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Na jaren van het realiseren van zeer vele
projecten en activiteiten ten behoeve van de
arme bevolking van Noordoost Brazilië,
kreeg de stichting de laatste jaren te maken
met problemen. Deze kan ik als volgt omschrijven:

het verminderen van het aantal donateurs doordat het bestand vergrijst;

het niet kunnen vinden van nieuwe donateurs;

het wegvallen van de grote donateurs,
zoals scholen;

de vergrijzing van het bestuur en het
niet kunnen vinden, na vele pogingen,
van geschikte vervangers, die ook een
voldoende groot netwerk meebrengen,
waarin we weer nieuwe donateurs kunnen vinden.

Woord van de voorzitter
Voor u ligt het laatste Journaaltje van onze
stichting SONOB.
Hoe is het zo gekomen?
SONOB is in 1981 ontstaan uit een groep enthousiaste ouders van geadopteerde kinderen uit Alagoas in Brazilie. Deze zijn in die
tijd naar Nederland gekomen door de bemiddeling van de Zusters Franciscanessen waarvan het moederhuis in Asten, in Oost Brabant is gelegen. Deze zusters hadden een
missiepost in Palmeira dos Índios, in Alagoas, Brazilië. Nadat ongeveer 80 kinderen
vanuit Brazilie in Nederland waren geadopteerd, sloot de Braziliaanse overheid de
grenzen voor deze adoptie. De ouders van
de geadopteerde kinderen wilden de arme
bevolking in Noordoost Brazilië toch helpen
en besloten daarvoor een stichting op te
richten om geld in te zamelen voor de hulp
aan deze mensen. Deze stichting werd de
Stichting Ontwikkelingshulp Noordoost Brazilië (SONOB), later omgedoopt in Stichting
Ontwikkelingssamenwerking Noordoost Brazilië.
De stichting heeft in de loop der jaren geld
ingezameld via een trouwe groep vaste donateurs. Ook vele scholen die bijvoorbeeld
met vastenprojecten en andere activiteiten,
voor bepaalde projecten geld inzamelden.
Tevens zijn er incidentele donateurs die geld
aan de stichting overmaakten.

Door bovenstaande problemen heeft het bestuur moeten besluiten, de stichting op te
heffen. Dit is mede versneld doordat de Braziliaanse overheid de financiering van de
Crèche van Pater Josevel en de onderwijskrachten van de, mede door SONOB opgerichte, scholen, heeft overgenomen. Bovendien zijn de woonomstandigheden, in vergelijking met de jaren ’80 verbeterd. Hierdoor
is ook minder noodhulp nodig.
Het bestuur wil u enorm bedanken voor de
jarenlange steun die we van u mochten ontvangen. Ben ervan overtuigd dat hiermee
geweldige dingen tot stand zijn gekomen,
waarbij, op enkele relatief kleine onkosten
na, niets aan de “strijkstok” is blijven hangen.

De stichting is voortvarend aan de slag gegaan en heeft de afgelopen 37 jaar heel veel
bereikt. Een opsomming van de bereikte resultaten vindt u elders in dit nummer.

Zo zal het ook gaan met de financiële reserves die de Stichting nog heeft. Verder op in
dit Journaaltje kunt u lezen hoe het bestuur
deze verdeelt.

Waarom dan toch de opheffing van de stichting.

Na 31 december 2018 zullen er ongetwijfeld
nog donaties binnen komen. Ik ben door het
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voltallig bestuur benoemd tot vereffenaar.
Dat houdt in dat ik de bankrekening beheer
en alle kosten die er nog zijn na 31 december voldoe en de binnengekomen donaties
maandelijks overmaak naar Aktie voor Aktie
ten behoeve van het LCAA. Ik ben te bereiken onder telefoonnummer 0481-376221 of
via email: spee0190@planet.nl.

