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Het corona nieuws beheerst helaas 
nog steeds het nieuws en ons persoon-
lijk leven. Tegenstrijdige berichten, 
kromme tenen trekkende interviews, 
hogere besmettingscijfers, te kort aan 
ziekenhuisbedden, we hebben het al-
lemaal wel gehad. Het heeft veel pro-
jecten vertraagd, maar ondanks de 
beperkingen willen we verder!  
Voor u ligt de Aktief van najaar 2021.  
Hierin kunt u lezen welke projecten we 
ondersteunen en hoe u, als u dat wilt, 
een bijdrage kunt leveren. Schroom 
ook niet om contact met ons op te ne-
men als u daar vragen over heeft.
 
In de kinderopvangtehuizen heeft er 
een wisseling van de hoofdzusters 
plaatsgevonden. Voor het bestuur een 
kwestie van schakelen, omdat we tij-
dens hun deelname aan de viering 
van ons 40 jarige lustrum, in november 
2019, op heel inhoudelijke wijze  de 
doelstellingen besproken hadden en  
wat we de komende periode zouden 
gaan doen. Neemt niet weg dat we in 
de nieuwe leiding ook het volste ver-
trouwen hebben. 

Jos Wouters is dit najaar in Nederland 
geweest. Ook met hem hebben we 
contact gehad en een bezoek gebracht 
aan “zijn” sponsor Tulp-keukens. 

Nieuw voor Aktie voor Aktie is de 
ondersteuning van het project Tess 
Unlimited. U kunt in deze Aktief lezen 
hoe zij op de gezichten van kinderen 
een glimlach kunnen toveren.
 
Ook willen we stichting Spirit en Maret 
weer bedanken voor hun trouwe steun.

Frank Venus

Voorwoord
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Sponsorloop voor arme kinderen in Brazilië 

Willibrordschool

Gelukkig weer Willibrorddag 
op 10 november met sponsorloop

Daarom helpt Aktie voor Aktie deze ge-
zinnen al meer dan 40 jaar en dat is nog 
steeds hard nodig. Willibrordus, de naam-
gever van onze mooie school, zei al meer 
dan duizend jaar geleden dat onderwijs 
en goede scholing heel belangrijk is.

Dus jongens en meisjes dank jullie 
wel dat jullie woensdag 10 novem-
ber goed gelopen hebben, en zoveel  
sponsors hebben gevonden die jullie 
elk rondje met een flink bedrag heb-
ben willen belonen. Zo zijn jullie zelf 
een soort Willibrordus geworden en 
hebben jullie een goede toekomst 
voor de arme kinderen in Alagoas 
mogelijk gemaakt.
  
En zoals jullie weten: 
“Sporten is gezond en leuk om te doen.” 

Sporten is gezond en leuk om te 
doen. Vooral als je daarmee ook 
nog andere kinderen, die het minder 
goed hebben dan jij, kunt helpen. 
Op woensdag 10 november vierde 
de school weer de bekende Willi-
brorddag en gelukkig was het orga-
niseren van een sponsorloop weer 
mogelijk. Alle groepen deden mee. 

Na het gezamenlijk zingen van het 
Willibrordlied door alle kinderen en 
leerkrachten startte de onderbouw 
met het rennen van hun rondjes op 
een parcours uitgezet op de speel-
plaats. En de bovenbouw wandelde 
eerst gezamenlijk naar het mooie en 
veilige Maxima Park en ging dan, per 
groep, zoveel mogelijk rondjes hard-
lopen.
De fantastische opbrengst van € 5.588,- 
zal door Aktie voor Aktie gebruikt 
worden om zeer kansarmen kinde-
ren te helpen.
In de provincie Alagoas in Noord 
Oost Brazilië leven gezinnen waar-
van de ouders zo arm zijn dat goe-
de voeding en kleren kopen voor de 
kinderen niet kan. Hierdoor dreigt 
het leren op school ook niet goed te 
gaan en kunnen de kinderen geen 
zelfstandige toekomst opbouwen.  
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Na haar studie aan de Hotelschool 
was het tijd voor haar om de wijde 
wereld in te trekken. Al snel vertrok 
ze naar Zuid-Amerika, waar ze zeven 
maanden lang alleen reisde en op ver-
schillende plekken vrijwilligerswerk 
deed. Hierna woonde ze een jaar in 
China, een tijdje in Nepal.

