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van NOVO HORIZONTE, Lar da Criança, de
parochie van pater Josefel en anderen, geholpen een bestaan op te bouwen. Veel
goeds is daaruit voortgekomen. Mede op
verzoek van de Braziliaanse organisaties zetten wij onze steun uit Nederland sterk door.
Voortdurend checken wij bij onze counterparts in Brazilië of we met zijn allen de juiste
zaken op het goede moment doen. De ene
keer lukt dat beter dan de andere. Maar ondersteuning aan jonge gezinnen met kinderen en de daaruit voortvloeiende zaken
blijven onze aandacht vragen. Stappen worden er gemaakt, maar het werk is nog lang
niet af. Onder andere het Lar da Criança, de
opvang van kinderen, zal nog jaren onze
aandacht vragen.
Wij hopen dan ook nog jaren een steunbetuiging van onze donateurs te mogen ontvangen. Uiteraard zijn eenmalige giften ook van
harte welkom.
Een mooie taak van Pieter en het dagelijks
bestuur van SONOB om mede richting te geven aan toekomstige ontwikkelingen.
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Woord van de voorzitter

Afscheid en Welkom
Na vele jaren lid geweest te zijn van het bestuur van SONOB en een fiks
aantal jaren voorzitter, ga ik nu
op mijn 71e verjaardag afscheid
nemen.
Je kan er ingewikkeld over doen
maar er is voor elke verantwoordelijkheid een moment dat
je het over moet laten aan een
ander. Voor mij is dit moment nu gekomen.
Ik kan ook rustig afscheid nemen omdat we
een uitstekend bestuur hebben, toegewijd en
blijvend enthousiast. Bovendien is met de
benoeming van de nieuwe voorzitter, Pieter
Smulders, een ervaren en betrokken nieuwe
voorzitter gekozen. Een unaniem besluit door
het huidige bestuur. Pieter heeft veel organisatorische en bestuurlijke ervaring. Kent
Brazilië, en met name Alagoas. Is er reeds
diverse malen geweest , zonder destijds te
weten dat er een beroep op hem gedaan zou
worden.
Gedurende het meer dan 35-jarige bestaan
van de Stichting is gebleken, dat er zeer primaire zaken tot stand gebracht zijn. Samen
met onze collega organisatie “Aktie voor Aktie“, hebben we individueel en gezamenlijk
veel tot stand kunnen brengen. Vele kinderen zijn, mede door inzet vanuit Nederland, geholpen met een betere start. De
meest schrijnende gevallen zijn met inzet

Uw aftredend voorzitter,
John van Dijk

Zoals in de vorige editie van het Journaaltje
is aangegeven, wordt in deze uitgave op
hoofdlijnen verslag gedaan van de belangrijkste resultaten uit de studiedag, die het
bestuur van SONOB in het begin van dit jaar
heeft gehouden.
De doelstelling van SONOB
De doelstelling ofwel de missie van SONOB,
zoals deze in de Statuten is neergelegd, blijft
in hoofdzaak bestaan, maar is iets aangepast
om te voldoen aan de ontwikkelingen in Brazilië in deze tijd. Deze veranderende ontwikkelingen zijn immers rechtstreeks van invloed op de wijze waarop SONOB haar missie
kan realiseren en vormgeven.
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Het verbeteren van de leefomstandigheden
van de armen in Alagoas door het bevorderen van gezondheid, onderwijs, materiële
steun en werkgelegenheid, blijft de voornaamste doelstelling. Hieraan is toegevoegd
dat uitdrukkelijk rekening wordt gehouden
met en aansluiting wordt gezocht bij de politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen, die in Brazilië, respectievelijk
Alagoas, plaatsvinden.

