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Internationale crisis treft ook Brazilië
Onlangs berichtte RTL Nieuws over de actuele situatie in Brazilië. Ook het grootste land van Zuid-Amerika is
getroffen door de huidige internationale crisis. De export is met 1/5 afgenomen, 800.000 mensen verloren hun
baan en de nationale munt verloor maar liefst 40% van zijn waarde. Tel daarbij op dat het vangnet daar niet
hetzelfde is als in bijvoorbeeld Nederland, een uitkering stelt in Brazilië niet veel voor, en de situatie wordt voor
velen nog slechter dan het al was. Organisaties als SooS-Brasil zijn daarom hard nodig, misschien nu nog
meer dan afgelopen jaren...
SooS-Brasil is als ieder ander goed doel geheel afhankelijk van donaties van bedrijven en particulieren. En
deze zijn momenteel in Nederland alert. Misschien is nog niet overal de crisis voelbaar, maar mensen zijn
financieel op hun hoede. Wij hopen uiteraard dat wij op een ieder mogen blijven rekenen, zoals in het
verleden, maar ook wij weten dat we extra hard ons best moeten doen om even succesvol te zijn als de
afgelopen jaren en daar hebben wij u bij nodig. Zoals wij ook onze vrijwilligers hard nodig hebben. Goede
doelen organisaties als SooS-Brasil zijn grotendeels afhankelijk van de vrijwillige inzet van velen. Ook al
geven deze mensen geen geld, ze zijn wel heel nauw betrokken bij het werk van het goede doel en maken het
daardoor mogelijk de doelstellingen te behalen. Natuurlijk, geld is nodig om in Brazilië onze doelen te kunnen
realiseren, maar de inzet van al die vrijwilligers is ook onmisbaar. Zonder deze inzet zijn de dingen die wij nu
weten te realiseren onmogelijk. De recent veel gehoorde slogan ‘Bijna geven is hetzelfde als niet geven’ gaat
in dit geval dan ook niet op...
En bij vrijwilligers zijn er natuurlijk ook grote verschillen. We hebben vrijwilligers die wat meer in de spotlights
staan, maar we hebben ook onze ‘stille krachten’. Mensen die achter de schermen veel werk voor ons
verzetten (vanaf de volgende editie gaan wij overigens wat van deze mensen uit de
schaduw halen en aan u voorstellen). Op deze plaats willen wij tevens niet onvermeld
laten de bedrijven die ons steunen, ook in deze voor vele bedrijven moeilijke financiële
tijden. Vaak door het beschikbaar stellen van gelden, maar ook in dit geval door het
leveren van producten en diensten zonder dat daar geld bij komt kijken. Of het nu gaat
om de hosting van onze website of de opmaak en het drukken van onze nieuwe
brochure.
Tot slot willen wij al deze ‘stille krachten’ en bedrijven hartelijk danken voor hun
fantastische medewerking. Als gezegd, zonder deze steun is het voor ons niet mogelijk
te realiseren wat we nu doen. Muito obrigado! Wij wensen u wederom veel leesplezier!
Elly van de Venne, voorzitter SooS-Brasil

Theo Kersten en Helma V Janssen twee maanden naar Capoeiras dos Negros
Ook dit jaar gaan er weer een aantal zeer enthousiaste vrijwilligers naar de lokale projecten die SooS-Brasil
ondersteunt in het Noord-Oosten van Brazilië. De goede vrienden Theo Kersten en Helma V Janssen uit
Groesbeek en Molenhoek vertrekken begin juni voor SooS-Brasil naar het project Capoeiras dos Negros, waar
ze circa twee maanden zullen verblijven. Dit is hetzelfde project waarover Charlotte Goekoop elders in deze
nieuwsbrief vertelt.
Theo zal zich vooral richten op het opknappen van de huizen en
waterleidingen. Daarnaast zal hij toiletvoorzieningen aanleggen.
Kunstenares Helma gaat de moeders en kinderen hygiëne-leer
onderwijzen en kunstzinnige activiteiten begeleiden, zoals knutselen
en schilderen. Theo en Helma hebben een open ticket genomen,
zodat ze zelf het moment van terugkomst kunnen bepalen. Ze
hebben ter voorbereiding enkele mensen uit de streek van
Capoeiras dos Negros gesproken, waardoor ze een duidelijker
beeld hebben gekregen van de nood aldaar. Er is in het dorp een
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grote behoefte aan een centrale toilet- en douche gelegenheid. Het plan is om een soort badhuis te realiseren
en daardoor de hygiëne een duidelijke impuls te geven. Dit is vooral nodig aangezien de kinderen momenteel
hun speelplek ook als toilet gebruiken, waardoor het zand waarop ze spelen, behoorlijk verontreinigd raakt en
als goede voedingsbodem dient voor aardwormpjes. Deze leggen hun eitjes onder de huid van de kinderen,
waardoor de handjes en voetjes behoorlijk ontstoken kunnen geraken. Dit kan door een antibioticakuur
opgelost worden, maar belangrijker is natuurlijk dat er iets structureels gedaan wordt aan de hygiëne.
In de volgende editie van deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de activiteiten van Theo en Helma. Zij
houden ook zelf geïnteresseerden op de hoogte van hun activiteiten door middel van hun eigen nieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar kersten304@zonnet.nl. Ook wordt u op de
site www.kolenboer.eu en via de website van SooS-Brasil op de hoogte gehouden.