werk van zuster Bernadette op zich genomen. Op 18 juli 1995 ontvingen wij uit Palmeira dos Índios
verschrikkelijk nieuws:
Zuster Anna was op brute wijze door twee
buurjongens om het leven gebracht. Weer
verloor SONOB haar contactpersoon in Brazilië. Gelukkig stond toen zuster Lourdes Santana, net als zuster Bernadette en zuster Anna lid van de orde Franciscanessen , op. Zij
nam de zware taak op zich om het werk van
zuster Bernadette, m.a.w. het werk van SONOB voort te zetten. Tot en met nu heeft ze
dat met 100 % inzet gedaan. Als we terug
kijken kunnen we zeggen, dat we samen met
u heel veel mooie resultaten hebben bereikt.
Van 1981 tot en met nu is in ons werkgebied
in en rond Palmeira dos Índios, voor met name de arme mensen, veel verbeterd. Op diverse plaatsen zijn de open riolen van weleer
verdwenen. Op verschillende plaatsen is
goed onderwijs gekomen. Scholen die destijds door zuster Bernadette en zuster Marcella Sonnemans in Palmeira zijn opgericht,
zijn de afgelopen jaren grondig verbouwd en
aan de eisen van deze tijd aangepast.
Zonder de pretentie te hebben volledig te
zijn kan ik u een groot aantal voorbeelden
geven van grotere en kleinere projecten, die
met uw steun zijn gerealiseerd. Als ik dit zeg
denk ik aan:

Nogmaals wil ik alle donateurs hartelijk danken voor hun jarenlange bijdrage aan SONOB, waarmee we zeer veel mensen in het
dorre en arme Noordoost Brazilië hebben
kunnen helpen.
Als u een bijdrage aan de arme bevolking
van Alagoas wilt blijven leveren, zou u zich
bijvoorbeeld kunnen aansluiten bij onze zusterorganisatie Aktie voor Aktie in De Meern.
Dit is geen stichting maar een vereniging,
waarbij u zich als lid moet aanmelden. De
doelstellingen van deze vereniging zijn min
of meer dezelfde als die van Sonob. De vereniging bestaat ook uit uitsluitend vrijwilligers. Hierdoor is een minimaal budget nodig en maken ze al het gedoneerde geld over
naar Brazilië. Hiermee helpen ze dezelfde
mensen in dezelfde gebieden als waar Sonob
actief is geweest. Hierbij steunt Aktie voor
Aktie gelijksoortige projecten als Sonob.
Zie
voor
meer
informatie
www.aktievooraktie.nl

Hulp aan de armen. Denk hierbij aan geld
voor medicijnen, voedsel, kleding, schoolspullen etc.

Jan Spee

Huisjes voor armen. Zuster Bernadette
heeft in, en in de omgeving van Palmeira dos
Índios, honderden stenen huisjes laten bouwen. Alleen in de wijk Xucurus, een wijk
waar heel veel armen wonen/woonden, zijn
ruim 400 van die huisjes gebouwd. Een eigen huis, dat geen eigendom was van een
grootgrondbezitter, gaf de mensen zekerheid
en een bepaald gevoel van eigenwaarde.

Woord van de secretaris
U hebt in het woord van onze voorzitter kunnen lezen, dat wij helaas gedwongen zijn onze stichting m.i.v. 31 december 2018 op te
heffen.
In al die jaren, dat onze stichting bestaan
heeft hebben wij heel veel arme mensen op
allerlei manieren kunnen helpen. Dat helpen
bestond zoals u hiervoor hebt kunnen lezen
uit het beschikbaar stelden van gelden, die
wij van onze donateurs mochten ontvangen.
Het eigenlijke werk werd echter in Brazilië
uitgevoerd. In de beginjaren was dat via onze contactpersoon zuster Bernadette.
Zij
heeft dit gedaan tot en met 1988. Helaas
werd zuster Bernadette het slachtoffer van
een vreselijke ziekte, waaraan zij op 26 februari 1989 overleed.
Na het overlijden van zuster Bernadette
heeft zuster Anna Manders met verve het

Sociaal Centrum Xucurus. In de eerder
genoemde wijk is in 1994 een ontmoetingsplek voor de armen verrezen: Het Sociaal
Centrum Xucurus. Hier konden de armen bij
elkaar komen voor allerlei activiteiten. Het
centrum bood hulp van diverse aard. Zo was
in het centrum gedurende een aantal jaren
enkele dagen per week een huisarts beschikbaar evenals een tandartsenpost.
Opvanghuis voor meisjes (LCAA). Dit
opvanghuis is gebouwd door Aktie voor Aktie
uit de Meern. SONOB heeft vanaf het begin
2

nauw met Aktie voor Aktie samengewerkt
door het beschikbaar stellen van geld, dat
wij van onze Nederlandse donateurs kregen,
voor opvangplekken in het tehuis.

gen van hun baby. Al jaren wordt dit project,
dat nog steeds in een grote behoefte voorziet, uitgevoerd door plaatselijke vrijwilligers.
Ziekenhuisje van Batalha. Pater Josevel,
een goede vriend van de Astense missieorde,
had in Batalha, zo’n 50 km verwijderd van
Palmeira, een ziekenhuisje opgericht. Hier
konden de armen medische verzorging krijgen. Voor armen was medische hulp anders
niet beschikbaar. Enkele jaren geleden heeft
de overheid van Alagoas, waar Batalha en
Palmeira deel van uit maken, medische zorg
ook toegankelijk gemaakt voor de armen.
Steun aan dit ziekenhuisje was daarom niet
langer meer nodig.

