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Met de neus op de feiten…
Samen met mede-bestuurslid René de Kok ben ik afgelopen maand drie weken naar Brazilië geweest. We
hebben daar (op eigen kosten, red.) ons jaarlijkse bezoek gebracht aan onze locale projecten. Daarnaast
hadden we ditmaal een extra opdracht: opnames maken voor onze nieuwe DVD. Zowel onze eigen
promotiefilm, als onze voorlichtingsfilm voor de basisscholen, was aan een opfrisbeurt toe. Yvonne Pelgrum,
programmamaker bij de NCRV, is daarom met ons afgereisd naar het noordoosten van Brazilië om e.e.a. vast
te leggen. We hebben het grootste deel van onze projecten kunnen bezoeken en mooie beelden kunnen
maken. We zijn er dan ook van overtuigd dat het resultaat er straks mag zijn. Op deze plaats willen we
Yvonne alvast bedanken voor haar inzet bij de totstandkoming van de nieuwe DVD, maar zeker ook voor haar
betrokkenheid bij onze projecten in Brazilië!
Ook Sanne Kuipers (zie ook verderop in deze nieuwsbrief, red.) en Theo Kerstens zijn met ons meegereisd.
Sanne gaat de komende maanden aan de slag op ons project in Recife. Zij zal daar de kinderen Engelse les
gaan geven. Theo is terug gegaan naar Capoeiras om zijn eerdere werk (zie vorige editie, red.) een mooi
vervolg te geven. En dat is gelukt! Diverse extra sanitaire voorzieningen zijn inmiddels getroffen. Ook hem
willen wij op deze plaats bedanken voor zijn inzet!
Maar het was niet alleen goed nieuws in Brazilië. De situatie rondom de kinderen in Brazilië is nog lang niet
zoals wij die graag zouden zien. Deze verdient absoluut onze aandacht! Helaas werden wij nogmaals met de
neus op de feiten gedrukt. Kinderen die zonder eten naar school worden gestuurd, kinderen die moeten
wachten totdat broertjes of zusjes wakker zijn, omdat er anders geen plaats is om te
slapen en -als laatste voorbeeld van vele ervaringen- kinderen die de tandpasta die wij
hadden verstrekt verkocht hadden om zo aan wat geld te komen… Gelukkig hebben wij
ter plaatse voor een aantal kinderen kunnen regelen dat zij in vervolg via het project
ontbijt krijgen voordat ze naar school gaan. Voor het eerste jaar hebben wij daarvoor
gelukkig al donateurs gevonden. Maar meer hulp is gewenst! We zullen er dus alles
aan doen, ondanks de recessie en de ook voor ons verminderde inkomsten, waar
mogelijk het leven van de kinderen in Brazilië wat draaglijker te maken. Iedere glimlach
van een kind is er één! En dat hebben wij daar gelukkig ook gezien!
Wij wensen u veel leesplezier!
Elly van de Venne, voorzitter SooS-Brasil

Enthousiaste vrijwilligster Sanne Kuijpers stelt zich voor
“Het is tijd voor een nieuwe uitdaging”, zo begint Sanne Kuijpers, 22 jaar en woonachtig in
Nijmegen. Sanne heeft na het behalen van haar PABO-diploma nu ook haar Mastertitel voor
Speciaal Onderwijs behaald. De nieuwe uitdaging gaat Sanne vormgeven door zich in
Brazilië als vrijwilliger in te zetten voor het realiseren van onderwijs voor straatkinderen.
Sanne heeft een goede start gemaakt. “Op dit moment ben ik in Brazilië om me daar als
vrijwilliger in te zetten voor het project in Recife. De planning is om daar vier à vijf maanden
te blijven”, zegt Sanne. “Als leerkracht basisonderwijs hoop ik mijn steentje bij te kunnen
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dragen aan de verdere ontwikkeling van het project in Recife en uiteraard aan de toekomst van alle kinderen
van het project.” Toen Sanne getipt werd over het werk van SooS-Brasil, bezocht ze de website. “Ik was
meteen verkocht”, vervolgt Sanne. “Ik vind het geweldig wat SooS-Brasil doet en ik hoop daar de komende tijd
op mijn manier aan te kunnen bijdragen. Het is allemaal best spannend, maar dat neemt niet weg dat ik er heel
veel zin in heb.” Via de website van SooS-Brasil zal Sanne u op de hoogte te houden van haar bezigheden
“aan de andere kant van de wereld”, zoals ze het zelf zegt. Ook kunt u haar ervaringen lezen op haar eigen
weblog http://sanneinbrazilie.waarbenjij.nu
SooS-Brasil bedankt Sanne voor haar enthousiaste inzet en wenst haar alle succes in Brazilië.