en Aktie voor Aktie.
Vanuit SONOB is hier altijd veel in geïnvesteerd. Tijdens de studiedag hebben we echter moeten vaststellen dat de contacten met
deze partners al enige tijd op een laag pitje
staan en er de laatste tijd zelfs helemaal
geen projecten aan de orde zijn. Hoewel we
het van belang vinden de communicatie en
relatie met deze partners naar de toekomst
toe open te houden, zullen wij ook aan de
slag gaan om nieuwe partners te zoeken en
te benaderen.
De gewenste relatie met de huidige en eventueel nieuwe Nederlandse partners zal onderdeel gaan uitmaken van een nog dit jaar
te ontwikkelen PR-plan van SONOB.
Het Bestuur van SONOB: gedachtewisseling
Een groot gedeelte van de studiedag heeft in
het teken gestaan van een interne gedachtewisseling over (het functioneren van) het eigen bestuur van SONOB. Belangrijk hierbij
was ook, hoe elk bestuurslid voor zichzelf
keek naar de gewenste eigen functie en inbreng.
Omdat een aantal bestuursleden zich al gedurende vele jaren inzet voor SONOB en in
het recente verleden al eens de wens te kennen heeft gegeven afscheid te willen nemen
van het bestuurslidmaatschap, is ook hier
uitvoerig bij stilgestaan.

De relatie met onze donateurs.
Tijdens de studiedag is uitvoerig stilgestaan
bij de uitermate belangrijke inbreng van onze donateurs om de doelstellingen van SONOB te kunnen realiseren. Met hen staat of
valt het succes van SONOB. We achten het
van groot belang onze donateurs méér bij de
ontwikkelingen van SONOB te betrekken,
hen een groter gevoel van persoonlijke betrokkenheid te geven en hen vaker te informeren over allerlei zaken die voor SONOB –
en dus ook voor de donateurs – van belang
zijn. Een nieuwe en verfrissende aandacht
voor onze donateurs zal de komende tijd
speerpunt van beleid worden. Besloten is dat
binnen het bestuur van SONOB een speciale
bestuursportefeuille wordt gecreëerd voor
onze donateurs, die zal worden vervuld door
Maria Sterken. Zij zal in de komende maanden alle donateurs persoonlijk benaderen.

Dit heeft er in geresulteerd dat de huidige
voorzitter John van Dijk zijn werkzaamheden
per ultimo juni 2015 zal beëindigen.
Jos Livius heeft eveneens te kennen gegeven
om – na 16 jaren bestuurder van SONOB te
zijn geweest – graag een andere uitdaging
ter hand te willen nemen. Uit het oogpunt
van continuïteit van het bestuur wacht hij
echter nog even met het neerleggen van zijn
functie,

De relatie met onze Braziliaanse partners.
Uiteraard heeft de bespreking en evaluatie
van de relaties met onze Braziliaanse partners Batalha en Novo Horizonte prominent
op de agenda gestaan met als resultaat enkele nieuwe strategiebesluiten, die passen in
en anticiperen op de nieuwe ontwikkelingen.
Hierover wordt in dit Journaaltje apart verslag gedaan door Jos Livius.

totdat het huidige bestuur een goede aanvulling heeft gekregen. Voor Jan Spee geldt,
dat hij recent binnen het bestuur de functie
van penningmeester al van Jos Livius heeft
overgenomen.
Henk van Hoof zet zijn functie van secretaris
en verantwoordelijke voor het Journaaltje

graag voort.
Maria Sterken is nog niet zolang geleden toegetreden tot het bestuur en blijft hier graag
deel van uitmaken. Haar werkzaamheden in
het bestuur spitsen zich toe op primair het
contact met de donateurs, de crèche en het
LCAA.
Pieter Smulders is als laatste recent tot het

De relatie met onze Nederlandse samenwerkingspartners.
In het bijzonder gaat het hier om Nederlandse (mede)subsidiegevers als Wilde Ganzen
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bestuur toegetreden en had ten tijde van de
studiedag nog geen specifieke aandachtsgebieden binnen het bestuur.

dat doet onvoldoende recht aan de ontwikkelingen die Novo Horizonte sinds de oprichting
heeft doorgemaakt. Novo Horizonte is namelijk niet stil blijven staan en heeft binnen onze samenwerking steeds meer het initiatief
genomen. Dat heeft alles te maken met de
visie en werkwijze van het bestuur en in het
bijzonder van zr. Lourdes, de oprichtster van
de organisatie. Een visie overigens, die wij
van harte met hen delen.

