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GEWELD
Het gevoel van onveiligheid groeit in Recife. Op 18 december registreerden we een nieuwe vorm van 
overval. De bandieten blokkeerden de uitgang van een straat met hun auto's en hielden vervolgens in de 
straat alle passanten en auto's aan om ze te beroven. Een drogisterij werd voor de vijfde maal in korte tijd 
beroofd. Gelukkig had een taxi-chauffeur door wat er gaande was en reed in zijn achteruit in volle vaart 
terug, waarschuwde automobilisten om niet de straat in te rijden en ging er snel vandoor. De drogist 
verzuchtte: “Wij kunnen hier niets tegen doen, behalve dan God om hulp vragen. We zijn echt bang, maar 
we kunnen niets anders doen dan doorwerken.”

BESCHERMING
De winkelier vertelde: “We ontvingen vlak voor de gewapende overval een brief van iemand die schreef 
sergeant bij de Militaire Politie te zijn. Hij schreef dat hij een groep beveiligers leidt die zich de 
“BliksemBrigade”noemt. Het logo op zijn visitekaartje is een man met een geweer.” Het telefoonnummer op 
het kaartje bestaat niet. Duidelijk is voor de winkelier dat ook deze groep, die zegt 32 straten te beveiligen, 
een criminele bende is.

PRIMAIRE BEHOEFTEN
Veiligheid, gezondheid en vooruitgang. Een plek om te wonen, 
vrede, schoon water, gezonde voeding,  bescherming en 
scholing. Deze primaire behoeften worden nog altijd niet vervuld 
op veel plaatsen in de wereld, zoals ook in de krottenwijken van 
Brazilië. Terwijl miljoenen mensen hier dagelijks een strijd op 
leven en dood voor voeren, zijn miljoenen anderen druk met het 
zoeken naar nog meer geneugten. We werden in dit verband 
getroffen door de volgende stelling uit het Avatar 
Kursusmateriaal:
“We zullen nooit genoeg hebben van de dingen die we niet 
nodig hebben om gelukkig te worden”. 

KERSTPAKKETTEN
De laatste loodjes... Om alle gezinnen van onze leerlingen met een kerstpakket te verblijden hebben we nog 
een paar lieve donateurs nodig die meedoen. Een attente donateur uit St. Geertruid maakte ons erop attent 
dat zij de overboeking aan SKIBRA terugkreeg omdat de computer bij de Postbank de 
naam/nummercombinatie niet herkende. Bij de tweede poging (nu aan STICHTING KINDERZORG 
BRAZILIË) lukte het wel. Dit mag niet gebeuren en we hebben bij de Postbank een klacht ingediend. DANK 
aan de donateur die niet opgaf. Dank voor de donatie, dank voor de volharding en dank voor het feit dat zij 
de moeite nam ons hierop attent te maken. 
Tot op de laatste dag voor Kerstmis (en als het moet ook daarna) kunnen we kerstpakketten bijbestellen. Het 
totaal aantal gezinnen dat we tenminste met Kerstmis gezonde voeding kunnen geven is echt DIRECT 
afhankelijk van het aantal donaties voor kerstpakketten. 
We willen het de gezinnen van onze schoolkinderen niet aandoen dat ze met Kerstmis honger hebben. Een 
kerstpakket kost ongeveer 15 Euro en bevat uitsluitend degelijke voedingsmiddelen, 100% ter waarde van 
de ontvangen donaties.  
U kunt uw bijdrage storten op giro 208356 van STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te Eijsden onder 
vermelding KERSTPAKKET. Ondernemers opgelet: De kerstpakketten worden door een kleine kruidenier in 
de sloppenwijk samengesteld, dus u steunt met uw gift ook de kleine ondernemer en zijn personeel. 



ZALIG KERSTFEEST EN GELUKKIG NIEUWJAAR
We wensen u allen een ZALIG KERSTFEEST en een VOORSPOEDIG en GELUKKIG 2009! 
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