De Braziliaanse droom van een vrijwilligster
Charlotte Goekoop vertrok als SooS-vrijwilligster in december 2006 naar het project Capoeiras dos
Negros (zie ook het vorige artikel). Nu, ruim 2 jaar later, probeert Charlotte te beschrijven wat het land
Brazilië en het vrijwilligerswerk daar met je doet.
“Iedereen heeft wel
een grote droom.
Voor mij was dat
naar Brazilië gaan.
Reizen
door
dit
mooie land, genieten
van de muziek, de
cultuur opsnuiven en
de passie voor het
leven
van
deze
mensen ervaren. De
bewoners
van
Capoeiras
dos
Negros
droomden
van water in hun
dorp. Water om te kunnen douchen, water dat ze
nodig hebben om de groente in hun tuin te laten
groeien, zodat ze kunnen eten.”
In december 2006 ging Charlotte met SooS-Brasil
jeugdproject XploreBrasil (zie hiervoor de
internetsite www.soos-brasil.nl) naar Capoeiras dos
Negros om daar met 7 jongeren uit Nederland een
tuin aan te leggen, een waterput te realiseren en...
“Om er gewoon te zijn. De eerste dag dat wij daar
waren zag je niemand. Er was weinig leven in het
dorp. Toen ik in oktober 2007 terug kwam
realiseerde ik mij dat ons eerste verblijf niet alleen
ging om de tuin, maar dat het er om ging dat we er
waren geweest. Er was weer hoop in het dorp en
dat voelde ik in alles.”
Ook op andere gebieden veranderde er veel in het
afgelegen dorp; “In 2006 gingen misschien 20
kinderen naar de Capoeira-training en een jaar
later rond de 150 kinderen en volwassenen. Ze
werken in de tuin, er worden feestjes
georganiseerd en het huis van de Capoeiraleraar is
de school van het dorp geworden. De
schoolmeester is de Capoeiraleraar zelf.”
Nieuwsbrief Stichting SooS-Brasil

