Help mij Leven
Nieuwsbrief

(AJUDE ME A VIVER)

Jaargang 32, nr. 120: september 2018

Stichting ‘Help mij leven’ biedt kinderen in extreme risicosituaties de kans op een beter bestaan.

Nieuwsbrief

Colofon en inhoudsopgave

Colofon
De nieuwsbrief is een uitgave
van stichting ‘Help mij leven’
en verschijnt drie keer per jaar.
Oplage circa 1.100 stuks
ISSN: 2211-4270

Redactie

André van der Eijk
Allard Gunnink
Yke Meindersma

Correspondentie

E-mail: mail@helpmijleven.org

Inhoudsopgave
Bestuursmededelingen ................ 3
Brief uit Brazilië ........................ 4
Jubileumfeest

........................... 11

Bericht Team Noord ..................... 12
Contact .................................... 14
Gemakkelijk geld overmaken ......... 15

Stichting ‘Help mij leven’ geniet het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen, uitgegeven
door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Stichting ‘Help mij leven’ vindt het
belangrijk om regelmatig te worden getoetst door een onafhankelijke en betrouwbare
instantie. Zo kunt u als donateur er zeker van zijn dat wij voldoen aan de criteria van
transparantie en goed bestuur.

Bestuursmededelingen
Beste donateur,

In deze nieuwbrief kunt u weer lezen over het werk van REMER en stichting ‘Help
mij leven’.
Allereerst de brief van Robert over de laatste ontwikkelingen in Rio de Janeiro
en Pequeri. Er hebben weer ingrijpende gebeurtenissen met veel geweld
plaatsgevonden.
Team Noord brengt verslag uit van hun verblijf en werkzaamheden deze zomer
in Rio de Janeiro en op Sítio Shalom. We danken hen heel hartelijk voor hun
geweldige inzet en hulp.
Op het moment dat deze nieuwsbrief uitkomt wordt door een groepje
mountainbikers uit Nederland een mountainbiketocht voor REMER gehouden in
de omgeving van Pequeri.We wensen de mountainbikers heel veel succes.
Meer informatie vindt u in de vorige nieuwsbrief en op www.bbchallenge.nl.
Wij hopen op 24 november een mooi feest te organiseren vanwege het 30-jarig
bestaan van stichting ‘Help mij leven’. Robert is hierbij zelf aanwezig en meer
informatie over het jubileumfeest kunt u in deze nieuwsbrief terugvinden.
Het is aan de ene kant triest dat na 30 jaar stichting ‘Help mij leven’ nog steeds
noodzakelijk is, maar we zijn erg dankbaar dat we dit werk dank zij u samen
kunnen voortzetten.
Wij danken u allen heel hartelijk voor uw jarenlange steun !
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van stichting ‘Help mij Leven’,
Marieke Oostenbrink, voorzitter
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Brief uit Brazilië
Beste vrienden,
We zouden begin augustus de eerste steen leggen voor de bouw van de sporthal
in Antares. Iets waar wij al jaren van dromen. Op een dag in mei kregen wij ineens
te horen dat de drugsbende juist op deze plek ‘hun zwembad’ wilde bouwen. Hun
wil is wet, dus geen sporthal. Feit is dat de wijk van hen is. Als zij zeggen dat wij
bij wijze van spreken morgen om 14.00 uur Antares moeten verlaten, dan hebben
wij geen keuze. Verder wilde de advocaat van de drugsleider een gesprek met ons
om te kijken of wij ze hier mee konden helpen. Tja, kan het nog gekker!! Maar já,
ga dat maar eens zeggen als zij weten dat er geld is voor een sporthal die er niet
meer komt. Wij hebben ontzettend gebeden dat zij het ons nooit zouden vragen.
Verschillende afspraken werden gemaakt die om één of andere reden nooit zijn
doorgegaan. Wel werd er begonnen met de bouw van het zwembad, uitgevoerd
door de mensen van een plaatselijke kerk!! Dat er bloed kleeft aan het geld
dat zij ontvangen, daar zat de dominee niet zo mee: “We moeten toch allemaal
overleven”, zei hij met een brede glimlach. De kinderen kunnen dadelijk in die
snikhete zanderige wijk naar een zwembad kijken waar zij alleen in mogen spelen
als zij voor de bende gaan werken. Triest.
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REMER Rio - Samenwerkingsverband met Sparta Esporte Clube (Favela Morro da Providência)
Juninho is 12 jaar. Hij voetbalt al vanaf zijn zevende jaar bij Sparta. Hij woont
helemaal in het toppie van de krottenwijk. Zijn moeder kwam al die jaren trouw
twee maal in de week met hem mee naar de club, het oudste zusje zorgde dan
een paar uurtjes voor de drie andere kleintjes. Heel zelden kwam zijn vader,
omdat hij zes avonden in de week werkte bij de markthallen. Meestal speelde
Juninho met de iets oudere jongens omdat hij erg goed was voor zijn leeftijd.
Twee maanden geleden werd hij door Petroleo, de trainer, geplaatst bij een
voetbalclub genaamd São Cristovão, waar hij nu ook twee maal in de week traint
en op zaterdag wedstrijden speelt. Deze week vertelde Petroleo mij dat Juninho
uitgenodigd is om op proef te gaan trainen bij Sportclub Vasco. De eerste weken
zijn heel goed verlopen.
Volgende maand bestaat Sparta alweer 31 jaar. Duizenden kinderen hebben in al
die jaren hier gevoetbald. Vaak kom ik oudere jongens rond de krottenwijk tegen,
die mij vertellen dat de club ervoor gezorgd heeft dat zij op het rechte pad zijn
gebleven en iedere keer geeft mij dat een ontzettend blij gevoel. Toch blijft het
bijzonder zuur dat Sparta Rotterdam deze club nooit financieel heeft gesteund.
Wie weet mag dit gebeuren in 2019!

