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Verslag van bestuurslid Amba Boone van haar bezoek aan
Brazilië.
Bezoek aan onze projekten Januari 2004.
Eerst Rio,
Volgens onze vrienden is de wijk Acari “het drugs centrum” en inde krant las ik dat er
die nacht weer een politieman was neergeschoten. Ik laat dit bezoek graag over aan
een jongere met meer lef.
Salvador,
Eerst naar het weeshuis in Lauro de Freitas
Mamma Marina was ontstellend blij toen ze zag hoeveel ze kreeg. Ze zag er zelf
krachtig en schoon uit. Ze heeft nu 51 kinderen onder haar hoede. Het voormalig
schooltje in de grote tuin is nu in gebruik als jongens slaapkamers. Daar tegenover
staat een nieuw gebouw, keuken, eetzaal en badkamers voor de jongens.Daar
bovenop wordt weer een schoolruimte gebouwd.
Plannen genoeg, maar volgens Monika,die er nog als vrijwilligster werkt gaat het nog
steeds chaotisch.
Adalberto,
Zag er wat moe uit, had last van z’n rechter arm. Al gauw bleek, dat hij de brief van
Anita niet had ontvangen. Gelukkig had ik een copie bij me. Adalberto was geweldig
blij met de toezegging van onze hulp voor dit jaar Hij vertelde ons, dat Amaralina
steeds meer te maken kreeg met drugs De armoede neemt toe. De bazar aan t’ eind
van het jaar had weinig opgeleverd, woog niet op tegen de inspanning Hij krijgt nu
voor 2 x 30 kinderen, tweemaal per jaar 500 real van stads bestuur. Hij krijgt niets
meer van provincie of staat. Dat zijn de nieuwe regels . De documenten veranderen
neemt veel tijd
Bernadete
Ziet er goed uit. Gerard was er en er was weer een vriendin over,die de taal sprak. B
blijft maar doorbouwen Weer een zaal bovenop de school Onze waterton is in vol

bedrijf, regenwater wordt verzameld, gefilterd en opgepompt naar 2 tonnen op het
dak. Ze heeft ook het gebouw van Henrique gekocht en er werd hard aan verbouwd
Het wordt een school voor 7-14 jarige. Ze krijgt steeds geld voor projekten, maar
heeft ons hard nodig voor de salarissen Deze varieren nu van 280-380 real.
Bertus van Lier
Ja, wat moet ik hierover zeggen We kennen het verhaal. Hij heeft weinig vertrouwen
in de voorzitter en zegt, laat ze eerst zelf maar proberen hoe ze uitkomen met de
subsidie die ze hebben. Hij woont vlakbij de school,,Na de school begint de wijk met
de paalwoningen. Een grote misere, drugs en misdaad. Marieke, die er als
vrijwilligster werkte denkt er anders over. Zij zegt, dat er iedere dag 70 kinderen
komen, die er goed worden opgevangen en dat er veel dingen ontbreken. Marieke is
terug naar Nederland en zal kontakt met me opnemen.
Dan zijn er nog monjas Benedictinas die om financiele hulp vragen, maar dat vertel ik
nog op de vergadering.

