging, waren de antwoorden
teleurstellend. De ene boer had er nog
3, de ander nog 5, een derde nog maar 2 geiten. De rest hadden ze opgegeten. Geen enkele boer had ervoor
gezorgd, dat de kudde werd uitgebreid.

Kraamkliniek in Batalha
Meer succes had de door Aktie voor Aktie gebouwde kraamkliniek In Batalha. Voor de bouw stierven 75% van de kinderen bij
de geboorte of in het eerste levensjaar en stierven bij de geboorte
of kort daarna 25% van de moeders. Na de bouw en de ingebruikname van de kliniek werden deze aantallen teruggebracht
tot de Nederlandse norm.
Mede doordat Aktie voor Aktie een ambulance ter beschikking
stelde kon dit resultaat bereikt worden.
De gemeente was niet blij met dit ziekenhuis, omdat het eigen
ziekenhuis nauwelijks nog klandizie had. In het begin kwam dit
tot uiting door allerlei eisen die gesteld werden aan het gebouw
en de inrichting. Omdat deze eisen steeds werden ingewilligd
heeft de gemeente enkele jaren geleden de kraamkliniek gesloten. Nu wordt het gebouw door de zusters nog
gebruikt als laboratorium voor medisch onderzoek ten nutte van de bewoners en gedeeltelijk als kindercrèche
gehuurd door de gemeente.

Vis project
Het plaatsje Jaramataia ligt aan een langgerekt meer, dat gevoed
wordt door de rivier Rio Traipu. Als er veel water in het meertje
stond was er ook veel vis. Aktie voor Aktie zorgde voor netten
en boten. Echter, op het einde van de dag moesten de vissers
hun gevangen vis tegen dumpprijzen aan de handel verkopen
om bederf te voorkomen. Aktie voor Aktie liet een visafslag met
koeling bouwen en zo konden de vissers hun vis tegen een veel
betere prijs verkopen. Helaas zijn na een lange droge periode de
boten verdwenen en staat de visafslag te verpieteren.
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Soepproject

I

n een van de armste wijken van Batalha, Sao Francisco, is met medewerking van Aktie voor Aktie een gemeenschapshuis gebouwd. Tweemaal per
week werden de kinderen uitgenodigd om
soep met brood te komen eten. Vrijwilligers maakten in grote gamellen stevige
soep. Die werd in kommen geschept en
samen met een stevig wit broodje aan de
kinderen uitgedeeld. De kinderen zaten
aan lange tafels te eten. Uit de manier
waarop dat gebeurde bleek wel dat ze heel
veel honger hadden. Twintig jaar geleden waren dat nog meer dan zeshonderd
kinderen. Heden ten dage zijn dat er hooguit honderd en wordt de rest van de soep uitgedeeld aan de arme
ouderen in de wijk.

School in Sao Jose da Tapera
In deze plaats is zuster Redempta meer
dan 40 jaar actief geweest met het organiseren van onderwijs voor de armste kinderen en jong-volwassenen. Ze is in een
klein gebouw begonnen, maar uiteindelijk
is het door steeds maar bij te bouwen een
locatie geworden waar meer dan 900 personen per dag opgesplitst in 3 dagdelen
onderwijs volgden. Aktie voor Aktie heeft
heel veel aan deze uitbreidingen bijgedragen met als sluitstuk een prachtige bibliotheek inclusief boeken. Helaas is zuster Redempta in 2018 op 84 jarige leeftijd overleden.

Funil
18 jaar geleden kreeg Aktie voor Aktie een compleet plan voorgelegd voor
de bouw van een gemeenschapshuis in
Funil, gelegen aan de overkant van de
rivier waar ook Batalha aan ligt. De weg
er naar toe is meestal heel kort, omdat er
geen water in de rivier staat. Aktie voor
Aktie heeft dit plan geaccepteerd. Bij het
volgende werkbezoek bleek de bouw al
aardig gevorderd, maar een totaal andere
opzet te hebben dan op tekening was aangegeven. Omdat Aktie voor Aktie geen
11

kerken financiert, was dat maar niet opgenomen in de tekening. Wel werd de kerk
als onderdeel van het project gebouwd.

In het gebouw vinden vele activiteiten
plaats. Zoals een crèche, het begeleiden
van jonge moeders, een soort consultatie
bureau, gerund door jongvolwassenen.
Deze jongeren gaan ook op huisbezoek.
Van ieder kind wordt een boekwerk
gemaakt, waarin alles wordt bijgehouden, zoals gewicht, gezondheidstoestand,
voeding en de ontwikkeling van het kind.
In dit gebouw is ook de mogelijkheid om
voeding van goede kwaliteit te maken.
Deze voeding krijgen niet alleen baby’s,
die extra voeding nodig hebben, maar
ook oudere kinderen, die thuis weinig of
geen eten krijgen.

Activiteitenhal in Igaçi.

O

p het terrein van het kinderopvanghuis in Igaci staat een
grote overdekte hal, die intensief gebruikt wordt voor allerlei zaken, zoals toneelvoorstellingen, spelen, sporten
en feestelijke ontvangsten.
Het grote voordeel van deze hal is dat hij in alle weersomstandigheden gebruikt kan worden. Aangezien het in Alagoas in de
zomer wel meer dan 40 graden kan worden is de hal zo geconstrueerd, dat hij heel goed ventileert. Tijdens de schaarse regenbuien biedt hij desalniettemin voldoende bescherming, zodat de
gebruiksmogelijkheden optimaal zijn.
Aktie voor Aktie heeft voor een grote trampoline gezorgd. Onder strikte begeleiding mag hier gebruik van worden gemaakt.
Dan wordt hij speciaal daarvoor opgezet.
De leiding van het kinderopvanghuis onderhoudt goede contacten met de gemeente. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat de
leiding van het kinderopvanghuis in allerlei commissies van de
gemeente zitting hebben, maar ook uit het feit dat de gemeente
bijdraagt in de kosten van het personeel.
Deze hal kwam mede tot stand door medewerking van de gemeente.
De hal wordt ook gebruikt om de contacten met de ouders te
onderhouden Tenslotte vinden er activiteiten plaats in samenwerking met inwoners van Igaçi.
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Zuid Afrika
The Shelter Ministries

I

n Kriel in Zuid-Afrika heeft the
Shelter Ministries onder leiding van
de Familie Griffioen een project voor
kansarme Kinderen opgezet. Ze zijn
begonnen met een zondagsschool, maar
het werd steeds duidelijker dat er kinderen waren die aan hun lot werden overgelaten en dat er ouders waren die niet voor
hun kinderen konden zorgen. De Shelter
startte een kindertehuis, welke nu open is
voor ieder kind dat hulp nodig heeft. In
het tehuis werken fulltime medewerkers
van de lokale bevolking, die betaald worden door Shelter Ministries.

Er wonen zo’n 20 à 30 kinderen in het
kindertehuis in de leeftijdsgroep van 0
tot ongeveer18 jaar. De kinderen krijgen
onderdak, eten, een slaapplek, onderwijs,
extra huiswerkbegeleiding en een plek om
kind te zijn.
Door een stabiele thuissituatie die we de
kinderen proberen te geven, kunnen ze
het vaak traumatische verleden verwerken en grotendeels achter zich laten. De
kinderen krijgen een goede opleiding en
daarmee de kans op een betere toekomst.
Aktie voor Aktie heeft in de afgelopen
jaren bijgedragen aan de opbouw van dit
kindertehuis en mede gezorgd voor de
inrichting.