Stichting ‘Help mij leven’ biedt kinderen in extreme risicosituaties de kans op een beter bestaan.

5/16

REMER Rio – Samenwerkingsverband met Sparta (Favela Pedra lisa)
Ik heb al eerder geschreven dat rondom Pedra Lisa een supernieuwe trambaan is
aangelegd die een meter voor de ingang is gebouwd. Ongelukken zijn zo gebeurd
en vroeger was dit een weg waar bussen, auto’s en taxi’s reden. Mocht er nu iets
gebeuren, dan kan niemand snel afgevoerd worden. Sinds wij deze wijk in 1996
betraden is er werkelijk geen enkele progressie gemaakt voor wat betreft sanitaire
voorzieningen. Het open riool blijft nog net zo hard naar beneden stromen en de
stank is nog hetzelfde als 30 jaar geleden. Steeds zijn er mooie beloftes gedaan
bij nieuwe verkiezingen, maar het blijven luchtkastelen. Dit keer met de bouw
van de trambaan geloofde ik in veranderingen. Op kleine afstand staat de grote
tramremise waar honderden banen zouden komen. Vanaf station Central lopen
iedere dag honderden werknemers naar deze tramremise voorbij Pedra Lisa, maar
er is werkelijk niet één inwoner uit deze favela aangenomen.
Het enige schone plekje in de wijk is waar het voetbalveld ligt. Pedro geeft daar
vier keer in de week voetballes aan drie verschillende leeftijdsgroepen. In Rio
regent het vaak en dat betekent dat het gladde betonnen veld niet gebruikt
kan worden, gevaar voor verwonding is dan erg groot. Wij zijn enorm blij dat de
organisatie Wings of Support van de KLM er momenteel voor zorgt dat er een dak
wordt gebouwd, zodat de kinderen altijd kunnen spelen. Wij hopen het sportveld
met dak feestelijk te openen op 13 oktober. Tegelijkertijd heeft de Brasilgroep
2018 er voor gezorgd dat een moeder met haar drie kinderen op een veilige plek,
naast het voetbalveld, haar huis aan het bouwen is. Zij woonde op een plek
waar heel veel geschoten werd en waar het echt te gevaarlijk voor hen was.
De Brasilgroep heeft een begin gemaakt en het materiaal betaald zodat vrienden
van het gezin het huis nu af kunnen bouwen.
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REMER Rio - Favela de Antares
Eind juli was de groep vrijwillig(st)ers uit Nederland (Brasilgroep 2018) in Antares
om te verven en tegels te leggen in het jongerengebouw. Als afsluiting was er een
vliegerfestival waarbij zo’n 100 kinderen en volwassenen zich op het sportveld
aan het vermaken waren. Ineens klonken er schoten. Gillend rende iedereen in
paniek naar de deur van het schooltje. Dit was het begin van de oorlog tussen de
plaatselijke drugsbende en paramilitaire milities die al jaren Antares proberen in
te nemen. Er werd zwaar gevochten tussen honderden zwaar bewapende mannen.
In het midden van Antares ligt een riviertje met een aantal bruggetjes. Het ene
gedeelte was na een paar dagen al veroverd door de milities, maar zij kwamen de
bruggetjes niet over. Soms werd er urenlang geschoten en met granaten gegooid.
Alles lag stil in Antares. Scholen, winkels en ons werk. Er werd een avondklok
ingesteld en de straten waren uitgestorven. Aan beide kanten vielen slachtoffers.
