
Braziliaanse projecten 2016: 

1. Lokaal in parochie in Palmeiro das Missoes R.S. 

Dit project is van pater Jan van Antwerpen in Middelbeers. Hij werkt er al 40 jaar.  Palmeiras 

das Missões is een stad met 35000 inwoners in het zuiden van Brazilië, waar de Beerse pater 

Jan van Antwerpen al 40 jaar werkt. De bevolking bestaat voor het grootste deel uit jongeren 

uit de arbeidersklasse. Velen van hen zijn werkeloos omdat ze geen opleiding hebben en 

geen speciale vaardigheden. Ontwikkeling is de enige mogelijkheid in Brazilië om niet in het 

drugswereldje of de criminaliteit te belanden. 

We willen bereiken dat de bijeenkomsten van de sociale en parochiële werken door kunnen 

gaan. 

In de parochie wonen de armste mensen van onze parochie. Dat zijn om en nabij 1800 

mensen. Daarvoor wil pater Jan graag een vernieuwd gemeenschapslokaal.  

De werkzaamheden worden door de mensen van de parochie zelf uitgevoerd. 

De eigen communiteit zorgt voor onderhoud, nog steeds op vrijwillige basis. 

 

2. Kinderhuis in Casa do Guri in Uba Minas Gerais.  

Dit project is van Lida Post uit Oirschot. 

In dit kinderhuis ofwel sociaal-medisch centrum worden week in week uit 800 kinderen 

opgevangen, geschoold, gevoed en gekleed. Er zijn 14 personeelsleden werkzaam. De 

Oirschotse verpleegkundige Lida Post heeft hier 17 jaar gewerkt en een nauwe band is 

blijven bestaan. 

In de tijd waarop de moeders werken, komen de kinderen naar dit kinderhuis. Op deze 

manier worden arme gezinnen uit Ubâ in de gelegenheid gesteld hun financiële situatie te 

verbeteren en worden de kinderen opgevangen. Er zijn ook kinderen die alleen een 

moeder hebben, vader heeft het gezin in de steek gelaten. Als er wel een vader is in het 

gezin moeten beide ouders werken. Vader verdient vaak heel weinig om het gezin te 

onderhouden, omdat hij weinig of geen studie heeft gehad. Vandaar dat moeders ook 

moeten werken. Ongeschoolde mensen worden onderbetaald en kunnen moeilijk in hun 

eigen levensonderhoud voorzien. 

Kinderen, van wie de moeder uit werken gaat, worden de gehele dag opgevangen in de 

crèche. Zij krijgen natuurlijk ook de warme maaltijd daar. Zij slapen er ’s middags in een 

zaal, die vol staat met kinderledikantjes. In ieder ledikantje slapen 2 peuters. Grotere 

kinderen kunnen in dit centrum naar de kleuterschool. Dit gaat in twee ploegen: de ene 

ploeg zit ’s morgens op school en krijgt om ± 10.00 uur de warme maaltijd. De andere 

ploeg zit ’s middags op school en krijgt om ± 12.00 uur de warme maaltijd.Nog grotere 

kinderen gaan naar de lagere school, die door de overheid geregeld wordt. Veel van deze 

kinderen komen tussen de middag in het sociaal-medisch centrum voor de warme 

maaltijd. Vanuit dit centrum wordt ook gezorgd voor schooluniformen, kleding, 

schoolartikelen enz. Als het nodig is zorgt het sociaal-medisch centrum ook na de lagere 

schoolleeftijd voor de benodigde spullen, als kinderen door willen studeren. De grootste 

zorg van Casa do Guri is om de mensen, die vaak in grote armoede leven, te kunnen blijven 

helpen.Een bijdrage wordt gevraagd voor continuïteit van het kinderhuis voor ca. 800 

kinderen,   onderhoud van de crèche, voeding, schoolmaterialen en medicijnen. Voor het 

onderhoud moeten wij denken aan nieuwe vloerbedekking voor de zaal van ontspanning 

en slaapzaal voor de kinderen van 4 jaar. Stof voor het maken van lakentjes, een ventilator, 

pedagogisch materiaal en indien mogelijk verfmaterialen om enkele ruimtes te schilderen. 

 



3. Project in Lacir in Tapaua in Amazone 

Dit project is aangedragen door Riet van der Hijden uit Spoordonk.  

Het heet ook wel ‘"ZUSTER ROSA", Een Thuis voor Jongeren en Kinderen. Het gaat om: In 

een tijdelijk en voorlopig onderkomen kinderen en jongeren opvangen die zich in een 

situatie bevinden van verlatenheid, kwetsbaarheid en slechte behandeling waarvan de 

families of verantwoordelijken geen mogelijkheid hebben om hun plichten van zorg en 

bescherming te vervullen.  