Het zeepproject. Dit is een project waarbij
het verschaffen van werkgelegenheid het
hoofddoel was. Van bakolie, die de projectgroepen gratis kregen van plaatselijke ondernemers, kon men goede huishoudzeep
maken en deze met winst verkopen. Dit leverde een, weliswaar klein, inkomen op.
Novo Horizonte. Op 27 oktober is in Palmeira
dos Índios een stichting opgericht waarin
groepen die een project uitvoerden waren
vertegenwoordigd. In deze stichting vervulde zuster Lourdes een heel belangrijke rol en
dat doet ze nu nog steeds.

Crèche van Batalha. Wat voor medische
zorg gold, gold ook voor opvang van kleuters en peuters. Voor armen was die onbetaalbaar en dus onbereikbaar. Om die reden
richtte pater Josevel een crèche op. Wat enkele jaren geleden voor medische zorg gebeurde, werd nu ook voor de opvang van
kleuters en peuters realiteit. De overheid
ontfermde zich over deze taak. Steun aan de
crèche was gelukkig niet langer meer nodig.

Scholingsprojecten. Kinderen uit arme gezinnen bleken vaak moeite te hebben met
het volgen van de lessen op het basisonderwijs. Om die reden kwam Novo Horizonte enkele jaren geleden met het voorstel deze
kinderen extra lessen aan te bieden. Al heel
snel bleken deze lessen in een grote behoefte te voorzien. Op dit moment functioneren
zelfs op 5 plaatsen goed draaiende scholingsprojecten.

Bijenproject. SONOB heeft in de tweede
helft van haar bestaan vaker aandacht kunnen besteden aan werkgelegenheidsprojecten. Zo heb ik hiervoor al het zeepproject
kunnen noemen. In de plaats Quichabeira in
de buurt van Água Branca heeft SONOB met
uw steun het z.g. bijenproject kunnen realiseren. Hiervoor gebruikt men een speciale
bijensoort. Deze bijen produceren medicinale
honing, waar in deze streken heel veel belangstelling voor is. Het project functioneert
nog steeds en is, net als andere eerder genoemde projecten, nog steeds de moeite
waard.

Ondersteuning jongeren. In de buurt van
Água Branca heeft SONOB jongeren in staat
kunnen stellen hun opleiding af te maken.
Als dank voor deze service stellen deze jongeren hun kennis beschikbaar voor andere
jongeren, waardoor hun kansen op een betere toekomst vergroot worden.
Cisternas (Watertanks): Water, en dan
bedoelen we goed drinkwater, is vooral voor
arme mensen vaak onbereikbaar. Soms zijn
deze mensen uren bezig water van grote afstand naar hun woning te brengen. Door het
bouwen van watertanks hebben deze mensen in tijden van droogte de beschikking
over water. Afhankelijk van de grootte van
de tank kan dat 2 tot 4 maanden zijn.

Scholen voor armen. In de wijk Xucurus
heeft zuster Bernadette de irmã Bernadetteschool opgericht. Daardoor werd basisonderwijs voor de armen uit de wijk Xucurus wel
bereikbaar. In een andere heel arme wijk
van Palmeira dos Índios, de Alto do Cruzeiro,
heeft zuster Marcella om dezelfde redenen
als zuster Bernadette, de zuster Marcella
Sonnemansschool opgericht. Beide scholen
zijn een jaar of 6 geleden door de overheid
van Palmeira dos Índios helemaal opgeknapt.
Ze kunnen zich op allerlei gebied meten met
andere scholen voor basisonderwijs.

De Moederclub (Clube de Mães): Begin
jaren 80 heeft zuster Marcella Sonnemans in
Palmeira dos Índios een moederclub opgericht. In een gebouw, dat door het gemeentebestuur van Palmeira dos Índios beschikbaar was gesteld, ontving zuster Marcella
jonge, arme aanstaande moedertjes. Zuster
Marcella bood deze moedertjes op allerlei
wijze hulp. Ze kregen een goede maaltijd;
voorlichting over hygiëne en over het verzor3

We kunnen met trots zeggen, dat de projecten van SONOB, die met uw steun konden
worden ondersteund, in een grote behoefte
hebben voorzien. U heeft kunnen lezen in
welke gevallen steun vanuit Nederland niet
langer nodig bleek en in welke gevallen dat
nog wel het geval is.

