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IS “O NORDESTE” SLECHTER AF ZONDER
DILMA?

Woord van de voorzitter.

(door Stef Huisman)

Dit is mijn eerste “Woord van de voorzitter”.
Vanaf 1 oktober 2016 ben ik voorzitter van
het bestuur van SONOB. Ik volg hierbij Pieter Smulders op, die sinds 1 juli 2015 voorzitter was. Per 1 januari 2016 is Pieter teruggetreden. Over de reden van zijn terugtreden heeft Pieter in het vorige Journaaltje
reeds melding gemaakt.
Ik maak reeds een groot aantal jaren deel uit
van het bestuur van SONOB. Begonnen onder het voorzitterschap van Stef Huisman,
onder andere verantwoordelijk voor de website en lid van de redactie van het Journaaltje. Sinds anderhalf jaar ben ik penningmeester van SONOB. Het beheer van de
website is inmiddels overgedragen aan Malou
van Hoof.
Ik wil mijn uiterste best doen voor de continuering van het werk van SONOB. Hiervoor
zijn extra fondsen nodig. Mijn eerste stap
hierin is om dit Journaaltje onder een grotere
groep potentiële donateurs te verspreiden.
Daarvoor is de inhoud van het Journaaltje
enigszins aangepast om wat meer concrete
informatie te verstrekken over het doen en
laten van SONOB en waarom ons werk nog
zeer noodzakelijk is, met name in die gebieden van Brazilië waarin SONOB actief is,
Noordoost Brazilië. Schroom
niet om dit
Journaaltje ook ter beschikking te stellen aan
uw familie en kennissen. Hopelijk zal deze
actie weer enige extra donateurs opleveren.

Beste vrienden van SONOB.
Hallo allemaal. Fijn jullie
weer
eens
te
mogen
“ontmoeten” via het Journaaltje van SONOB. Op uitnodiging van het huidige
bestuur mag ik wat sfeergevoelens weergeven die
we hier in Brazilië waarnemen na de afzetting van “presidenta” Dilma
Roussef. Met groot genoegen uiteraard! Een
weergave die weliswaar niet geheel objectief
zal zijn en zelfs mogelijk hier en daar wat
kort door de bocht. Gezien bovenstaande titel, geachte lezers, probeer ik vooral dat deel
van genoemd immens groot land, dat al vele
jaren op de interesse en niet aflatende zorg
van nog immer vele SONOB-vrienden mag
rekenen, onder de loep te leggen.
Wat zijn de verwachtingen van de bewoners
van het Noordoosten, de Nordestinos, w.b.
hun toekomst, nu beschermengel Dilma het
niet meer voor het zeggen heeft? Mogelijk is
het woord beschermengel wat overtrokken,
maar men moet toch erkennen dat sinds het
optreden van de socialist Lula en daarna dat
van Dilma er meer aan de arme bevolkingsgroepen van dit land gedacht werd. Maar nu?
Gedurende bijna een heel jaar werd er getwist. Uren, dagen, maanden gediscussieerd,
vaak op de meest beschamende manier,
maar het werd gaandeweg duidelijk dat een
impeachment van mevr. Dilma niet meer te
vermijden was. Vooral juist in het Noordoosten groeide daarom de vrees dat de door Lula ingezette ontwikkeling van deze streek
een halt toegeroepen zou worden. De oude
bezorgdheid stak meteen de kop op, o.a.
verwoord door de 61-jarige Pernambucaanse
landbouwer Cicero Joaquim: “Als Dilma afgezet wordt dan gaan wij, de mensen van hier,