Achter de schermen bij SooS-Brasil: Daniel Seesink
Op deze plaats kon u in de vorige editie lezen wat Marco van Hensbergen als stille kracht
achter het digitale SooS-Brasil voor onze stichting betekent. In deze editie zal Daniel
Seesink zich nader voorstellen. Daniel is sinds mei 2009 verantwoordelijk voor de
redactie en eindredactie van zowel onze website www.soos-brasil.nl als van de
nieuwsbrieven van SooS-Brasil. In gesprek met Daniel over zijn rol achter de schermen
van SooS-Brasil. “Op dit moment ben ik druk bezig als zelfstandig trainer/communicatieadviseur aan de slag te gaan”, begint Daniel zijn verhaal. “Onder de naam AB-See
Communicatie-advies en Training, kortweg AB-See, zal ik me gaan bezighouden met het
adviseren en trainen van medewerkers van diverse organisaties in het verbeteren van de communicatie met
collega’s en klanten. Ik ben ervan overtuigd dat er meer te halen is uit organisaties als men zich meer bewust
is van de wijze waarop gecommuniceerd wordt. Uiteraard streef ik er daarbij naar de wijze van communiceren
af te stemmen op het doel dat de medewerker wil bereiken.” Een mooi streven, dat Daniel goed van pas komt
bij zijn rol als (eind)redacteur van de nieuwsbrief en website. “Toen René de Kok (bestuurslid, red.) mij liet
weten dat de functie van (eind)redacteur vacant was, heb ik vrij snel besloten deze op me te nemen”, vervolgt
Daniel enthousiast. “Op deze manier hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het succes van SooS-Brasil.”
In samenwerking met Marco van Hensbergen is Daniel momenteel bezig de website inhoudelijk te
verbeteren en te voorzien van nieuwe teksten en beeldmateriaal. “We willen de nieuwsbrief vanaf de
volgende editie volledig in de website integreren, waardoor het mogelijk wordt vanuit de nieuwsbrief direct
via een link naar het volledige artikel op de site te gaan”, licht Daniel de komende veranderingen toe.
“Daarnaast zal ik proberen de teksten nog makkelijker toegankelijk te maken.” Daniel weet zich hierin
gesteund door het bestuur, want communicatie via de digitale snelweg is tegenwoordig toch de meest
gebruikte manier om vrijwilligers, betrokkenen, donateurs en overige geïnteresseerden op de hoogte te
houden van laatste ontwikkelingen. “Ik hoop nog lang een bijdrage te kunnen leveren aan het mooie werk
van SooS-Brasil”, besluit Daniel zijn verhaal.

Ontmoetingen in de kunst bij SooS-Brasil
Met deze tentoonstelling van keramiek en schilderkunst nemen Annie Loeffen, José de Wolf en Annie
Wilbers de seizoenopening van de Kunstexpositie SooS-Brasil 2009 - 2010 voor hun rekening. Zij hebben
elkaar in de kunst ontmoet en willen graag iedereen uit Malden, maar ook ver daarbuiten met hun werk
inspireren.
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Op zondag 18 oktober is hun werk vanaf 12.00 uur te zien aan de Hatertseweg 4a in
Malden en is om 15.00 uur de feestelijke opening van het seizoen. Op zondag 25
oktober is er een tweede gelegenheid om hun kunstwerken te zien. Daarnaast is er op
beide dagen een permanente tentoonstelling van 40 kunstenaars uit Malden en
omgeving.
Lees meer over de seizoenopening van de Kunstexpositie op www.kunstexpositie.soos-brasil.nl

Opnames nieuwe dvd SooS-Brasil in Brazilië afgerond
Begin september is een delegatie van het SooS-bestuur richting Brazilië vertrokken voor het jaarlijkse
bezoek aan de projecten die door SooS-Brasil worden ondersteund. Naast het bezoeken van de projecten
was er dit jaar nog een doel tijdens de reis: opnames maken voor een
nieuwe dvd. Yvonne Pelgrum, programmamaker bij de NCRV, reisde
speciaal om deze reden met het gezelschap mee naar het noordoosten van Brazilië.
Zowel de informatieve film over SooS-Brasil, als de voorlichtingsfilm
voor de basisscholen was aan een upgrade toe. Tijdens het verblijf in
Brazilië zijn alle projecten bezocht en op beeld vastgelegd. Aan de
kinderen is evenals op de oude dvd gevraagd wat ze in de toekomst
willen worden. Daarnaast is ook weer een van de kansarme kinderen gedurende een hele dag gevolgd, om
zo zijn leeftijdgenootjes in Nederland te kunnen laten zien hoe het leven in Brazilië kan zijn.
Uiteraard wordt u via de website op de hoogte gehouden wanneer de nieuwe dvd beschikbaar is.