Aansluitend op bovenstaande ontwikkelingen, is besloten een wervingscampagne op
touw te gaan zetten voor het aanwerven van
nieuwe bestuursleden. Hierbij is aangegeven
in eerste instantie de eigen donateurs de
mogelijkheid te bieden om voor een bestuurslidmaatschap van SONOB in aanmerking te komen.

Lourdes put daarbij uit eigen ervaring. Als
oudste dochter uit een zeer arm en groot gezin, weet zij wat ontberingen zijn, maar ook
hoe je je daar bovenuit kunt knokken. Dat is
haar en haar zussen gelukt, omdat ze ouders
hadden die er alles aan deden om hun kinderen maximale kansen te bieden. Ouders,
die zelf analfabeet waren, maar slim genoeg
om te beseffen dat naast een goede opvoeding, onderwijs de basis vormt van iedere
vooruitgang. Lourdes heeft die kansen gepakt. Ze kon ze zelf niet creëren, maar ze
heeft ze wel gezien en ze ten volle benut. Als
dochter van een sjouwer op de plaatselijke
markt, heeft ze het zelf gebracht tot regionaal overste van de kloosterorde. Haar jongere zus heeft een belangrijke rol in de Beweging van Plattelandsjongeren in Alagoas
en de jongste studeerde sociologie in Venezuela op basis van een door dat land verstrekte studiebeurs. Drie sociaal zeer bewogen mensen, die nu ieder op hun eigen manier iets terug doen voor de gemeenschap
waar ze uit voortgekomen zijn.

De vacatures in het bestuur.
In het vorig Journaaltje trof u – als donateur
- een uitnodiging aan, desgewenst te reflecteren op de functie in het bestuur van SONOB. Helaas heeft dit niet tot een resultaat
geleid.
Daarom zal de werving voor nieuwe bestuursleden nu verder openbaar worden
voortgezet.
Waarom Novo Horizonte?
In ieder Journaaltje leest u wel een enthousiaste opmerking over onze samenwerking
met de Associação Novo Horizonte in Brazilië. Vanwaar dit enthousiasme?
Als reden zou je kunnen noemen, dat Novo
Horizonte uit de activiteiten van de SONOB is
ontstaan en daardoor vanaf het begin goed
aansloot op onze manier van werken, maar

Haar persoonlijke ervaring heeft Lourdes tot
de overtuiging gebracht, dat ontwikkeling
vanuit de mensen zelf moet komen. Je moet
wel helpen de kansen te creëren, je kunt ze
leren de kansen te zien, ze stimuleren en er
voor ze zijn als ze je steun nodig hebben,
maar verder is het vooral loslaten en de
ruimte geven om zelf fouten te maken en te
ervaren! Lourdes staat niet alleen in deze visie, maar heeft binnen Novo Horizonte mensen om zich heen, die dezelfde aanpak voorstaan.
“Weinig nieuws onder de zon”, zult u misschien denken. Dat is waar, de visie van
Lourdes is niet uniek, maar ik ken weinig organisaties die daarin net zo ver gaan als Novo Horizonte. Deze organisatie neemt in de
betrokken gemeenschappen van Paus Preto,
Bouqeirão en Serra das Viúvas zelf al geen
initiatieven meer, maar laat alles van de gemeenschappen zelf komen. Daar is wel een
heel traject aan vooraf gegaan. Eerst heeft
Novo Horizonte jaren besteed aan het neerzetten van basisvoorzieningen, trainingscen3