In december 2007 gaven de Xplore-vrijwilligers het
mooiste kerstcadeau aan de inwoners van
Capoeiras dos Negros, een waterput. “Op een dag,
totaal onverwachts, werden de inwoners van het
dorp opgeschrikt door een colonne vrachtauto’s op
weg naar de tuin om daar met een diamantboor
een gat te boren
op een mooie plek
in de tuin. Dit heeft
twee
dagen
geduurd en toen
de boor het water
raakte, spoot het
meters hoog de
lucht in. Een heus
waterballet
werd
dit
voor
de
kinderen.
Sinds
lange tijd konden
ze
zich
weer
wassen. De tuin
die
inmiddels
redelijk uitgedroogd was, kon dit water ook goed
gebruiken en het hele dorp ging dan ook direct druk
aan de slag om de tuin te fatsoeneren. Nu zijn er
elke dag 3 shifts die water moeten geven en de
aarde even goed moeten aanharken. Dit is
allemaal nodig, zodat er heerlijk van de diverse
groenten gesmuld kan worden.”
Zes maanden heeft Charlotte vanaf oktober 2007 in
Brazilië gezeten: “Nu ben ik weer terug in
Nederland en mijn leven is hier, maar toch ligt mijn
hart ook nog een stukje daar. Deze ervaring is
moeilijk in woorden uit te drukken, maar ik hoop
met mijn verhaal en de bijbehorende foto’s een
indruk te kunnen geven hoe belangrijk deze
waterput, maar ook de betrokkenheid van SooSBrasil is voor de mensen uit Capoeiras dos
Negros.”
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Even voorstellen: bestuurslid Frauke van Lier
In de vorige editie van deze nieuwsbrief zijn de bestuursleden Ellen Liem en Ingrid van der Meer aan u
voorgesteld. In deze editie komt het nieuwe bestuurslid Frauke van Lier aan het woord.
Frauke van Lier (32) is woonachtig in Rotterdam en
is geboren en getogen in Malden, de thuisbasis van
SooS-Brasil. In het dagelijkse leven werkt Frauke
bij Identity Games in Rotterdam. Identity Games
ontwerpt, maakt en verkoopt (DVD)bordspellen.
Frauke is daarbij verantwoordelijk voor de inkoop
en productie. Sinds januari 2009 is zij bestuurslid
van SooS-Brasil.
Welke taken behoren tot je bestuursportefeuille?
“Ik
ben
als
bestuurslid
onder
andere
verantwoordelijk voor de invulling van de
nieuwsbrief en de website van SooS-Brasil. De
nieuwsbrief verschijnt elk kwartaal en door de vele
activiteiten
van
SooS-Brasil,
alsmede
de
toenemende belangstelling voor onze stichting,
moet de website goed ‘up to date’ blijven.”
Wat was je eerste kennismaking met SooS-Brasil?
“Na een vakantiebezoek in 2005 aan Brazilie en het
bezoek aan het project MCN, wilden mijn
toenmalige partner en ik meer betekenen voor de
Braziliaanse straatkinderen. Via internet kwamen
wij toen bij SooS-Brasil terecht, gevestigd in mijn
oude woonplaats Malden. Na een gesprek met
voorzitter Elly van de Venne ben ik eerst begonnen
als vrijwilligster. In 2007 en 2008 heb ik
bijvoorbeeld gastcolleges gegeven op Nederlandse
basis- en middelbare scholen om de kinderen meer
over het leven in Brazilië te vertellen en wat SooSBrasil doet om de kansarme kinderen daar te
helpen.”
Heb je al eens een bezoek gebracht aan een of
meerder projecten in Brazilie?

“Na mijn eerste kennismaking met MCN in 2005,
heb ik in 2007 alle projecten bezocht met het
toenmalige bestuur van SooS-Brasil. Dit was een
erg indrukwekkende ervaring. Daar zie je met eigen
ogen hoe het geld van de donateurs besteed wordt
en hoe dankbaar de kinderen zijn. En niet alleen de
kinderen zijn dankbaar, maar de hele omgeving,
want in zo’n wijk of dorp waar de armoede en
criminaliteit heel erg aanwezig zijn, zien de mensen
eindelijk weer een lichtpuntje.”

Wat maakt SooS-Brasil voor jou zo bijzonder?
“De wil die er in beide landen is bij alle betrokkenen
en de speciale manier waarop SooS-Brasil hulp
biedt aan de kinderen. Je ziet dat de kinderen met
behulp van SooS-Brasil leren leren en respect voor
elkaar krijgen. Erg bijzonder om van dichtbij mee te
maken wat een toch kleine stichting in Nederland
kan doen voor zoveel bijzondere en lieve kinderen
in Brazilië.”

Internetsite voor SooS-project Meninos Capoeiristas do Natal (MCN)
SooS-project Meninos Capoeiristas do Natal (MCN) krijgt een eigen internetsite.
Alle informatie over het project uit Natal, dat al jarenlang door SooS-Brasil wordt
ondersteund, is binnenkort te vinden op www.capoeirashow.org.
Marco van Hensbergen en René de Kok (secretaris SooS-Brasil), die eerder de
internetsites www.soos-brasil.nl en www.capoeirashow.nl produceerden, geven
in nauwe samenwerking met MCN-voorzitter Jean invulling aan de informatieve
site van het opvangproject in de wijk Bom Pastor. Foto’s en video’s zullen op de
internetsite te vinden zijn, evenals bijvoorbeeld handige links, het weer in Natal
en andere nuttige informatie.
Voor het realiseren van de website zonder kosten voor het project MCN is
SooS-Brasil voor de hosting van de site op zoek naar sponsoren. Over de mogelijkheden kunnen
geïnteresseerden contact opnemen met René de Kok van SooS-Brasil, e-mail renedekok@soos-brasil.nl.
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MCN Capoeriashow uit Natal op vakantiebeurs in Utrecht
COLOFON
Tijdens de vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht zorgde MCN Capoeirashow uit
Natal afgelopen januari op uitnodiging van Fly Brazil een hele week voor wervelende
optredens op de stand van de reisorganisatie. Rondom het Braziliaanse paviljoen
waren stands ingericht met onder andere diverse reismogelijkheden, heerlijke
caïpirinha's, Braziliaanse gerechten en natuurlijk de optredens van MCN
Capoeirashow. Elk uur vulde de
trommels van de groep de beurshal en
bleven er drommen met mensen staan
om de spectaculaire show van de
Capoeristas te aanschouwen. Een
machtig schouwspel dat telkens met
een daverend applaus werd beloond.