Dit is het laatste Journaaltje van 2016. Ik wil
onze donateurs hartelijk danken voor hun
bijdrage voor de vele projecten voor de arme
bevolking van Noordoost Brazilië.
Ondanks dat het nog pas begin november is
wil u allen toch alvast een gezegend Kerstfeest en een voorspoedig 2017 toewensen.
Ik wens u veel leesplezier.
Jan Spee
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weer hetzelfde lijden tegemoet als voorheen.
Niemand heeft zich ooit destijds voor het
Noordoosten geïnteresseerd.” Voorbeeld van
een lopend project: op diverse plaatsen worden pompstations gebouwd die via een netwerk van pijpleidingen en kanalen water
vanuit de rivier São Francisco naar de meest
droge gebieden brengen. Dat werk is bijna
klaar, maar Maricleide Taveiro, een 40-jarige
huisvrouw uit de Staat Ceará, verzucht: “Als
Dilma niet afgezet wordt, dan zal hier gauw
het water komen. Er ligt al een kanaal klaar,
speciaal voor ons hier gegraven. Maar als zij
weggaat, ja, dan weet ik het niet meer”.
Welnu, Dilma heeft in juni j.l. al die Staten in
het Noordoosten gewezen op de gegrondheid
van de vrees. Allerlei sociale projecten, door
Lula en/of Dilma ontworpen om het Noordoosten mee te trekken in de vooruitgang,
zullen deels of geheel gekort worden. Wat te
denken als bv. de “Bolsa Família” (Soort hulp
voor arme families, kinderbijslag) afgeschaft
wordt? En de nieuwe interim president Temer heeft al aangekondigd dat hij genoodzaakt zal zijn minder populaire maatregelen
te treffen om de enorme staatsschuld te verminderen en om meer banen te creëren, de
gezondheidszorg te verbeteren, enz. enz.
Beste lezers, de macht is weer in handen
van de kapitaalkrachtigen, van de traditionele grootheden van het land, de mensen die
knarsetandend hebben moeten wachten tot
ze van bepaalde zwakheden van de regeringsperioden van Lula en Dilma konden profiteren. Jazeker, er is geroofd op grote schaal
door partijgenoten van Dilma, maar iedereen
weet dat de oppositiepartijen dat niet minder
gedaan hebben. Zal het nu beter worden
voor de Brazilianen, in het bijzonder voor de
Nordestinos? U weet dat er een grote
schoonmaak aan de gang is in Brazilië. De
ene corrupte figuur na de andere moet het
veld ruimen. Men is nu zelfs bevreesd dat de
nieuwe regering erin zal slagen de “Lava
Jato” (Grote Schoonmaak) stop te zetten.

Uw steun aan onze projecten wordt
goed besteed
Een paar jaar geleden verleende werkgroep
Een Aarde uit Asten steun aan de uitbreiding
van het Keukenproject van Acraja/Paus
Pretos naar Pariconha, een plaatsje in de
buurt van Acraja in Alagoas.
Na geruime tijd vernamen wij van onze contactpersoon en bestuurslid van Novo Horizonte in Brazilië, Irmã Lourdes Santana, dat
de groep van Pariconha uiteindelijk om een
aantal redenen besloten had niet met de uitvoering van het Keukenproject te beginnen.
Irmã Lourdes heeft toen in overleg met de
groep in Pariconha besloten het geld voor
het Keukenproject van Pariconha aan te
wenden voor een textielproject. Het geld dat
in eerste instantie bestemd was voor de
tweede groep, die net als de groep in Acraja
een Keukenproject wilde uitvoeren, heeft die
groep besteed voor de aankoop van een
naaimachine en diverse materialen.
De groep bestaat uit 23 heel arme vrouwen
uit de gemeente Pariconha en 13 uit de
plaats Poço de Areia, welke plaats in het binnenland ligt en waarvan de bewoners afstammen van de
Indianen.
Ondertussen heeft
de groep gereedschappen en materialen
gekocht
waaronder
een
naaimachine van het merk Singer.
Er zijn daarnaast ook stoffen en garens aangekocht, linialen, linten, naalden etc. De
groep heeft workshops gevolgd om te leren
naaien en borduren. Er is ook gewerkt aan
integratie van de groep. Daarbij is o.a. gewerkt aan verbetering van het ecologisch bewustzijn en vergroting van het respect voor
het milieu. En er zijn bij dit project ook mensen betrokken die vrijwillig medewerking
verlenen om andere groepen en/of individuen te helpen.
Men probeert in
dit project zo
veel
mogelijk
bruikbare materialen te recyclen en wat
zeker ook een
belangrijk as-