tra, drinkwatertanks, ovens en voorzieningen
die voor enig inkomen konden zorgen, zoals
bijenprojecten, textiel bewerken enz. Tegelijkertijd zijn groepen gevormd en jongeren
met leiderschapskwaliteiten getraind in leiding geven, samenwerken, plannen en financieel beheer. Geleidelijk aan is de verantwoording voor onderhoud en exploitatie van
alles wat gerealiseerd is, bij de mensen uit
de gemeenschap zelf neer gelegd en zijn zij
het die voor de verdere emancipatie en ontwikkeling zorgdragen. Dat heeft al veel
mooie initiatieven opgeleverd o.a. op het gebied van milieuzorg, opvang en bijscholing
van probleemkinderen, realiseren van een
banklening voor de financiering van een verkooppunt van textielproducten, productie
van zeep en de fabricage en verkoop van
zoetigheid. Natuurlijk weten de mensen zich
daarbij altijd verzekerd van de steun en het
advies van Novo Horizonte en zo nodig financiële steun van de SONOB, maar daar wordt
geen misbruik van gemaakt. Natuurlijk gaan
er regelmatig ook dingen fout, maar daar
krijgen de mensen de ruimte voor en daar
leert men van. Het is het onderlinge vertrouwen tussen de gemeenschap, Novo Horizonte en de SONOB die de mensen alle gelegenheid biedt zelf tot ontwikkeling te komen en
dromen en ambities waar te maken. Novo
Horizonte bewaakt de grote lijnen en is er als
dat gewenst wordt. De vraag is natuurlijk
wel of de SONOB daarbij op termijn nog wel
een rol heeft. Lourdes is op dit punt duidelijk. “Dit traject slaagt alleen als wij elkaar
daarbij niet loslaten. Zonder steun van buiten, had ik het ook niet gered.”
Brazilië gaat vooruit en Alagoas profiteert
daar van mee, maar volledig op eigen benen
staan is voorlopig nog niet aan de orde. U
begrijpt; van onze morele en praktische
steun kunnen ze verzekerd zijn.

hun kansen op een betere toekomst aanmerkelijk zullen verbeteren. Op onze site
www.sonob.nl kunt u onder “Lopende projecten” uitgebreide informatie over dit project vinden.
Henk van Hoof
Het verhaal van Rita Bezerra Nunes
Mijn naam is Rita, ik
ben 23 jaar oud en ik
woon momenteel in
Palmeira dos Índios,
Alagoas, maar ik ben
geboren in Batalha. Ik
ben studente op de
universiteit
van
Alagoas,
waar ik
Engels studeer. Vanaf
mijn 6e tot mijn 19e jaar woonde ik in het
opvanghuis voor meisjes, LCAA. Dat waren
voor mij de belangrijkste momenten in mijn
leven, want ik had daar onderdak en ontving
er van de zusters mijn opleiding. Deze
zusters waren voor mij een moeder die ik
zelf niet meer had.
Ik kom uit een arm gezin, heb twee broers
en mijn hele familie werd opgevoed door de
zusters Roberta en do Carmo, die heel veel
voor ons gedaan hebben. Ze voelden onze
behoefte om steun en hulp te ontvangen in
het droevigste moment van ons leven, toen
we onze biologische moeder verloren . Het
oudste kind was 14 en zij moest voor
iedereen zorgen. We verkeerden in een heel
moeilijke situatie omdat de eigen familie ons
niet wilde en kon helpen.
Het volledige verhaal van Rita kunt u lezen in
het volgende Journaaltje. We plaatsen dit
verhaal graag integraal om u aan te geven
hoe belangrijk het werk van LCAA is voor de
ontwikkeling van kinderen zoals Rita.

Jos Livius
Nieuwe projecten
Graag maken wij van de gelegenheid gebruik
u erop te wijzen, dat wij op zoek zijn naar
donateurs die steun willen geven aan een
project van Novo Horizonte dat wij onlangs
via zuster Lourdes mochten ontvangen. Dit
project heet “Kijk op olie “. De bedoeling
daarvan is, dat op 4 verschillende locaties,
groepjes vrouwen bezig willen zijn om van
gebruikte bakolie zeep te maken. Het geeft
hen werk en dus ook wat inkomen, waardoor

Woord van de Redactie
Wij danken wederom de sponsoren van het
Journaaltje, met name het ROC Ter AA in
Helmond voor het kopieerwerk en Hema Asten voor de enveloppen.
De redactie wenst alle lezers van het Journaaltje een hele fijne vakantie toe.
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