In 2008 kwam ze in Guatemala te-
recht, voornamelijk met als doel om 
haar Spaans te verbeteren. De plan-
ning was dat ik één maand zou blij-
ven… Echter werd ze verliefd op Gua-
temala, het land, de mensen, haar 
werk en haar salsaleraar, die inmid-
dels al negen jaar haar man is. Tijdens 
haar verblijf begon ze vrijwillig te wer-
ken in een ziekenhuis met kindjes die 
geboren waren met schisis. Met een 
moeder als kraamverzorgster, was ze 
al bekend met schisis. Ze vond er dan 
ook niks vreemds aan. Omdat de moe-
ders niet bij de kinderen mogen blijven 
wanneer ze in het ziekenhuis liggen, 
was het mijn taak om ze te voeden, te 
badderen en aan te kleden. Ze werd 
op slag verliefd op deze kindjes, met 

hun prachtige brede glimlachjes en 
sprekende oogjes.
In die tijd was ze erg zoekende naar 
wat ze wilde in haar leven. Ze besloot 
op onderzoek uit te gaan en kwam er-
achter dat er gewoonweg geen hulp 
beschikbaar was voor deze kindjes in 
Guatemala. 

Er was geen enkele instantie die deze 
kinderen hielp en dat brak haar hart. 
Eenmaal terug in Nederland, besloot 
ze daarom een stichting op te zetten. 
Ze riep een bestuur bijeen, creëerde 
haar eigen website en vertelde ieder-
een over haar wilde plannen. Het idee 
was om voor één jaar terug te keren 
naar Guatemala om daar het project 
op te zetten. Inmiddels 12 jaar later, 
woont en werkt ze fulltime in Guate-
mala, met de kindjes met schisis. 
Vaak wordt in Guatemala gedacht dat 
kinderen geboren met schisis een straf 
van God zijn. Om kinderen in ons pro-
ject te kunnen opnemen, moeten we 
ouders en familieleden informeren 
over schisis om hen van schuldgevoel 
en schaamte te bevrijden.

MAAK HET VERSCHIL
Wij helpen kinderen geboren met schisis in Guatemala.

Tessa de Goede de Ordoñez. 
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Sinds haar oprichting in 2008 heeft 
Tess Unlimited al meer dan 2200 kin-
deren geholpen aan een operatie. 
In Guatemala zijn er vrijwel geen medi-
sche specialisten aanwezig die schisis 
kunnen behandelen. En als ze er wel 
zijn, dan vragen ze een te hoge prijs. 
Daarom werkt Tess Unlimited met ge-
kwalificeerde chirurgen uit het buiten-
land en vanaf 2019 ook met chirurgen 
uit Nederland, die op vrijwillige basis 
kosteloos hun diensten aanbieden. 
Twee keer per jaar reizen we een 
week lang door Guatemala om kinde-
ren te evalueren die zijn geboren met 
schisis. Dit is een cruciaal gedeelte 
van onze voor- en nazorg omdat we 
op deze manier hun proces goed kun-
nen bijhouden.
Ouders en kinderen met schisis 
moeten hun angst en schaamte 
zien te overwinnen. Individuele- en 
groepstherapie helpen hen weerbaar-
der te worden. Bovendien leren ze op 
die manier ook dat er voor hun kind, 
ondanks de schisis, een goede toe-
komst is weggelegd. Elk jaar organi-
seert Tess Unlimited minimaal 10 keer 
een ‘operatieweek’. Een intensieve 
week waarin de vruchten van onze 
promotie en het melkproject worden 
geplukt. Uit alle gebieden in Guatema-
la regelen wij transport voor patiënten 
en hun ouders. Ze blijven vervolgens 
de hele week dichtbij het ziekenhuis, 