Deze nieuwsbrief is
een
uitgave
van
Stichting SooS-Brasil.
Artikelen
uit
deze
nieuwsbrief
mogen
onder bronvermelding
overgenomen worden
in andere uitgaven.

Vele mensen kwamen na de shows
naar de stand van MCN voor meer
informatie over het project of om kleding
te kopen. De Capoeiristas van MCN
Capoeirashow werken allen op het
Capoeira-opvangproject Meninos Capoeiristas de Natal (MCN) in de wijk Bom Pastor
in Natal, een project dat al jarenlang door SooS-Brasil wordt ondersteund. Meer
informatie over MCN en MCN Capoeirashow vindt u op de internetsites www.soosbrasil.nl, www.capoeirashow.org en www.capoeirashow.nl.

E-mail:
redactie@
soos-brasil.nl

Voor opmerkingen of
suggesties
kunt
u
contact opnemen met
de redactie:
Telefoon:
024 - 358 54 70

Eindredactie:
René de Kok
Redactie:
Frauke van Lier
Diana Schultz
Fotografie:
Charlotte Goekoop
Marco van Hensbergen
René de Kok

Donaties en bestedingen SooS-Brasil
Gedurende het gehele jaar vinden wervingsacties en donaties plaats, maar uiteraard
ook bestedingen van deze ontvangen gelden ten bate van de diverse lokale projecten
in Brazilië. Ieder kwartaal wordt in de nieuwsbrief een aantal van deze zaken
gepubliceerd. Uiteraard waardeert SooS-Brasil ieder initiatief en is blij met alle gelden
die bij de stichting binnenkomen. Zo kunnen nog meer projecten ter plaatse
ondersteund worden. Onderstaand een overzicht van een aantal van de bestedingen
van januari tot en met maart 2009:
•

•
•

Project MCN (Natal):
• 34 kinderen naar de particuliere basisschool en 3 kinderen naar het voortgezet
onderwijs;
• 1 leerkracht voor de voor- en naschoolse opvang en 4 begeleiders voor circa
80 kinderen;
• huur leslokaal, lunches voor de kinderen (1 jaar, gelabelde donatie) en een
waterfilter (gelabelde donatie).
Project Capoeiras dos Negros: 1 begeleider voor circa 20 kinderen.
Project Caxinguelês (Recife):
• voor- en naschoolse opvang van 40 kinderen: gebouwhuur, onkostenvergoeding leerkrachten en voedselpakketen voor ouders als hun kinderen
minimaal 80% per maand naar het project gaan (als stimulering);
• studiegeld universiteit Tenily en Bruno (gelabelde donaties);
• 62 jerrycans van 10 liter bron/drinkwater en vervanging van 6 tafels (gelabelde
donaties);
• psychologische ondersteuning voor getraumatiseerde kinderen en
tandheelkundige zorg voor 40 kinderen (gelabelde donatie).

Alle donateurs van SooS-Brasil staan per maand vermeld op www.soos-brasil.nl.
Bij het redigeren van de teksten is uiterste zorgvuldigheid betracht. De behandeling van onderwerpen is evenwel niet
uitputtend, terwijl tevens na verloop van tijd informatie verouderd of niet meer (volledig) juist kan zijn. SooS-Brasil, de
redactie en andere betrokkenen bij deze nieuwsbrief aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor hetgeen eventueel
wordt ondernomen op basis van de inhoud van deze nieuwsbrief.
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Stichting Opvang en
Onderwijs
Straatkinderen Brazilië
Correspondentieadres:
Hatertseweg 4a
6581 KE Malden
Telefoon:
024 - 358 54 70
E-mail:
info@soos-brasil.nl
Internet:
www.soos-brasil.nl
Bankrekeningnummer:
55.03.80.450
Bestuur SooS-Brasil:
Elly van de Venne
(voorzitter)
René de Kok
(secretaris)
Ellen Liem
(penningmeester)
Frauke van Lier
Ingrid van der Meer
Ambassadeur:
Heurelho da Silva
Gomes
SooS-Brasil is een
particuliere
stichting
die kansarme kinderen
in Brazilië een plek wil
bieden waar zij kind
kunnen
zijn,
zich
kunnen ontwikkelen en
waar tevens structuur
geboden wordt.
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