Investeringen van de laatste tijd
Project begrijpend lezen
Tijdens ons voorlaatste werkbezoek zagen we ineens dat de
opvanghuizen geen boeken hadden voor de kinderen van 4 tot
8 jaar. Wij kunnen ons dat nauwelijks voorstellen, een kind van
één jaar krijgt in Nederland al boeken.
Een lid die haar tachtigste verjaardag vierde vroeg aan de gasten
een donatie en samen met de stichting ‘Wijzijnéén voor anderen’
uit Utrecht brachten ze € 2.000,- bijeen. Zoals velen wel weten
is voor kinderen uit zeer arme gezinnen het begrijpend lezen
een groot probleem. Boeken met eenvoudige verhalen en veel
plaatjes bieden hulp en zijn voor de kinderen aantrekkelijker om
vaker te gaan lezen.
Na een lange periode van studie om de meest geschikte boeken
uit te zoeken, werden bij een groothandel stapels boeken besteld,
geschikt voor deze kinderen.
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Nieuwe airco

E

en paar jaar geleden is een nieuw
schoolgebouwtje neergezet voor het
kinderopvanghuis in Igaçi. Een van
de twee lokalen
is een computerlokaal. Werken op de
computer vinden we heel belangrijk. Ook
in Brazilië is dat de toekomst, al heeft de
gemeentelijke school nog geen enkele
computer. Omdat de temperatuur met
al die apparatuur regelmatig oploopt tot
boven de 40 graden hebben we nu een
eenvoudige airco laten installeren.

En nu? Niet alleen de kinderen van 4 tot 8 grijpen naar deze
boeken, alle kinderen vinden het prachtig. Telkens weer pakken
ze nu een van de boeken en gaan aan het lezen.
Eén van de kinderen vertelt verder op pagina 16 hoe zij deze
boeken ervaart. Wat is dit een uitstekende investering om beter
begrijpend te leren lezen!
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Nieuwe auto

A

l weer ruim zes jaar geleden heeft dokter Van Liere in New York een marathon
gelopen en daar een actie aan verbonden voor de aanschaf van een auto voor
de kinderopvang huizen in Igaçi en Palmeira dos Indios.
Het werd een Braziliaanse VW-bus die zeer gewaardeerd wordt, want hij wordt gebruikt voor het doen van de boodschappen (driemaal daags eten voor 100 kinderen!)
en voor het noodzakelijke vervoer van zusters en kinderen. Maar deze bus kreeg nu te
maken met allerlei problemen. Daarom is deze ingeruild voor een goede tweedehands.
Met een grote donatie van twee leden in Bussum.
Nu deze bus eenmaal is aangeschaft kan hij wellicht ook ingezet worden voor nieuwe
projecten in het buitengebied.

Aktie voor Aktie ondersteunt AquAid bij herstel pitlatrines
Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn in maart jl. getroffen
door een verwoestende orkaan. De orkaan Idai heeft honderden mensen het leven gekost. Honderdduizenden zijn in nood,
bijvoorbeeld doordat hun huis is verwoest. Het is de zwaarste
natuurramp in de regio in meer dan tien jaar.
Hoewel delen van Zimbabwe het zwaarst getroffen zijn, heeft
ook onze partnerorganisatie AquAid Lifeline in zuidelijk Malawi veel schade ondervonden. Op diverse plekken is er schade
ontstaan aan gebouwen en zijn pit latrines (toiletgebouwen)
ingestort en totaal vernield.
In kinderdorp Namisu van AquAid, waar het Dawn Centre is
gelegen, was ook behoorlijke schade. De toiletgebouwen (pitlatrines) zijn totaal vernield.
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AQUAID LIFELINE FUND
Bezoek Angus Gaisford tijdens jubileumfeest AvA

H

et bestuur is in overleg met
Angus Gaisford om te kijken of
hij voor een kort bezoek naar Nederland kan komen en aanwezig kan zijn
bij het jubileumfeest op 15 november a.s..
Hij gaat in die periode voor familiebezoek
naar Engeland.
Angus is de general manager van Namisu
Children Village, het kinderdorp van
AquAid Lifeline in het zuiden van Malawi
waarop ook het Dawn Centre is gelegen.
Tevens is hij voor Aktie voor Aktie de
coördinator voor het Scholingsfonds, waarmee we jaarlijks 20
jongeren met een beurs een twee- of driejarige praktijkopleiding
laten doen.
AquAid Lifeline is een Engelse stichting met in totaal 13 plaatsen in Malawi waar zij weeskinderen en gehandicapte kinderen
helpen. De belangrijkste sponsor is Cooleraid U.K. Ltd.

Een pit-latrine

In het Dawn Centre wonen kinderen met
allerlei handicaps waar zij worden verzorgd.
Aktie voor Aktie heeft toegezegd het
herstel van de vernielde pitlatrines in
het Dawn Centre voor haar rekening te
nemen. De herstelkosten
bedragen € 1.370,-. De herbouw is in juli
begonnen.
AvA helpt dit centrum waar gehandicapte
kinderen wonen al met fysiotherapie.
Daar heeft u in De Aktief van september
2018 meer over kunnen lezen.

De Braziliaanse Emilly aan het woord over
de nieuwe boeken.
Mijn naam is Emilly Maria. Ik ben acht jaar en zit in het derde
jaar op de gemeentelijke basisschool Padre Luís Farias Torres. Toen de nieuwe boeken aankwamen bij Educandário (het
opvanghuis) waren we heel blij. In mijn groep wilde iedereen
de nieuwe boeken lezen. Ik merkte dat ik veel goede dingen kan
leren uit de boeken, bijvoorbeeld om mijn klasgenoten geen pijn
te doen en mijn medeleerlingen te respecteren en mijn vader en
moeder te gehoorzamen en sneller te leren lezen. Als je niet kunt
lezen, leer je om een boek mee te nemen en thuis te oefenen.
Ik zie dat als ik alle boeken lees ik nog meer geïnteresseerd raak
in lezen, en omdat ik van lezen hou kan ik nu op school bij Educandário en ook thuis lezen. Boeken zijn belangrijk voor mij,
om kinderen die niet goed kunnen lezen te helpen om zonder
haperen te lezen. Je mag het boek niet scheuren of vies maken
en het niet op de grond laten liggen, want als het stuk gaat heeft
niemand meer iets aan dat boek.
Ik lees boeken om erachter te komen wat de mensen doen. Op
school heb ik het boek Bullying op School gelezen, dat gaat over
een meisje dat wil spelen en een vervelend meisje dat haar niet
wilde laten spelen; Peter Pan gaat over twee broers en een zusje,
16

João, Miguel en Wendy; ik vond het boek over Emília heel mooi.
Dat ging over Emília, die met haar hoofd in de wolken
leefde, en ik heb ook gelezen over de wilde ganzen en de prinses. Dat ging over een heel slechte koningin die de prinsen in
zwanen veranderde, maar de prinses redde iedereen met brandnetels. Ook heb ik Klein Duimpje gelezen en nu ben ik bezig in
Malala, een heel moedig meisje.