waar we voor- en nazorg verlenen en 
er in geval van nood te allen tijden art-
sen aanwezig zijn om in te grijpen. Zo 
is Tess Unlimited in staat om op een 
veilige en kosteneffectieve manier elk 
jaar rond de 350 kansarme kinderen 
te helpen met een gratis operatie aan 
hun lip en/of gehemelte. 
Na de eerste operatie waarbij de lip 
gesloten wordt, volgt er indien nodig 
een twee operatie voor het sluiten van 
het gehemelte. De kosten per operatie 
zijn € 400 per kind.
Een impactvolle gebeurtenis voor zo-
wel het kind als de ouders die op deze 
manier een nieuwe kans op een mooie 
toekomst krijgen.
Kinderen met schisis hebben tand-
heelkundige zorg nodig. In veel ge-
vallen is het bovengebit onregelmatig, 
scheef en gedraaid waardoor de kaak 
niet goed aansluit op het ondergebit. 
Daarnaast speelt gebrek aan hygië-
ne of kennis over mondverzorging in 
arme gebieden een grote rol in de staat 
waarin een gebit zich in verkeerd. Iets 
waar wij ouders over moeten informe-
ren.
Stichting Tess Unlimited is gevestigd 
in Nederland (Kamer van Koophandel 
08181442) en opgenomen in het AN-
BI-register van de Belastingdienst. Het 
ANBI-keurmerk zorgt ervoor dat u uw 
giften aan ons kunt aftrekken bij de 
aangifte inkomstenbelasting.

Tessa de Goede
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Eind september jl. ontvingen we via 
partnerorganisatie Aquaid Lifeline het 
prachtige bericht dat onlangs weer 
twee studenten met succes hun op-
leiding, betaald door Aktie voor Aktie, 
hebben afgerond.

Elina Mwandini behaalde haar diploma 
als verloskundige en Susan Douglas is 
nu docent voor het basisonderwijs. Zij 
kunnen nu aan de slag!

Door de coronasituatie is er maanden-
lang geen fysiotherapie gegeven in het 
Dawn Centre. Het mobiele team van 
fysiotherapeuten is nu weer gestart en 
daar hebben de kinderen veel baat bij.
Op de foto’s van eind oktober jl. ziet u 
Prosper met zijn moeder, met de fysio-
therapeut. 

Prosper heeft cerebrale parese, her-
senverlamming als gevolg van een 
zuurstoftekort bij de geboorte. 
Bij cerebrale parese zijn de hersenen 
niet in staat de juiste spanning aan de 
spieren door te geven en ze onderling 
op de goede manier te laten samen-
werken. Deze aandoening, ook wel 
spasticiteit genoemd, is een ontwik-
kelingsstoornis die gekenmerkt wordt 
door motorische stoornissen, zoals 
spasmes en krampachtig bewegen. 

Een intellectuele achterstand en epi-
leptische aanvallen komen ook vaak 
voor.

Fysiotherapie Dawn Centre 
draait weer volop

NIEUWS UIT MALAWI
Geslaagden scholingsfonds

Prosper heeft veel baat bij de oefeningen met 
de fysiotherapeut. 
Hierdoor zal hij veel mobieler zijn.
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Chisomo Kachepa 
Public Health Management.

Callister Sekeya 
Community Development.

Thadeus Mwenecho 
Diploma in Clinical Medicine.

Elina Mwandini Susan Douglas

Heel mooi om te zien dat, ondanks de corona toestanden die er geweest zijn 
en de schoolsluitingen, er weer een aantal studenten hun diploma of certifi-
caat heeft behaald.
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Het project Humaita 
heeft niet stil gezeten