Yoga en Meditatie voor straatkinderen in Brazilië
Dat spontane initiatieven kunnen leiden tot een donatie voor de lokale projecten van SooS-Brasil, laat
Stichting Purusha uit Hellendoorn (www.purusha.nl) zien. Zondag 20 september jl. konden deelnemers aan
de Global Mala bij Stichting Purusha meditatie en yoga beoefenen. Een enthousiaste groep mensen zette
haar energie op die manier in voor het inzamelen van geld voor projecten van SooS-Brasil om onderwijs voor
de straatkinderen in Natal (Brazilië) te ondersteunen. De Global Mala is een wereldwijd evenement, waarbij
yogi’s in alle landen tegelijkertijd voor het goede doel aan yoga doen. Daarmee wordt de verbondenheid
benadrukt. Een aantal yoga- en meditatiedocentes van Stichting Purusha heeft belangenloos medewerking
verleend. De cursisten hebben vrijwillig een bijdrage gegeven welke de stichting heeft verhoogd tot een
bedrag van 150 euro. Stichting Purusha heeft via de regionale kranten en haar website laten weten deze
actie ten behoeve van SooS-Brasil te hebben gedaan.
SooS-Brasil juicht dit soort initiatieven uiteraard van harte toe en wil bij deze dan ook iedereen bedanken
voor de inzet en ondersteuning.
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Donaties en bestedingen SooS-Brasil
COLOFON
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. In de afgelopen periode zijn de volgende mijlpalen bereikt
Zo hebben we in Natal 35 kinderen naar een particuliere school kunnen laten gaan.
Voor vijf kinderen is geregeld dat zij ontbijt op school kunnen krijgen, zodat ze niet met
honger in de schoolbanken hoeven te zitten. Na de activiteiten is er voor alle kinderen
een lunch beschikbaar. Tevens zijn er vergoedingen gerealiseerd voor vier
begeleiders van kinderen en voor een leerkracht die de kinderen huiswerkbegeleiding
geeft. Een mooie besteding van uw giften in Natal.
In Capoeiras is de vergoeding voor een projectleider gerealiseerd.
Tot slot is in Recife naschoolse opvang geregeld voor 43 kinderen verdeeld over de
ochtend (23) en de middag (20), worden twee studenten op de universiteit
ondersteund en konden vier begeleiders worden ‘aangesteld’. Tevens wordt uit de
giften de huur van een van de gebouwen betaald.
Als extra motivator voor de ouders worden voor elk gezin voedselpakketten ter
beschikking gesteld, mits de kinderen uit het gezin voor 80% naar school of naar de
opvang worden gestuurd.
Goed werk dat alleen dankzij uw steun kan blijven bestaan.
Wij hopen dan ook dat u ons ook in de toekomst wilt blijven steunen, zodat de
gerealiseerde voorzieningen in stand gehouden kunnen worden en we nog meer
kinderen kunnen helpen naar een betere toekomst.
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Alle donateurs van SooS-Brasil staan per maand vermeld op www.soos-brasil.nl.

Bestuur SooS-Brasil:
Elly van de Venne
(voorzitter)
René de Kok
(secretaris)
Ellen Liem
(penningmeester)
Frauke van Lier

Wilt u in de toekomst onze nieuwsbrief blijven ontvangen?
Met ingang van 1 oktober 2009 is de zogenaamde anti-spam
regelgeving van kracht. Deze houdt in het kort in dat wij u
onze nieuwsbrief alleen nog kunnen toezenden als u daarvoor
zelf expliciet (opnieuw) toestemming geeft.
Dit houdt in dat we u allen willen vragen om u voor het
ontvangen van de toekomstige nieuwsbrieven aan te melden.
Dit kan via onze homepage op www.soos-brasil.nl (zie
afbeelding) met uw naam en emailadres. Dus ook als u onze
nieuwsbrief al ontvangt. Na aanmelding kunnen wij u
opnemen in ons adressenbestand, zodat u onze
nieuwsbrieven in de toekomst zult blijven ontvangen. Uiteraard
bent u altijd in de gelegenheid om u weer af te melden.

Ambassadeur:
Heurelho da Silva
Gomes

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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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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