Project Humaita in Pão de Açúcar

N

Jos tussen de kinderen, in dit geval in Igaçi

adat Aktie voor Aktie gedwongen gestopt was met het
ondersteunen van de particuliere school In Tapera en
met een project in Batalha was er de vraag in 2017 of
we in Pão de Açúcar niet een nieuw project konden starten. Een
man had al langer aangeven dat hij graag een borduurproject op
wilde zetten voor een groep meisjes in een wijk van Pão de Açúcar waar van oudsher veel huiselijk geweld, drugs en prostitutie
voorkwam. Zelf had ik de indruk, nadat ik me vanaf 2011 gevestigd had in Pão de Açúcar, dat er ook behoefte is aan huiswerkbegeleiding en bijles voor de schoolgaande kinderen. Brazilië
kent geen integraal onderwijs, dat wil zeggen dat kinderen of de
ochtend of de middag naar school gaan.
De resterende tijd zijn ze thuis waar
zeker de allerarmste gezinnen amper de
mogelijkheid hebben, maar ook geen
traditie hebben dat ze huiswerk maken.
Komt bij dat veel van de ouders zelf niet
of nauwelijks kunnen lezen of schrijven.
Ik heb samen met Petronio Vieira,
politieagent en in zijn vrije tijd timmerman, een groep mensen bij elkaar
gezocht om het project vorm te geven.
Dat zijn twee onderwijzeressen Eliane
en Cleide, waarvan Cleide in de wijk
woont. En een schrijver Chiquinho die
ook veel projecten gedaan heeft voor de
gemeente. Het project zou bestaan uit
twee delen enerzijds huiswerk begeleiding/bijles en anderzijds cursussen.
In de loop van 2017 had zich zelfs al
een sponsor aangemeld namelijk Tulp
Keukens uit Rijssen die zich bereid
had verklaard een deel van het project
financieel te ondersteunen.

17

In januari 2018 hebben we een geschikt
pand gevonden, wat helaas nog niet
afgebouwd was. Het bestond uit een grote
ruimte van 5 x 15, een keuken van 3 x 5
en een kleine binnenplaats. In samenspraak met de eigenaar hebben we in de
periode van maart tot mei met vrijwilligers de ruimte afgebouwd zodat we in de
loop van mei de deuren konden openen.
Die datum stond enigszins onder druk,
omdat een delegatie
van Aktie voor Aktie in mei Brazilië
bezocht en we graag al iets wilde presenteren.
We zijn gestart met een kleine groep
meisjes in de leeftijd van 10 tot 18 jaar,
eerst met huiswerkbegeleiding en bijles.
Daarvoor hadden we een lerares aangetrokken die van maandag tot vrijdag
deze groep begeleidde. Het aantal groeide
gestaag doch de frequentie dat de kinderen werkelijk kwamen bleef laag. In
augustus 2018 zijn we begonnen met de
borduurcursus die goed ontvangen werd.
Reacties van ouders waren heel positief:
“Nu zit mijn dochter niet meer de hele
dag met haar telefoon te spelen maar ze
borduurt veel”. De moeders wilden eigenlijk ook zelf wel een borduurcursus en we
hebben dat ook wel een tijd aangeboden
in de avonduren. Enige tegenprestatie die
we vroegen was 1 reaal (0,23 ct) per keer.
Helaas was dat teveel gevraagd en we
zijn er dan ook mee gestopt. We hadden
aanvankelijk alleen meisjes en dat was
met een leeftijdsverschil van 7 tot 18 al
erg lastig te combineren in een ruimte.
We hebben daarom de ruimte in tweeën
gedeeld.
Er ontstond ook steeds meer vraag om
jongens toe te laten binnen het project en
zijn aan het eind van het jaar begonnen
met een groep jongens.
Van 17.30 tot 19.30. De samenwerking
tussen de lerares van de huiswerkbegeleiding/bijles en de lerares borduren was

De ingang met een duidelijke naamgeving

erg problematisch waardoor op een gegeven moment tegen het
eind van het jaar steeds meer leerlingen niet meer kwamen. Na
verscheidene gesprekken hebben we de problemen op kunnen
lossen.
Begin 2019 hebben we met vereende krachten weer een nieuwe
start gemaakt. 60 leerlingen hebben zich ingeschreven maar
nog steeds is het probleem dat een groot deel niet of nauwelijks
verschijnt. Dit soort opvang is in deze buurt nieuw en de kinderen zijn er nog niet aan gewend. We zijn gaan werken met drie
betaalde krachten: Lais, lerares, Karla, ook lerares en Paulinha
voor de keuken, daarnaast 4 vrijwilligers. De betaalde krachten
werken dagelijks met name de huiswerkbegeleiding en bijles
en het klaarmaken van lunches en ontbijt. De vier vrijwilligers
werken ieder een halve dag en doen cursus gitaarles (Daiane) ,
muziek (Marcio ), handwerken (Kiko) en kookles (Aline).
Voor ons project is de laatste twee jaar een rommelmarkt georganiseerd door de familie Wouters waarvan de opbrengst geheel
ten goede komt aan het project.
Zelf ben ik in mei voor een vakantie van een half jaar vertrokken
naar Nederland en heb de verantwoordelijkheid overgedragen
aan de groep van vier. We zijn dus nu ruim een jaar bezig.
En met ups en downs hebben we er tot nu wel een project neergezet waar de jeugd van Pão de Açúcar wat aan heeft.
Jos Wouters
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Onze toekomstplannen

“Geef kansarme kinderen een toekomst”

O

nze slogan “geef kansarme kinderen een toekomst” geeft
al 40 jaar weer waar onze vereniging zich hard voor
maakt: De kinderen! Dan deden we, dat doen we, en dat
gaan we doen.
Bij ons laatste werkbezoek in mei 2018 kon ik een goede vergelijking maken met mijn bezoek 20 jaar geleden. De kinderen zijn
nu veel mondiger. Was het vroeger een
verlegen schuifelen naar de “grijze” adoptieouder om
hem/haar (in opdracht van de zuster) verplicht te omarmen, nu
straalt op hun gezichten een brede glimlach en willen ze alles
van je weten.
De activiteiten van de afgelopen 40 jaar hebben voor een waarneembaar positief resultaat gezorgd. De kinderen voelen zich

vrijer en komen graag in de kinderopvanghuizen. Ook de Brazilianen die wij
spraken, waren bewuster en duidelijker in
hun mening. Wij met onze westerse beterweten, krijgen nu positief commentaar
en gerichte adviezen, zodat we heel efficiënt onze bijdragen kunnen investeren.
Uiteraard gaan wij daar dankbaar gebruik
van maken.
Om de kinderen te blijven opvangen in
de kinderopvanghuizen zullen wij ons
moeten richten op het werven van meer
adoptieouders. We hebben meer dan 70
kinderen waar we nog geen adoptieouder
voor hebben gevonden, die hen financieel
willen ondersteunen. Voor een bijdrage
van € 250,00 per jaar worden de kinderen
opgevangen en krijgen ze eten, onderwijs
en begeleiding. Maar nog belangrijker is
het om ze de komende jaren op te voeden
en ze voor te bereiden op een goede plaats
in de maatschappij. Gebleken is dat de
meeste kinderen daarna uitstekend voor
zichzelf kunnen zorgen. Er zijn zoveel
kansarme kinderen op de wereld maar
Aktie voor Aktie kan aantonen dat we al
40 jaar resultaat boeken!
In de toekomst wil ik me ook hard maken
voor de kinderen in het buitengebied. Net
buiten de grotere steden zijn er gemeenschappen waar veel kinderen de hele dag