Ja, het Noordoosten mag terecht bevreesd
zijn voor de toekomst. Ik denk dat SONOB
en NOVO HORIZONTE en met name zr. Lourdes in de komende tijd weer meer en meer
benaderd zullen worden om hier en daar een
handje te helpen in de strijd tegen de armoede.
Stef Huisman was jarenlang voorzitter van
SONOB. Hij is enkele jaren geleden met zijn
vrouw en twee kleinkinderen naar Brazilië
geëmigreerd.
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met de a.s. moeders over geboortebeperking
en het gebruik van voorbehoedsmiddelen,
wat zeker in de beginjaren op veel weerstanden stuitte. Vanaf de oprichting van Novo
Horizonte op 27 oktober 2003 heeft deze organisatie onder leiding van Irmã Lourdes
Santana de verantwoording voor de Clube op
zich genomen. De gemeente stelt het gebouw beschikbaar en de parochie betaalt ook
een deel van de kosten, maar dat is nog lang
niet voldoende om deze zorg aan zo veel
mogelijk belangstellenden aan te kunnen
bieden. De leiding is ook nu nog in handen
van een aantal vrijwilligsters, waaronder Dona Petrúcia (algemene leiding), Dona Maria
(handwerken etc.), Dona Leticia en anderen.
Regelmatig springt ook een van de Braziliaanse zusters van de orde Franciscanessen
bij.

pect is: men probeert gezinsinkomen te realiseren.
Ondertussen zijn er diverse bijeenkomsten
van die textielgroep geweest. De gemaakte
producten worden goed verkocht en de
groep heeft aangegeven dat dit project een
groot succes is geworden.
Op bijgaande foto’s ziet u vrouwen bezig met
het vervaardigen van diverse soorten producten van textiel, zoals shirts, kleedjes etc.
Zo ziet u maar: Als wij geld ontvangen om
een bepaald project te realiseren, maken wij
dat zo snel mogelijk over aan Novo Horizonte, die het geld op haar beurt beschikbaar
stelt aan de projectgroep. Als bij nader inzien blijkt, dat de kansen op een positief resultaat voor het project te klein zijn, worden
wij als SONOB hiervan op de hoogte gesteld,
waarbij wij dan ook vernemen voor welk project de toevertrouwde gelden nu worden besteed, wat wij dan op onze beurt kunnen
communiceren met de donateur van het project. Soms duurt het een tijdje alvorens wij
in kennis worden gesteld, wat in Brazilië helaas wel vaker voorkomt, maar het gebeurt
wel. Hierdoor weten wij wel zeker, dat de
bestuursleden van Novo Horizonte projecten,
die aan haar zijn toevertrouwd, volgen en de
resultaten daarvan met ons delen, waardoor
wij op onze beurt onze gulle gevers kunnen
informeren.

Wat is de bedoeling van de Clube das Mães?
De Clube is dus bedoeld voor arme zwangere vrouwen, vaak zeer jong en onervaren in
het krijgen en verzorgen van kinderen. Ze
komen uit de sloppenwijken van Palmeira
dos Índios. De vrouwen komen 1 à 2 keer
per week naar de Clube. Ze krijgen daar dan
een goede maaltijd en ze krijgen voorlichting
over babyverzorging en –voeding. Terwijl ze
daar zijn maken deze moeders hun babyuitzet, die ze, als ze gaan bevallen, mee naar
huis mogen nemen. Sinds kort verstrekt de
overheid een kleine uitkering aan zwangere
vrouwen, maar omdat de betrokken (vaak
zeer jonge) vrouwen de voorlichting en het
leren maken van babykleertjes zo belangrijk
vinden, komen ze toch nog steeds heel graag
naar de Clube. Momenteel doen er ca. 30
vrouwen mee, maar de groepsgrootte kan
erg wisselen. Zoals u waarschijnlijk al heeft
gehoord gaan er t.g.v. de zeer grote economische en politieke problemen steeds meer
stemmen op om de uitkering van de overheid, Bolsa Família, af te schaffen. Dit zou
voor de armen van het Noordoosten van Brazilië een regelrechte
ramp zijn.