Sinds 1993 aanwezig in Tapauá heeft de Congregatie van de Zusters Oblaten van de 

Assumptie van dicht bij de geschiedenis van deze gemeente gevolgd. Al werkend met de 

mensen op het gebied van het pastoraal, in de sociale sector, opvoeding en gezondheidszorg 

was het mogelijk om de geschiedenis te volgen van veel families en de verschillende situaties 

die het leven van deze mensen gekenmerkt hebben. Ze werden gealarmeerd door de 

toestand van het kind en de jongere van deze plaats. Gekenmerkt door gebrek aan 

mogelijkheden, in de steek gelaten. Mishandeling, seksueel misbruik, alcoholisme afijn, 

slachtoffers van een armoede die hen kwetsbaar maakt en een persoonlijk en sociaal risico 

vormen. Het besluit genomen om samen in deze situatie tussenbeide te komen en om samen 

een ruimte te bouwen waar we deze kinderen en jongeren kunnen opvangen, beschermen 

en verzorgen zonder dat ze de band met hun familie zouden verliezen en de tijd ook gebruikt 

zou worden om de affectieve banden met hun verantwoordelijken te versterken. Gedurende 

dit proces ontstond de LACIR, Lar do Adolescente e da Crianga Irmá Rosa. Dit project wil 

kinderen en jongeren bijstaan van de gemeente Tapauá, in de staat Amazone zonder of met 

heel zwakke familiebanden, of die slachtoffer geworden zijn van mishandeling, discriminatie, 

uitbuiting, seksueel misbruik en die onder curatele geplaatst zijn door de kinderrechter zoals 

ook hun families 

De zusters zijn opgeroepen om te kijken naar de situatie van de bewoners van de 

rivieroevers, Inboorlingen, Ouderen, vrouwen maar vooral naar de werkelijkheid van deze 

families die aan de buitenkant van de wereld leven en slachtoffers zijn van een armoede die 

hen de kans ontneemt voor een betere woning, werkgelegenheid, een deugdelijke 

opvoeding, gezondheid zowel geestelijk als fysiek en dat allemaal vermengd met een lage 

eigenwaarde en zorg voor het eigen leven. Het Project LACIR wil juist inspringen in de situatie 

van jongeren en kinderen om hen een leven te bieden van geborgenheid zo lang ze daar 

verblijven en ze weer voorbereiden om naar hun familie terug te keren om met hen samen 

een menswaardig leven op te bouwen.  

Doel:  De opgevangen kinderen/jongelui een ruimte verschaffen waar ze samen kunnen 

leven, waar hun rechten en zelfstandigheid gerespecteerd worden en waar ze zich kunnen 

ontwikkelen op fysiek, emotioneel, sociaal en godsdienstig gebied door liefde, waardigheid, 

respect, vrijheid en gelijkwaardigheid en broederschap. Aan de opgevangen 

kinderen/jongelui voedsel, slaapgelegenheid, bad, opvoeding, godsdienst, sport en vermaak 

en gezondheid bezorgen. Zorgen voor vakopleiding. De families betrekken bij het hele proces 

om een terugkeer van de kinderen mogelijk te maken.  

 

4. Kinderdorp CIDADE DOS MENINOS  in Coronel Fabriciano . 

Dit project is van de fraters van Tilburg, contactpersonen: Henk en Christianne van de Wal 

uit Oirschot (geassocieerden) ; 

De plaatselijk organisatie die het Project aanvraagt is FUNCELFA (= Fundação comunitária 

Fabricianense), die rechterlijk verantwoordelijk is voor “Cidade dos Meninos (Kinderdorp).  

Er zijn twee Indonesische Fraters (van Tilburg) en één Braziliaanse frater werkzaam op dit 

Project; en de regionale overste  van de fraters, Theodorus Johannes Adams, heeft daar 



meer dan 20 jaren een vrijwillege directie taak uitgevoerd en werkt nu mee met adviezen 

en vertalingen. Kinderdorp staat in verband met kinderbescherming, via bestaande 

projecten van kindertehuizen voor kinderen em adolescenten van 0 tot 18 jaar, en via een 

kinderdagverblijf voor kinderen uit de arme wijken van 0 tot 3 jaar.   

Er wordt gevraagd om meer ruimte voor gezondheid en therapie in het kinderdorp.   

Het grote verschil tussen armen em rijken blijft schrijnend , te meer in deze tijd van 

economische en politieke crisis. Op alle gebieden zijn er moeilijkheden, want de regering 

heeft niet voldoende middelen en moet bezuinigen, ook op scholen en gezondheid.                          

Daarom wil men graag verbouwen en inrichten van bestaande ruimten, om dienst te doen 

voor doktersconsultwn em terapeutische aktiviteiten.   

Gevraagd wordt naar : 

- Aanschaf van bouwmaterialen en materiaal voor een aantrekkelijke afwerking.  

- Aanschaf van aangepaste meubels.  

- Voorziening van boeken, CDs, DVDs ,speelgoed volgens psicopedagogisch advies.  