Tulp Keukens heeft 15 meisjes financieel geadopteerd en organiseert in Twente acties voor dit project.
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bij de deur lopen. Geen hygiëne, geen
school en geen toekomst. Hier kunnen
we veel betekenen zonder een al te groot
financieel risico te nemen. Denk aan de
opleidingen op een landbouwschool.
Denk aan waterputten, aan mentorschap
van leraren van de landbouwschool en
denk bijvoorbeeld aan het leveren van
fruit en groenten aan de kinderopvanghuizen, al dan niet in ruil voor scholing
van de kinderen. Een micro-economie die
gebaseerd is op kunnen, willen en doen.
Er kan vrij makkelijk worden gemeten of
een gemeenschap resultaat heeft geboekt.
Als het goed wordt begeleid, kan een gezonde positieve competitie bijdragen aan
de inzet van vele anderen in de regio.
In november komen de leidinggevenden
van de kinderopvanghuizen naar Nederland. Wij willen dan onze bevindingen,
die we vertaald hebben in concrete plannen, aan ze voorleggen. Wij denken aan
een betere voorbereiding van de kinderen
op hun toekomst.
Bijvoorbeeld door het invoeren van een
leeradvies en het testen van de kinderen
voor een betere opleiding passend bij het

individuele kind. Denk in het algemeen
aan Engels, internet, maar ook aan vakdiploma’s. Ook een punt van aandacht is het
voorkomen dat kinderen, die op 16 jarige
leeftijd het kinderopvanghuis moeten
verlaten, in een gat vallen.
Ook komt een vertegenwoordiger van
Malawi naar Nederland. Ook hij is op ons
feest aanwezig. Ik ben nooit in Malawi
geweest, maar wil graag de mogelijkheden
bespreken en onderzoeken of wij op een
verantwoorde en controleerbare wijze ook
daar de kansarme kinderen verder kunnen ondersteunen
Alle werkzaamheden worden momenteel
uitgevoerd door vrijwilligers, die gedreven worden door overtuiging, betrokkenheid en passie. Resultaten kunnen worden
bereikt door een goede taakverdeling en
teamwork waarbij we graag ook de adoptieouders en leden betrekken.
Dan geven we samen de kansarme kinderen een toekomst.
Frank Venus
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Jaarlijks terugkerende sponsorlopen belangrijk voor hulp kinderen Brazilië
IJsselsteinloop:

Willibrordloop:

aarlijks wordt op de dag voor Pinksteren de IJsselsteinloop
gehouden. Er worden dan verdeeld over de gehele dag meerdere afstanden gelopen. Deze voorjaarsloop wordt binnen
IJsselstein breed gedragen. De organisatie rust geheel op vrijwilligers en is altijd piekfijn in orde. De nadruk ligt vooral op
de veiligheid van de lopers. De politiebegeleiding op motors is
daarbij zeer belangrijk.
Hoewel het in die tijd van het jaar nog flink fris kan zijn komen
er altijd veel inschrijvingen voor dit mooie evenement. Zowel
individuele sporters als groepen doen mee, je moet dan niet
alleen aan atletiek verenigingen denken maar ook aan bedrijfsdeelnemingen en haast alle scholen uit IJsselstein doen
enthousiast mee, allemaal naar groepsindeling.

De Willibrordschool in Vleuten organiseert ook ieder jaar rond Willibrordusdag
een sponsorloop. Daar doen alle leerlingen aan mee. De leraren, ondersteuners
en veel ouders als vrijwilligers voor deze
dag steken er altijd veel energie in. De
onderbouwleerlingen rennen over een om
het schoolgebouw uitgezet parcours en de
bovenbouw wandelt eerst naar het mooie
Maxima Park om daar op Het Lint veilig
te kunnen rennen. Dat gaat er pittig maar
sportief aan toe. De stempelkaartouders
worden soms haast letterlijk onder de
voeten gelopen zo heftig is de strijd om
maar zoveel mogelijk ronde-stempels te
bemachtigen. Omdat de school nog steeds
groeit wordt het ieder jaar drukker en het
aantal gelopen rondjes meer en meer.

J

Dit jaar waren er ondanks het regenachtige en winderige weer
ruim 2.000 lopers in IJsselstein en de sfeer bij de deelnemers en
het talrijke publiek was prima!
Aktie voor Aktie heeft maar liefst € 9.000,- uit de sponsoropbrengst ontvangen. De opbrengst van de IJsselsteinloop wordt
gebruikt voor exploitatiekosten van het kinderopvanghuis in
Igaçi onder leiding van zuster Aulenice.

Aktie voor Aktie is erg blij met de sponsorgelden die de leerlingen van de Willibrord jaarlijks bij elkaar rennen. Het is
toch prachtig dat de leerlingen uit Vleuten rondjes hardlopen tot ze helemaal leeg
zijn om hun kansarme leeftijdgenootjes in
Alagoas te helpen.
Vorig jaar was de gift weer gestegen nu tot
het mooie bedrag van € 5.328,95.
Dit jaar wordt zeker bijzonder want het is
de eerste keer in de 40 jaar van het bestaan van Aktie van Aktie dat de zusters
uit Brazilië de lopers kunnen aanmoedigen omdat ze het 40 jarige bestaan komen
meevieren in Nederland. Ze zullen hun
ogen uitkijken als ze op uitnodiging van
de Willibrordschool een paar uurtjes van
de sponsorloop en de mooie school in
Vleuten kunnen meegenieten.
Joop van Wijk
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Verslag van de Jaarvergadering 2019

W

oensdag 24 april hielden we
onze jaarlijkse ledenvergadering,
zoals altijd in De Schalm in De Meern.
We werden aangenaam verrast door de
grote opkomst deze avond, naast de 8
bestuursleden mochten we 12 belangstellenden welkom
heten. Ook was Jan Spee gekomen, om de
opheffing van Sonob (een zusterorganisatie) toe te lichten. Fijn te horen dat Jan nu
lid van Aktie voor Aktie is geworden!
We bespreken de financiële perikelen, opvallend zijn de bijzondere donaties, onder
andere van een studentenvereniging, van
jubileumfeesten en verjaardagen, van het
bedrijf Tulp Keukens, maar ook de jarenlange steun van de IJsselsteinloop en de
Willibrordloop mogen genoemd worden!
De begroting ziet er hoopgevend uit,
volgend jaar zullen we zien hoe deze heeft
uitgepakt.
In het bestuur verandert het een en ander:
Frank Venus volgt Koos Vermeulen op

als voorzitter, Henk de Bie en Bert Rigter
treden af, gelukkig blijft Henk actief voor
Aktie voor Aktie. Koos blijft gelukkig lid
van het bestuur, hij neemt onder meer
de taken van Bert over. We verwelkomen
Jack Apallius de Vos. Hij wil nog geen lid
van het bestuur worden, maar wil wel in
werkgroepen plaatsnemen.
We wensen Frank veel succes in zijn
nieuwe functie. Wat hem betreft ligt nu de
aandacht vooral bij het komende jubileum: 40 jaar Aktie voor Aktie, november
dit jaar! De feestcommissie, onder zijn
leiding, heeft grootse plannen om dit te
vieren.
We sluiten de vergadering af, en onder
het napraten zien we op de beamer foto’s
langskomen die tijdens het werkbezoek
van mei gemaakt zijn. Veel blije kinderen,
moeders en zusters, de dankbaarheid naar
de vereniging en de adoptieouders was
daar al duidelijk voelbaar, en we voelen
het nu hier vanaf de foto’s!
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Paixao overleden
Tijdens de jaarvergadering kwam nog aan
de orde dat vorig jaar Paixao is overleden.
Zij was een zeer actieve docente die zelf
als kind was opgevangen in ons tehuis in
Igaçi. Regelmatig waren zij en haar man
Tota als vrijwilliger werkzaam voor het
opvanghuis.
Paixao overleed aan een hartaanval nadat
de dokters enkele dagen hadden gezocht
naar de juiste behandelmethode. Het
mocht niet meer baten. Voor haar man en
kinderen een geweldig verlies. Op de foto
onze voorzitter met Paixao en haar twee
kinderen.