Het project Humaita in Pao de Acucar 
is in 2018 opgezet en staat onder lei-
ding van Jos Wouters. Tijdens ons be-
zoek in 2018 aan Brazilië, hebben we 
dit project bezocht. Het werd gerund in 
een afgelegen buurt. Tijdens het begin 
van de Corona-tijd heeft Jos naar een 
betere locatie gezocht en deze gevon-
den in een oude school. Aktie voor Ak-
tie heeft het project ondersteund, door 
de verbouwing gedeeltelijk te bekosti-
gen en garant te staan voor de huur 
voor een periode van totaal vijf jaar. Op 
dit moment zijn er rond de 90 kinderen 
die wekelijks de school bezoeken. Zij 
worden na- of voor de schooltijd bezig 
gehouden met spelletjes, krijgen wat 
boeken te lezen en worden geholpen 
met de leerstof.  
Tulp keukens heeft vanaf het begin € 500,-- 
per maand bijgedragen aan de onkosten. 
Alleen voor 2022 is nog niet duidelijk 
hoe hoog de bijdrage zal zijn.  
De opzet van het project zal maximaal 
vijf jaar  zijn en daarna de schoolop-
vang  zelfstandig of gedeeltelijk zelf-
standig moeten kunnen functioneren. 
De totale kosten van het project bedra-
gen rond de € 1.000,-- per maand. Jos 
krijgt  zelf een gedeelte van dit bedrag 
bij elkaar door markten en inzamelin-
gen van vrienden en kennissen, maar 
wil ook dat het project lokaal uitge-
voerd kan worden en zet hiertoe een 
organisatie op. 
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Half december 2020 kregen wij deze 
foto.
Wij begrepen niet meteen waarom 
zuster Silvania die bloemen kreeg. 
Echter dat duurde niet lang. Zuster 
Silvania was gekozen als nieuwe al-
gemeen overste van de congregatie. 
Dus de nieuwe leidster van de orde.
Dat had vele gevolgen voor de leiding 
van de kindertehuizen bleek uit het be-
geleidende schrijven

Lieve vrienden,
Ik wil jullie nu bijpraten over grote ver-
anderingen in onze organisatie en de 
gevolgen voor ons werk in Igaci en 
Palmeira dos Indios. Er was een bij-
eenkomst die we het Algemeen Ver-
kiezend Kapittel noemen, op 3 tot 5 
december. De zusters van de congre-
gatie hebben mij als moeder-generaal 
gekozen, dus ik ga in Olinda wonen. 
Zuster Aulenice werd gekozen als al-
gemeen adviseur.
Met het oog op deze veranderingen 
hebben wij het besluit genomen om 
zuster Luciene te benoemen tot hoofd 
van Educandário Jesus Mestre in Igaci. 
Zuster Eliane en zuster Elielma zullen 
blijven en in de toekomst komt nog 
een andere zuster of novice. 

Zuster Ináia krijgt de leiding over Lar da 
Criança samen met zuster Maria José 
die al bij mij was en zuster Andréa die 
jullie in Igaci hebben ontmoet en een 
jonge postulante genaamd Rafaela.

Wijziging in leiding Kindertehuizen

Irmã Elielma           

11

Silvania

 Irmã  Eliane           



Irmã Luciene         

Zuster Aulenice krijgt de leiding in Iga-
rassu, op het hoofdkantoor van ons 
maatschappelijk werk en krijgt de te-
vens de leiding van Nossa Obra So-
cial. Wij geloven dat alles goed zal 
gaan. Ik zal gedurende drie jaar toe-
zicht houden op het werk van de zus-
ters om te animeren en te assisteren 
bij beslissingen die nodig zijn.
We zijn alvast dankbaar dat we uw bij-
dragen voor de periode van deze drie 
jaar  mogen blijven ontvangen.
Een warme knuffel voor iedereen van 
ons allemaal.
Zuster Silvânia dos Santos

Inmiddels zijn we een aantal maan-
den verder en tot onze geruststel-
ling loopt alles in de communicatie 
als van ouds.

Irmã Inácia            

Irmã Andréa             

Irmã Maria José 
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Zuster Inácia stelt zich voor

Vandaag wil ik mij aan u voorstellen, 
omdat Aktie voor Aktie een belangrijk 
weldoener is. Onze Lar da Criança 
in Palmeira dos Indios, kan alleen de 
minder bedeelden helpen, omdat wij 
hulp van Aktie voor Aktie ontvangen 
als een grote ondersteuner.