(0481-375686) Als u vragen daaromtrent
hebt kunt u te allen tijde contact opnemen.
Automatische incasso:
Een aantal van u maakt gebruik van een automatische overboeking. Hiertoe heeft u destijds uw bank gemachtigd. Om uw automatische incasso ongedaan te maken moet u
contact opnemen met uw bank. Wij kunnen
en mogen dat niet doen. Dat moet u echt
zelf doen. Als u telebankiert kunt u dat heel
gemakkelijk thuis voor elkaar krijgen.

U heeft ook kunnen lezen, dat SONOB zonder uw steun niets zou hebben kunnen uitrichten en dat geldt in even grote mate voor
zuster Bernadette, zuster Marcella, zuster
Lourdes en zuster Laetitia. Deze laatste heeft
ruim 25 jaar in Palmeira dos Índios en omgeving gewoond en gewerkt. Nadat ze uit
haar missie naar Nederland was teruggekeerd is zij tot ons bestuur toegetreden als
adviseur. Daarvoor zijn wij haar dan ook
heel veel dank verschuldigd.

Henk van Hoof
Verdeling van het vermogen
Het bestuur van de stichting heeft besloten
om het vermogen te verdelen als weergegeven in onderstaande tabel. In principe is het
uitgangspunt dat alle personen/organisaties
nog voor een jaar (2019) ondersteuning ontvangen. Hiervoor maken we het vermogen
over naar Aktie voor Aktie, die voor de verdere distributie zal zorgen. Dit omdat op het
moment dat we dit Journaaltje schrijven er
problemen met de banken in Brazilië zijn, die
enige terughoudendheid vergen om het geld
nu naar Novo Horizonte over te maken.

Als wij spreken over donateurs noemen we
naast individuele ondersteuners ook scholen
en instellingen. Zonder compleet te willen
zijn zal ik u een aantal van deze scholen/
instellingen noemen: Mill Hill uit Goirle; Tijl
Uilenspiegel uit Deurne; Lionsclub Nuenen en
Lionsclub Breda; basisschool Voordeldonk uit
Asten; Dr. Knippenbergcollege uit Helmond;
KVO uit Asten; Stichting Wilde Ganzen; Cordaid; KMBO (nu ROC ter AA) uit Helmond;
Wereldwinkel uit Goirle; Wereldwinkel uit
Bergambacht; Een Aarde uit Asten; basisschool Open Hof uit Goirle; basisschool Boerdonk; Hooghuiscollege uit Oss; basisschool
Het Startblok uit Elst en nog vele andere.

Na 31 december 2018 zullen er ongetwijfeld
nog donaties binnen komen. Deze donaties
zullen maandelijks worden overgemaakt naar
Aktie voor Aktie ten behoeve van het LCAA.
Vermogen per 1-11-2018

BELANGRIJK
Contact met donateurs LCAA:
Maria Sterken zal alle donateurs van LCAA
persoonlijk benaderen. Mogelijk is dat in uw
geval bij het lezen van dit journaaltje al gebeurd.
Zegeningen van SONOB:
Binnenkort kunt u in een extra Journaaltje
meer lezen over een aantal projecten waaraan u op enigerlei wijze uw bijdrage heeft
geleverd.

€27183,86

Aktie voor Aktie tbv LCAA

€ 8.400

Gezinnen

€

624

Clube das Mães in Palmeira
dos Índios

€

2400

Novo Horizonte

€ 13.000

Lourdes

€

Reserves

€

2000
759,86

Indien u bezwaar hebt tegen bovenstaande
verdeling, verzoeken wij u om hierover contact op te nemen met het bestuur.

Schriften van Bernadette:
SONOB is in het bezit van de schriften van
zuster Bernadette. Daarin maakte zij destijds
heel beknopt aantekeningen betreffende de
kinderen die voor adoptie naar Nederland
gingen. Kopieën van deze schriften liggen bij
Henk van Hoof (0493-603545) en Jos Livius

Woord van de redactie
Wij danken de sponsoren die het mogelijk
gemaakt hebben on het Journaaltje tegen de
geringste kosten te kunnen versturen. Met
name het ROC Ter AA in Helmond voor het
kopieerwerk en Hema Asten voor de enveloppen.
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