Deze dames komen ons bezoeken

A

ktie voor Aktie heeft twee kinderopvanghuizen gebouwd in Brazilië. Een in
Igaçi (1994) en een in Palmeira dos Indios (1997), beide in de staat Alagoas.
Beide tehuizen worden door zusters geleid, die behoren tot de Heilig Hart
Congregatie te Olinda, Brazilië. Deze organisatie heeft ± 70 actieve zusters verspreid
over een aantal projecten. Op de benoeming van wie waar werkt heeft Aktie voor
Aktie geen invloed. Gezien de ervaring tot nu toe en de gesprekken, die wij met de
leiding van de congregatie hebben gehad, is de continuïteit en de kwaliteit van de begeleiding in deze kinderopvanghuizen wel verzekerd. Naast een 4-tal zusters werken
er in de tehuizen ook mannen en vrouwen uit de plaats zelf. Beide tehuizen liggen op
een afstand van ± 20 km van elkaar, zodat er een optimale uitwisseling tussen de twee
kinderopvanghuizen mogelijk is.
Aktie voor Aktie ondersteunt daarnaast nog een kinderopvanghuis in
Pão de Açúcar, in de staat Alagoas.
Deze staat is ook gelegen in noordoost Brazilië en is een van de
armste staten van Brazilië, mede omdat het er vaak zeer lange
tijd niet regent.

Zuster Silvania
De meest linkse dame op de foto van pagina 24 is Irma Silvânia. Zij heeft een opleiding
in pedagogiek en sociaal werk. Zij heeft de leiding op het Lar da Criança Ação por
Ação in Palmeira dos Indios. In dit kinderopvanghuis worden tot 100 kinderen uit de
armste gezinnen uit Palmeira dos Indios en omgeving opgevangen en begeleid zoals
elders in deze Aktief uitvoerig is beschreven.

Zuster Aulenice
De tweede dame van links op de foto is Irma Aulenice. Zij heeft ook een opleiding in
pedagogiek en sociaal werk. Zij heeft de leiding op het Educandario Jesus Mestre in
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Igaçi. In dit kinderopvanghuis worden
ook tot 100 kinderen uit de armste gezinnen uit Igaçi en omgeving opgevangen
en begeleid zoals elders in deze Aktief
uitvoerig is beschreven.

Monicleide Leite da Silva Barbosa

D

e tweede dame van rechts is Monicleide Leite da Silva Barbosa 29
jaar oud, getrouwd. Ze heeft twee
kinderen, Sofia van 4 jaar en Bianca net 3
jaar.
Op 4-jarige leeftijd ging zij naar het Educandário Jesus Mestre. De financiële omstandigheden van haar familie waren toen
zeer beroerd. Educandário is erg belangrijk voor haar, een tweede thuis. Ze leerde
om met mensen om te gaan, had eten en
kreeg genegenheid. Door de cursussen
zoals computer, kapper, manicure, schilderen op stof, kleding maken en bijscholing, heeft zij veel waarden verworven die
ze voor altijd met zich mee neemt.
In 2008 verliet zij het Educandário, zij
studeerde af aan de middelbare school en
volgde kort daarna de cursus verpleegtechniek.
Momenteel werkt zij bij de Basic Family
Health Unit - UBS in Igaçi als apotheker.
Haar man werkt als boer en doet evenementenbeveiliging. Zij geef haar kinderen
de waarden door die zij in Educandário
heeft geleerd.

Elane Maria
De meest rechtse dame is Elane Maria.
Ze is 33 jaar oud. Ze is op 8-jarige leeftijd naar het Educandário Jesus Mestre
gebracht door haar grootmoeder van
moederskant. Ze komt uit een sociaal
en economisch verstoord gezin. In het
Educandário heeft zij veel dingen geleerd
die haar hebben geholpen in haar groei,
zoals b.v. leren naaien, schilderen, haken,
een schoolopleiding, discipline. Ze leerde
leven met verschillen tussen mensen in de
samenleving. Ze verliet het Educandário
op 19-jarige leeftijd en was al opgeleid als
voorschoolse leraar.

Op 15 november zijn deze dames op het feest aanwezig
Elane is getrouwd, moeder van 3 kinderen: Elouise 9 jaar oud,
Laura 8 jaar oud en Bruno 5 jaar oud. Ze werkt als een kleine
zelfstandige, heeft een winkel met dameskleding en toiletartikelen. Ze studeert nu voor tandtechnicus, wat ze als beroep wil
gaan uitoefenen. Haar man is ambtenaar.
Niets van dit alles was voor haar mogelijk geweest zonder de
hulp van de zusters samen met Aktie voor Aktie. Dat er mensen
zijn die om de minder bedeelde mensen geven, inspireert haar
om ook anderen te willen helpen. Ze hoopt dat ze op een dag
alles kan terugbetalen wat voor haar is gedaan.
Rini Buijs
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Wat is een vereniging zonder vrijwilligers?

Moet u de hele avond komen?

en jaarvergadering is ook het moment om als bestuur en
als lid te laten zien hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor
Aktie voor Aktie. Op deze plaats willen wij aan alle ± 40
vrijwilligers onze dank overbrengen.
Zij zetten zich allemaal belangeloos in voor onze vereniging op
velerlei terreinen. Denk niet alleen aan degenen, die in het bestuur zitten, maar ook hen, die zich bezighouden met het ontwerpen, drukken, rondbrengen van ons blad Aktief. Denk aan
het vele vertaalwerk of het bijhouden van de administratie van
de adoptiekinderen. Denk aan het onderhouden van de contacten met de doeners in onze werkgebieden, aan alle werkzaamheden in verband met lopende en nieuwe projecten en die omtrent
de spaarbusjes. Denk aan het controleren van onze boekhouding
of het onderhouden van facebook. Op onze website is onder het
hoofd organisatie alles terug te vinden.
http://www.aktievooraktie.nl/index.php?section=20

Neen, dat is helemaal niet nodig.
We presenteren u een programma van
ongeveer een uur, dat telkens herhaald
wordt. En u kunt zelf kiezen wanneer u
komt binnenvallen. Aktie voor Aktie is
jarig, maar trakteert niet
Natuurlijk heten we u, uw familie, uw
vrienden en buren van harte welkom.
Maar we blijven een vereniging met een
goed doel. Dus helaas kunnen we niet iedereen een traktatie aanbieden. Maar dat
had u ook niet verwacht want elke donatie
gaat voor de volle 100% naar de kansarme
kinderen.

E

Braziliaanse sfeer.

Waar mensen samen komen kunnen prachtige
dinge ontstaan, zorg dat je er deel van uitmaakt
Als mensen met gelijk gestemde plannen samen komen en zich
verenigingen om een gezamenlijk doel na te streven kunnen er
mooie dingen ontstaan. Zo is 40 jaar geleden tijdens een bijeenkomst bij notaris Bouten te Harmelen onze vereniging Aktie
voor Aktie officieel opgericht. In die 40 jaar is er ondanks, of
is het dankzij, onze kleinschalige opzet heel veel bereikt. Dat
willen we graag vieren door o.a. een feestavond op vrijdag 15
november in De Schalm te De Meern.

Dansen hoort bij de Brazilianen

De vlaggen van Alagoas, Brazilië en Nederland

Omdat Aktie voor Aktie zich de afgelopen
40 jaar hoofdzakelijk heeft ingezet om
kansarme kinderen in Brazilië een betere
toekomst te geven ligt het voor de hand
de feestavond een Braziliaanse sfeer mee
te geven. Dat wil dus zeggen na de formele opening van de feestavond heerlijke Braziliaanse hapjes en op zijn tijd
levendige live muziek en aansprekende
dansers in de typische groen/gele kleuren.
En natuurlijk veel spontane en lachende
mensen. Zorg dus dat je er bij bent.
Zo’n Zuid Amerikaanse avond doet een
mens goed, zeker om te vieren dat het vele
kinderen die in de afgelopen 40 jaar door
u gesteund zijn, gelukt is een gezond en
gelukkig leven op te bouwen ondanks de
moeilijke omstandigheden in hun jeugd.
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Uw huidige adoptiekind in de ogen
kijken, een glimlach ontlokken?