Henk van Hoof

Clube das Mães Palmeira dos Índios.
De Clube das Mães, in goed Nederlands
moederclub, is in 1981 als particulier initiatief opgericht door Dona Lia Lobo. Zij werkte
met Braziliaanse vrijwilligers. Voor medische
ondersteuning kon zij en haar collega’s altijd
rekenen op zuster (Irmã) Marcella Sonnemans, van
de Astense
missiezusters Franciscanessen.
Zuster Marcella begeleidde
de
veelal heel
jonge aanstaande
moeders op medisch gebied. Daarnaast gaf
ze tips op het gebied van hygiëne, kindervoeding en kinderverzorging. Ook sprak ze

De SONOB
probeert
om
met
steun
van
haar donateurs
een
bijdrage te
leveren voor de materialen voor de babyuitzetten, leermiddelen en ingrediënten voor de
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maaltijden. Per kwartaal wordt, indien er
door gulle gevers voldoende middelen beschikbaar zijn gesteld, een bedrag overgemaakt.

daarmee werk kan vinden zonder dat ik
daarvoor moet verhuizen naar een andere
staat b.v. naar São Paulo.
Ik ben lid van de groep vrouwen, die onder
directie van Novo Horizonte in Lagoa de Arara huishoudzeep maakt van gebruikte bakolie. Ik ben secretaresse van die groep. Ik
ben ook betrokken bij de plaatselijke kerk als
catecheet en ik ben lid van het koor. Ik ben
de jongste van 10 kinderen en de enige die
nog bij haar ouders woont. Mijn andere
broers en zussen hebben allemaal hun eigen
leven. Een van hen woont in São Paulo, de
anderen wonen hier in de buurt. Zoals ik al
schreef ben ik echt van plan mijn studie met
succes af te ronden.

De kosten die de Clube moet maken, om
haar diensten aan de aanstaande moeders
aan te kunnen bieden, bestaande uit de aankoop van textielgoederen, schoonmaakmaterialen, water, gas en energie, didactisch materiaal, onderhoud en etenswaren, bedragen
R$ 6.420,00 per jaar. In Euro’s is dat om en
nabij € 1.500,00
Basisschool Voordeldonk uit Asten heeft gedurende vele jaren, door het houden van een
sponsorloop, ervoor kunnen zorgen, dat de
medewerkers van de Clube hun werk konden doen, waardoor vele jonge aanstaande
moeders beter voorbereid werden op hun
bevalling en hun taak als moeder. Helaas
heeft deze school een aantal maanden geleden besloten geen actie meer te voeren voor
de Clube. SONOB vindt dat heel jammer,
maar begrijpt heel goed, dat deze school na
al die jaren, aandacht wil schenken aan een
ander goed doel. Basisschool Voordeldonk:
Heééééél hartelijk bedankt voor jullie trouwe
steun aan dit wel heel erg sympathieke ontwikkelingsproject.

Mijn huis en mijn ouders.

De crèche van Josevel.
Zoals jullie weten steunen we al jaren de
crèche van pater Josevel. Deze crèche vangt
kinderen op van enkele jaren tot 12 jaar.
Ruim 40 kinderen werden door SONOB ondersteund. De kinderen worden in de crèche
voorzien van gezonde maaltijden en kunnen
er spelen onder deskundige leiding. De kinderen komen uit zeer arme gezinnen. Vele
van onze donateurs maken maandelijks of
jaarlijks geld over om deze crèche te ondersteunen.

En u voelt hem natuurlijk al aankomen:
Is er onder u iemand, die vindt, dat SONOB
de Clube das Mães van Palmeira dos Índios
moet kunnen blijven steunen, neem dan
contact met ons op. Elke Euro is welkom.
Henk van Hoof

Tijdens de vorige regeringen in Brazilië zijn
dit soort instituten onder staatstoezicht gebracht en worden nu ook door de staat gefinancierd. Hierdoor komt onze bijdrage in een
ander licht te staan.

Vitória Costa
Het verhaal van een jonge
vrouw die op dit moment secretaresse van Novo Horizonte
(onze partner in Brazilië) is.

We zullen binnenkort de donateurs, die een
of meerdere plaatsen in de crèche hebben
geadopteerd, benaderen om te overleggen
of hun bijdragen eventueel ook aan andere,
zeer zinvolle projecten, kunnen worden besteed.

Ik ben 19 jaar en ik woon in
Lagoa da Arara, gemeente
Monteirópolis.
Mijn ouders zijn landbouwers
Ik volg de cursus Technische
landbouwkunde aan IFAL (Instituto Federal
de Alagoas) in Santana do Ipanema. Alagoas.

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.

Ik wil deze cursus, mede met behulp van
SONOB, afmaken en ik hoop dat ik mijn kennis in een echte functie kan inzetten. Dat ik
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