Ik ben zuster Inácia. Ik heb eerder al 
in de Lar da Criança gewerkt met zus-
ter Carmen Lúcia. Ik heb in het Edu-
candário Jezus Mestre gewerkte met 
zuster Aparecida Silva en in andere 
huizen van de Congregatie. Zodoen-
de heb ik meer dan 20 jaar ervaring 
met kinderen en met werk voor jong-
volwassenen. Ik heb mij ingezet zowel 
als sociaal assistent, alsook bij kinde-
ren opvoeden.
Het leiden van deze organisatie is 
voor mij nieuw (mijn eerste ervaring) 
hier in Lar da Criança. Ik heb er ver-
trouwen in dat we prima werk zullen 
leveren, want als religieuze van de 
Congregatie van de Heilig Hart van 
Jezus, doen we altijd ons best om 
het werk met goede resultaten te 
realiseren. 
Momenteel zijn we bezig met de te-
rugkeer van de kinderen te organise-
ren. In kleinere groepen en op ver-
schillende dagen voor activiteiten hier 
in de Lar da Criança, 
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Dit is één van de problemen die we 
op moeten lossen.
Maar het loopt al, ik geloof dat het 
binnenkort goed komt. 

Ik ben heel dankbaar met alles wat 
jullie doen voor de gezinnen die wij 
helpen. Hierbij stuur ik foto’s van 
mensen die geholpen zijn in februari. 

Ik wens u veel succes in uw werk-
zaamheden en dat u allen gezond 
mogen blijven.
Broederlijke/zusterlijke omhelzing. 

Zuster Inácia Francisca da Silva
Palmiera dos indios: 23-02-2021
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want grote groepen is nog niet toege-
staan door de staat en gemeente. 
Wij hebben ook bijeenkomsten geor-
ganiseerd met de families om dona-
ties te overhandigen van andere wel-
doeners en het maandelijkse basis 
pakket met de donaties van jullie aan 
alle gezinnen die het hardst nodig 
hebben. 

Ook hebben wij met dit geld medicij-
nen en brillen betaald.
Wij zijn nog steeds bezig het geld van 
de bank van het eerste kwaraal vrij te 
krijgen. Dat is niet makkelijk, doordat 
er geen lijflijk contact in het bankge-
bouw mogelijk is. 



Kindertehuizen in Brazilië

Om de informatie met de kindertehuizen in Brazilië beter te kunnen uitwisse-
len zijn we twee jaar geleden opgestart met onze eigen Cloud. Cloud staat 
voor werken en opslaan via internet. De informatie staat dus niet op de com-
puter, maar online. Denk b.v. aan het opslaan van bestanden. Extra voordeel 
is, dat je bestanden maximaal beveiligd zijn.  Het voordeel van de Cloud is 
dat iedereen die voor een bepaald bestand gemachtigd wordt, waar ook ter 
wereld hierin kan werken.
Lijst van adoptiekinderen
Elk kindertehuis heeft een eigen lijst, waarop van alle adoptiekinderen die  
informatie staat, die wij graag willen weten. Er zijn duidelijke afspraken ge-
maakt wie voor welk informatieonderdeel verantwoordelijk is. Dit wordt per 
kolom zichtbaar gemaakt door de kleur van die kolom. De eindverantwoorde-
lijkheid ligt bij de persoon, die namens Aktie voor Aktie de lijst bij houdt.
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Inhoud lijst:
In de cloud heeft elk kind een eigen registratie. Naast zaken als naam kind, 
adoptieouder(s), geboortedatum etc., bevat deze lijst ook de mogelijkheid 
om informatie te geven over:
• In welke schoolklas zit dit kind.
• Wat is het leerniveau van dit kind.
• Wat is de interesse van dit kind.
• Naam van de mentor van dit kind *)
• Welk contact is er met dit kind na vertrek.**)

*) De gedachte is geopperd om een adolescent als mentor voor een jonger 
kinderen te laten zijn. Het zou ideaal zijn als er ook een mentor is voor de
adolescenten. Die zouden dan moeten komen uit de groep, die geslaagd
zijn in hun carrière.