G

ezelligheid met elkaar en terugkijken op wat is bereikt, zijn zeker
niet de enige redenen om de
feestavond te bezoeken. Tijdens de avond
wordt er ook een live verbinding met de
drie kinderopvanghuizen in Brazilië gelegd zodat er beelden kunnen worden uitgewisseld. En het is zelfs mogelijk een één
op één gesprek met uw adoptiekind(eren)
te hebben. Zou het niet prachtig zijn ze in
de ogen te kijken, een schuchtere glimlach
te ontlokken of een spontane schaterlach
te ontvangen. Of lukt het u zelfs, als het ijs
via de tolk gebroken is, om een knipoogje
terug te krijgen! Daar doe je het voor,
mooier kan je het toch niet krijgen. Dat
wil je zeker niet missen.

Direct inschrijven
Er worden veel uitnodigen verstuurd voor
de feestavond. Maar we willen u als adoptie ouder de kans geven om rechtstreeks
met u adoptie kind te praten.
Mail naar: commissie@aktievooraktie.nl
U komt dan in ieder geval op de gastenlijst en er wordt met u contact opgenomen om te overleggen op welk tijdstip u
vrijdagavond 15 november in een aparte
ruimte in de Schalm (los van de grote
zaal) met uw kind in Brazilië kunt praten.
Er zullen tolken aanwezig zijn. Het zal
voor u maar zeker ook voor de kansarme
Braziliaanse kinderen, wellicht na een
aarzelende start, een grote beleving zijn
waar steun uit te halen is en waar lang op
terug gekeken kan worden. Die beleving
kan alleen u het kind geven. Zeker doen.

Kom niet alleen

enthousiast dat hij ook financieel adoptie
ouder wil worden. Want dat is nog steeds
nodig. Hoewel er in 40 jaar veel bereikt
is zijn er in Alagoas nog steeds kinderen
die zonder onze steun onmogelijk uit hun
armoedige gezinssituatie kunnen komen.

Malawi
Aktie voor Aktie is nog niet zolang actief
in Malawi, maar het hoort er inmiddels
wel duidelijk bij! Daarom komt Angus
Gaisford, de leider van onze projecten in
Malawi waarschijnlijk ook op bezoek.
De projecten in Malawi horen duidelijk
bij Aktie voor Aktie: kansarme kinderen
helpen aan een menswaardige en zelfstandige toekomst. Studenten die zonder onze
ondersteuning geen beroepsopleiding
zouden kunnen volgen.
En steun aan gehandicapte kinderen in
de vorm van fysiotherapie, daar is toch
iedereen voor?
Joop van Wijk

Bent u alleenstaand of heeft u geen vervoer, vraag gerust of iemand u begeleidt.
Feesten en herdenken doe je met elkaar.
En wellicht wordt uw begeleider wel zo
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Deze optredens kunt u zien op
15 november in De Schalm

Zumba!
Braziliaans vrouwenkoor
Canto do Brasil Zumba! Utrecht

Zumba! is een Braziliaans koor uit
Utrecht onder leiding van Vita Pagie. Net
als Brazilië zelf is de Braziliaanse muziek
een mix van invloeden uit de hele wereld.
Afrikaanse invloeden zijn het meest herkenbaar in de ritmes, zoals bijvoorbeeld
in het vrolijke Maculele. Bossa nova is
beïnvloed door de Noord-Amerikaanse jazz, denk maar aan ‘the Girl from Ipanema’. En iedereen kent wel de
(carnavals) samba, en er zijn erg veel varianten van. Zoals het langzame Trem das Onze van Adoniran
Barbosa. Braziliaanse muziek is een bron van steeds nieuwe muziekvormen. De hedendaagse
Musica Popular Brasileira (MPB) geeft een modern tintje aan traditionele ritmes en stijlen.

Grupo Capoeira Brasil-Holanda
Capoeira is een Braziliaanse combinatie
van muziek, acrobatiek, dans en gevecht.
Capoeira wordt niet ‘gedanst’ of ‘gevochten’, maar gespeeld. Dit woord geeft precies aan waar het in capoeira om draait:
speelsheid, energie, creativiteit, beweeglijkheid en kameraadschap. Het spel vindt
plaats in een kring van mensen, de roda.
Aan het ‘hoofd’ van de roda wordt muziek
gemaakt, die het tempo en het type spel
bepaalt.
Capoeira maakt je sterker. Je ontwikkelt lichaamscontrole, ritmegevoel, en algemene muzikaliteit. Capoeira is
een groepsgebeuren. Mensen die samen een community vormen. Met gezelligheid binnen en buiten de
sport. Met reizen naar diverse evenementen in binnen- en buitenland.Capoeira heeft sterke Afro-Braziliaanse
roots, en dit komt vooral tot uiting in de teksten van de liedjes die bij het spel gezongen worden, en in het
gebruik van instrumenten met Afrikaanse roots.

Utrechtse Kanarie Vereniging

Naast Utrecht heeft de Utrechtse Kanarie Vereniging De Meern een grote donatie gegeven ten behoeve
van het jubileum. Die is bestemd voor het jubileumgeschenk voor de kinderen.
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Aktie voor Aktie werkt met de gemeente
aan de Global Goals.

U

trecht is een ‘Global Goals City’. Dit betekent dat de
gemeente zich inzet voor de wereldwijde duurzame
ontwikkelingsdoelen, de zogenoemde Global Goals for
Sustainable Development, zoals:
•
geen armoede
•
goed onderwijs
•
betaalbare en duurzame energie
•
schoon water en sanitair
•
ongelijkheid verminderen
De VN roept iedereen op om bij te dragen aan het uitvoeren van
de Global Goals. Utrecht doet dat dus ook.

Raad zet zich in voor Global Goals
De gemeenteraad van Utrecht zet zich actief in voor de Global
Goals in de stad Utrecht. Daarom hebben zij onderstaand manifest (standpunt) ondertekend en overhandigd aan burgemeester
Jan van Zanen.

Hoe werkt Utrecht aan
Global Goals?
Hoe werkt Utrecht aan Global Goals?
Utrecht4GlobalGoals heeft de U campagne ontwikkeld. Utrechters, organisaties of
ondernemers die bijdragen aan de Global
Goals inspireren anderen om zich ook in
te zetten. Dit motiveert anderen ook iets
te doen.
Kijk op www.utrecht4globalgoals.nl voor
inspiratie en tips om mee te doen.
De webshop Utrecht4GlobalGifts biedt
‘Utrechtse producten met een verhaal’ die
bijdragen aan een goed doel. Iedereen kan
daar (relatie)geschenken bestellen.
Via de subsidieregeling ‘Hier & Daar’
kunnen organisaties subsidie aanvragen
voor initiatieven die bijdragen aan het
uitvoeren van de Global Goals in de gemeente Utrecht en internationaal.

Wat doet Aktie voor Aktie?

Manifest
Wij, raadsleden van de gemeente Utrecht, zetten ons in voor een
duurzame toekomst voor de stad Utrecht. Zo dragen we bij aan
de stad voor toekomstige generaties. Door de Verenigde Naties zijn de Global Goals opgesteld, universele doelen waarmee
iedereen kan bijdragen aan een duurzame toekomst. Ieder op
onze eigen manier en samen met de stad werken wij, net als veel
anderen, aan de Global Goals. Wij zetten ons in om de impact
van Global Goals initiatieven te versterken. Wij vergroten het
bewustzijn in de gemeentelijke organisatie en de stad. Wij stimuleren inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
om actie te ondernemen.

Aktie voor Aktie werkt aan een goede
toekomst voor kansarme jongeren. Dat
doen we door deze kinderen op te vangen,
te voeden, op te voeden en op te leiden.
Daarbij proberen we de ongelijkheden
tussen meisjes en jongens en tussen rijk
en arm te verbeteren. Dat
zijn allemaal ‘Global Goals’.
In het kader van ons jubileum heeft de
gemeente ons nu een subsidie verstrekt.
Met deze subsidie kunnen we dit jubileumblad uitgeven. Op 15 november
kunnen we het feest opsieren. Bovendien
kunnen we posters en flyers laten drukken. En tenslotte kunnen we de kinderen
die wij steunen in Brazilië en Malawi een
cadeautje geven.
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Gezocht: adoptieouders
voor 70 Braziliaanse kinderen
Aktie voor Aktie zet zich in voor kansarme kinderen in
de Braziliaanse deelstaat Alagoas in het noordoosten
van Brazilië. Dit jaar bestaat de vereniging 40 jaar.
Rini Buijs, al 20 jaar bestuurslid, en Frank Venus, al meer dan
20 jaar adoptieouder en sinds april van dit jaar ook voorzitter
van de vereniging, vertellen vol passie over de missie van
Aktie voor Aktie: kansarme kinderen een toekomst geven.
‘Het begon allemaal toen Wim Daalhuizen en zijn vrouw uit
Vleuten-De Meern een meisje uit Alagoas adopteerden en
zagen hoe groot de armoede was in dit extreem droge gebied.
Zij wilden iets doen en startten met Aktie voor Aktie.
Elke cent die we in Nederland werven voor Brazilië gaat ook
echt naar Brazilië. We steunen meerdere projecten in het gebied,
maar het accent ligt op kindertehuizen voor kansarme kinderen.
We hebben twee kindertehuizen laten bouwen in Igaçi en in
Palmeira dos Indios. Een derde kindertehuis is in aanbouw.
In deze tehuizen worden elke dag zo’n 240 kinderen uit de
allerarmste gezinnen opgevangen, gevoed en opgeleid. Als hun
gezondheid goed is en ze volop leermogelijkheden hebben,
is de kans dat ze zich zelfstandig ontwikkelen, vervolgonderwijs
kunnen volgen en werk vinden veel groter. We hebben de kindertehuizen vorig jaar met het bestuur bezocht. Tijdens dat bezoek
hebben we ook een aantal kinderen van het eerste uur ontmoet.
Je kunt je niet voorstellen hoe dankbaar zij zijn voor de hulp die
ze hebben gekregen.’

Adoptieouders gezocht

‘Helaas vallen er om verschillende redenen wel eens adoptieouders
in Nederland af. We zeggen dan natuurlijk niet tegen een kind dat
hij of zij dan niet meer naar het kindertehuis mag komen. De opvang
en opleiding van deze kinderen betalen we uit andere middelen,
zoals legaten, donaties en opbrengsten van bijvoorbeeld sponsorlopen. Op dit moment hebben we voor ongeveer 70 van onze
kinderen geen adoptieouders. We zijn dus op zoek naar mensen
die voor € 22,50 per maand, of € 250 per jaar, de opvang en
opleiding van een kind willen betalen. Dit kunnen ook gezinnen,
straten, scholen, sportverenigingen of bedrijven zijn!’

Feestavond

‘Het 40-jarig bestaan van Aktie voor Aktie vieren we op vrijdag
15 november tijdens een Braziliaanse feestavond in De Schalm.
Daar zal ook de leiding van de twee kindertehuizen bij aanwezig
zijn en twee jonge vrouwen die vroeger zijn opgevangen in een
van de tehuizen. Ook is er een live verbinding met de kinderen in
Brazilië. Iedereen is welkom tijdens de feestavond: leden,
donateurs én geïnteresseerden!’

Wil je meer informatie over Aktie voor Aktie, de
verschillende projecten en de mogelijkheden om te
doneren of om een van de kinderen te adopteren?
Kijk op: www.aktievooraktie.nl.

Aktie voor Aktie
bestaat 40 jaar
Kom ook naar de
Braziliaanse feestavond.
Wanneer?
Vrijdag 15 november
Waar?
De Schalm in De Meern
Iedereen is welkom!
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Donateur of lid worden?
Wat is eigenlijk het verschil?

Toen we een van onze laatste
nieuwe leden vroegen
waarom ze lid was geworden
antwoordde ze:

E

en donateur draagt het doel een warm hart toe en laat
dat merken door eenmalig of regelmatig een donatie
over te maken. Daarbij mag een donateur bij Aktie voor
Aktie precies aangeven voor welk project hij of zij het
geld wil besteden.

Vooral omdat het kinderen
zijn, die hulp nodig hebben. Zij Een lid is iemand die niet alleen het goede doel, maar ook de
kunnen zelf niets aan hun vereniging belangrijk vindt. Als lid betaalt hij of zij namelijk
omstandigheden veranderen. jaarlijks € 60,- contributie om de verenigingsorganisatie te steunen. Daarnaast kan een lid ook doneren. Een adoptie-lid is geen
Het is fijn dat de kinderen contributie verschuldigd.
goed te eten krijgen en
daarnaast is er aandacht Lid worden van Aktie voor Aktie?
voor scholing zodat zij in de Door € 60,- over te maken onder vermelding van
toekomst beter voor zichzelf ‘contributie’ kan men zich aanmelden als lid. Van een nieuw lid
kunnen zorgen. willen we ook graag naam en adres weten, liefst per mail. Zo
eenvoudig is dat.
Wij hebben daar vertrouwen
in en vinden dit een goede Adoptie ouder van Aktie voor Aktie?
manier van ondersteuning. Voor € 250,- per jaar weet een kind in Brazilië dat er in NederHet is geen water naar de zee land iemand is die om hem of haar geeft! Wat een stimulans om
dragen. het leven anders aan te pakken.
Omdat alles door vrijwilligers
georganiseerd wordt en er
een direct lijntje loopt met de
mensen ter plekke denken we
ook dat de donaties terecht
komen daar waar het voor
gegeven is.

Waarom zou je lid worden?

Hiernaast heeft een van onze laatste (en nu al actieve) leden
opgeschreven wat haar redenen waren om lid te worden.
Voor zes tientjes per jaar wordt je lid van een goed doel:
•
dat werkt met vrijwilligers
•
dat je in de gelegenheid stelt om zelf te bepalen waar je
donatie (voor 100%) aan uit wordt gegeven
•
dat je jaarlijks uitnodigt voor een ledenvergadering waar
Geen dure directeuren met
het beleid voor de vereniging bepaald wordt
riante kantoorpanden en •
dat je laat zien wat er wel en niet gerealiseerd is.
topsalarissen.

Maar het geld gaat naar de
kinderen. Dat is toch wel het
belangrijkste wat ons betreft.

Tien	
  zusters	
  die	
  allemaal	
  actief	
  zijn	
  voor	
  onze	
  adoptiekinderen!	
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Even voorstellen:

D

e Ondernemersvereniging
Leidsche Rijn – OVLR – is een
bruisend zakelijk netwerk voor
ondernemers uit Leidsche Rijn, Vleuten,
De Meern en omgeving. We werken aan
een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor
ondernemers in ons
werkgebied, het gebied Leidsche Rijn. De
open informele sfeer binnen de vereniging nodigt leden uit om
contacten te leggen en inspiratie op te
doen.
Dit doet de OVLR door middel van het
organiseren van OVLR-Cafés. Het OVLRCafé is hét gezellige informatieve netwerkevent in Vleuten, de Meern, Haarzuilens
en Leidsche Rijn. Eens per 6 weken organiseert de OVLR in samenwerking met
partners ontmoetingen met interessante
sprekers. Het OVLR-Café is dé gelegenheid uw collega ondernemers te ontmoeten en onder het genot van een hapje en
een drankje op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen in de regio.