**) Dit vereist wel een extra inspanning van de leiding, maar schept moge-
lijkheden voor een verdere opleiding via het studiefonds. Bovendien is dat
een persoon voor de begeleiding van een adolescent.
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Bezoek aan Brazilië
Als de corona geen roet in het eten strooit, gaat een delegatie van het 
bestuur in het voorjaar van 2022 op werkbezoek in Brazilië. Het be-
stuur wil leden de mogelijkheid geven om aan dit werkbezoek deel te 
nemen. Wij denken dan b.v.  aan jongere leden, die zich wellicht voor 
de vereniging willen gaan inzetten, maar nu nog onvoldoende kennis 
hebben over het werk van Aktie voor Aktie in Brazilië. Deze uitnodi-
ging geldt uiteraard ook voor andere leden van Aktie voor Aktie met 
dezelfde interesse.
Als je meer Informatie over dit werkbezoek en de randvoorwaarden 
wilt hebben, stuur dan een bericht naar ons mailadres. 
info@aktievooraktie.nl.

Skypen 
Tijdens het lustrumfeest in november 2019 hebben een aantal leden 
met behulp van een tolk via skype contact gehad met hun adop-
tiekind(eren). Dat was voor allemaal een hele fijne ervaring. Indien 
hiervoor bij de leden voldoende belangstelling bestaat, wil het bestuur 
bij het bezoek aan Brazilië dit proberen te regelen. Indien u hiervoor 
belangstelling hebt dan kunt u dat melden op het emailadres 
info@aktievooraktie.nl.

Ondersteuning
Bij de inventarisatie van alle werkzaamheden, die er binnen de ver-
eniging nodig zijn, is gebleken, dat dit te veel activiteiten zijn om die 
met de huidige bezetting  goed te vervullen. Wij zijn daarom op zoek 
naar leden die hun steentje aan de vereniging willen bijdragen aan dit 
werk als ondersteuning voor het bestuur. Indien u denkt iets te kun-
nen betekenen, kunt u zich aanmelden op info@aktievooraktie.nl, dan 
nemen wij contact met u op.       

Wat er verder nog speelt
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Het bestuur van Aktie voor Aktie, de leiding  en de kinderen van  
de kinderopvangtehuizen in Brazilië en de leiding en kinderen van 

Malawi wensen u een gezond 2022 
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Secretariaat: t.a.v. Mieke Claushuis
bankrek.nr.: NL44RABO0341422967
E-mail: info@aktievooraktie.nl
www.aktievooraktie.nl

 

 • Laat dat merken door eenmalig of regelmatig een donatie over te  
   maken. Daarbij mag een donateur bij Aktie voor Aktie precies aan 
   geven voor welk project hij of zij het geld wil besteden.
 • Lid worden. Een lid is iemand die niet alleen het goede doel, maar  
   ook de vereniging belangrijk vindt. Als lid betaalt hij of zij namelijk  
   jaarlijks € 60,- contributie om de verenigingsorganisatie te steunen.  
   Daarnaast kan een lid natuurlijk ook doneren. Een adoptie-lid is   
   geen contributie verschuldigd.
 • Een kind financieel adopteren. Voor € 250,- per jaar weet een kind  
    in Brazilië dat er in Nederland iemand is die om hem of haar geeft!
    

 • die werkt met onbetaalde vrijwilligers,
 • die je in de gelegenheid stelt om zelf te bepalen 
                    waar je donatie (voor 100%) aan uit wordt gegeven,
 • die je jaarlijks uitnodigt voor een ledenvergadering 
         waar het beleid voor de vereniging bepaald wordt,
 • die je laat zien wat er wel en niet gerealiseerd is.

Draagt u Aktie voor Aktie 
een warm       toe?

Er zijn meerdere mogelijkheden 
om Aktie voor Aktie te ondersteunen.

Aktie voor Aktie is een vereniging

Als oma/opa ben je bijzonder blij en trots bij de geboorte van een 
kleinkind. Je geeft dan graag een cadeau. Denk daarbij ook eens aan 
het financieel adopteren van een kind in Brazilië. Ook iedere andere 
bijdrage is van harte welkom.