Waarom steunt de OVLR het
initiatief Aktie voor Aktie?
Bij de OVLR staat de maatschappelijk
betrokkenheid hoog in het vaandel. Dat
is de reden waarom het bestuur van de

OVLR dit initiatief van harte steunt. Ook
de 3 kernwaarden van de OVLR spreken
dit uit. Verbinden, inspireren en activeren.
De huidige bestuursleden van Aktie voor
Aktie, Koos Vermeulen en Joop van Wijk,
hebben zich jarenlang als onbezoldigd
bestuursleden ingezet voor de OVLR en
hebben in die hoedanigheid heel veel
betekend voor de OVLR. Derhalve wil het
huidige bestuur van de OVLR graag haar
medewerking verlenen aan het 40-jarig
jubileum van Aktie voor Aktie en de ondernemers van Leidsche Rijn verbinden
met dit goede doel.

Wat gaat de OVLR doen?
Het bestuur van de OVLR zal u deze
avond te woord staan en een toelichting
geven
van de werkzaamheden van de OVLR,
haar leden en hoe de OVLR de verbinding tussen ondernemers onderling maar
ook de verbinding met de ambtelijke
instanties tot stand brengt. Tevens kunt u
zich laten inspireren, en wellicht activeren, door het goede werk van Aktie voor
Aktie.
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Dag van de ondernemer
15 november, de avond van het evenement, is ook de dag van de ondernemer.
Dit lijkt de OVLR dan ook de uitgelezen
kans om de ondernemers van Leidsche
Rijn kennis te laten maken met Aktie
voor Aktie.
Ondernemers verdienen een dag waarop
ze worden bedankt voor hun lef en
doorzettingsvermogen. Daarom heeft
MKB-Nederland elke derde vrijdag van
november uitgeroepen tot ‘Dag van de
Ondernemer’. Zoals u ziet is er een raakvlak met het goede werk dat Aktie voor
Aktie doet in Brazilië, Malawi en ZuidAfrika.

Leidsche Rijn werkt
Maar ook de verbinding tussen de inwoners en ondernemers van Leidsche
Rijn staat centraal in de werkzaamheden
van de OVLR. Samen met de Stichting
Bedrijvenkring Oudenrijn (BKO) heeft
de OVLR het initiatief genomen om het
platform www.leidscherijnwerkt.nl op te
richten.
Leidsche Rijn Werkt is een platform waar
inwoners en bedrijven elkaar kunnen
vinden als het gaat om werkgelegenheid.
Het platform vergroot het voordeel van
werken dichter bij huis door bijvoorbeeld
minder mobiliteitsbewegingen (minder
uitstoot van CO2 gassen) en meer betrokkenheid met de leefomgeving.
Het bestuur van de OVLR vertelt u graag
meer over dit initiatief en hoopt u te
mogen ontmoeten op 15 november in de
Schalm!

Een jubileum-cadeautje voor de
kinderen in Brazilië
Zuster Aulenice wil graag vertellen waarom zij gekozen heeft
voor dit jubileum-cadeau voor alle kinderen die Aktie voor Aktie in Brazilië opvangt: een rugtas met schoolspullen.
Zuster Aulenice is de directrice van het kinderopvanghuis in
Igaci. Zij heeft een opleiding in pedagogiek en sociaal werk.
In Brazilië wordt het onderwijs verzorgd door een gemeentelijk,
staats- en federaal netwerk van openbare en particuliere scholen. Alle kinderen die door onze kinderopvanghuizen worden
bijgestaan krijgen les in gemeentelijke en staatsscholen. Het
voornaamste doel van deze scholen is onderwijs te bieden aan
de kinderen van de arbeidersklasse met ouders die een laag inkomen hebben of werkloos zijn, van kleuteronderwijs tot en met
de middelbare school. Ons opvanghuis ondersteunt hun ontwikkeling op school, met als doel het bereiken van goede schoolprestaties en sociale inclusie van degenen die dagelijks gebruikmaken van ons kinderopvanghuis. De sociaal-economische
omstandigheden waarin
onze kinderen en adolescenten opgroeien en het gebrekkige onderwijssysteem
maken een succesvolle scholing moeilijk. Een van de
elementen die succes in de
weg staan is het gebrek aan
lesmateriaal en schoolspullen zoals boeken, kleurpotloden, spelletjes, schriften
et cetera. Daarbij komt vaak
nog een gebrek aan eten.
Ook zien we dat de meeste kinderen en
adolescenten geen rugzak kunnen aanschaffen om het vereiste basismateriaal
voor school in te vervoeren.
Gezien dit alles is het duidelijk dat een
schoolspullenpakket voor onze
leerlingen een stimulans zou zijn. Met
zo’n pakket zouden ze heel blij zijn, en het
zou ze nog enthousiaster maken om beter
te leren lezen en schrijven. We denken dat
een schoolspullenpakket met een gepersonaliseerde rugzak de band van de kinderen met ons opvanghuis
zal versterken. Het zou bovendien meer bekendheid geven aan
het belangrijke, mooie werk dat door Nederlanders via Aktie
voor Aktie hier in Igaçi, in de staat Alagoas in het Noordoosten
van Brazilië, wordt verricht.
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AKTIE VOOR AKTIE
STEUN KANSARME KINDEREN
5 euro per week is nodig om een kansarm kind in Brazilië uitzicht
te gevenop een menswaardige toekomst. Helpt u ons hiermee?
100% Van uw gift komt gegarandeerd ten goede aan de kinderen!

www.aktievooraktie.nl rek.nr. NL 09 INGB 000 443 21 76 ANBI-geregistreerd
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Brazilië komt naar Nederland!
Vrijdagavond 15 november 2019
feest in De Schalm, De Meern

Capoeira Brasil Utrecht
Demonstraties van deze in Nederland
minder bekende
Braziliaanse dans-, vecht- en accobatiek
sport.
Leuk voor kinderen!

Conto do Brasil Zumba!
Optreden van het bekende Utrechtse
dameskoor met
een prachtig modern Braziliaans repertoire.
En aanrader!

Video-contact met een opvanghuis
Voor onze leden die een Braziliaans kind
financieel
hebben geadopteerd: direct video-contact
met eigen
adoptiekind!

Vier vrouwen uit onze opvanghuizen.
Kunnen vertellen over het werk met kinderen uit zeer
arme gezinnen en kunnen vragen beantwoorden via
een aanwezige tolk.

Beelden van de werkelijkheid
Een fotoreportage van het werk dat Aktie
voor Aktie
al 40 jaar in Noord-oost Brazilië verricht.

Braziliaanse hapjes
Heerlijke hapjes met vlees, vis of vegetarisch.
En heerlijke zoetigheden zoals alleen
Brazilië die kent!

Een inloop jubileumfeest met voor elk wat wils!
Met steun van de gemeente Utrecht en de Ondernemers Vereniging LeidscheRijn.
Met dank aan onze leden, donateurs en sponsors.
Deze feestelijke bij eenkomst wordt u aangeboden door het 40 jaar bestaande Aktie en is gratis
toegankelijkvoor alle belangstellenden.
Het begint om 18:30 en de voorstellingen duren tot ongeveer 21:30 uur
Elk uur is er een optreden van het koor en elk uur is er een demonstratie van een Capoeira-groep
voorvideo-contact met een bepaald kind en voor een gesprek met een Braziliaanse gast is een tijdige
vooraanmelding gewenst. Dan kunt u namelijk een bepaald tijdstip reserveren.

Tel.: 030-6663915 - 030-6664795
E-mail: commissie@aktievooraktie.nl