In een krottenwijk in het centrum zou het leger al lang zijn opgetrommeld, maar dit
is Antares, een krottenwijk in “the middle of nowhere”. Eindelijk, na tien dagen,
kwam het leger en was er vrede. Ik was die dag in Antares en ik kon mij een beetje
voorstellen hoe de geallieerden werden ingehaald in 1945 in Nederland. Wat was
iedereen blij. De mensen gingen naar buiten en konden letterlijk weer ademhalen
en kinderen konden weer buiten spelen.
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De bewoners van de huisjes bij de bruggetjes bouwden een extra laag stenen
om hun muren te beschermen want zij wisten dat het leger na een bepaalde tijd
weer weg zou gaan en dat dan de strijd weer voortgezet zou worden. Inderdaad,
na een week werd er weer gevochten, maar door invallen van de politie gebeurde
dit meer in de avonduren. Soms heeft de militie een paar dagen alles veroverd,
daarna pakt de drugsbende alles weer terug. Sinds de tussenkomst van het leger
draait het werk van REMER gewoon weer, ook nadat zij weer weggingen. Dit in
tegenstelling tot de plaatselijke school. Normaal werd ons schooltje dagelijks
bezocht door 120 kinderen, nu zijn dat er gemiddeld 60. De kinderen zijn natuurlijk
het grootste slachtoffer. Het lawaai van kogels en het idee dat deze jouw huisje
binnen kunnen komen. Ondertussen maken zij zich ook zorgen over familieleden
die betrokken zijn bij de schietpartijen. Daarbij zijn er regelmatig invallen in de
huisjes door politie, leger, militie en drugsbende. Terwijl de familie onder schot
wordt gehouden, zijn zij op zoek naar vluchtelingen. Dit alles geeft traumatische
stress bij de kinderen. Slecht slapen en eten, moeilijk concentreren, bedplassen,
schrikken, transpireren, teruggrijpen naar hun ouders, niet uit huis durven, heel
druk en agressief zijn, steeds vertellen wat er gebeurd is, zijn enige voorbeelden
van klachten die wij horen van de leraren. Veel spelen, aandacht geven en
zelfvertrouwen vergroten, dat is waar wij mee bezig zijn. Het sportveld wordt amper
gebruikt omdat het buiten nooit echt veilig is. Het zwembad van de drugsbende,
waarmee ik deze brief begon, is door de militie afgebroken. Wij hopen en bidden
dat er snel vrede mag zijn.
Op 25 en 26 september zal er een nationale conferentie gehouden worden over
de rechten van het kind. Zeven jongeren van REMER zullen aanwezig zijn. Er zijn
nu al verschillende vergaderingen geweest waarin deze jongeren debatteren over
de wetgeving die hen in de toekomst moet beschermen.
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Nieuwsbrief jaargang 32, nr. 120: september 2018

REMER Minas - Sítio Shalom (Pequeri)
We hebben in augustus het 26-jarig bestaan van de Sítio Shalom gevierd.
Dankbaar voor weer een jaar waarin wij gezegend zijn. Steeds krijgen wij goede
berichten van jongeren die nu niet meer op de Sítio wonen, ongelofelijk fijn dat
zij na al die jaren nog steeds contact houden met ons. Binnenkort zijn er weer
twee bruiloften.
Tegelijkertijd maken wij ons ernstig zorgen over onze financiële situatie in de
toekomst. De gemeente moet betalen voor de kinderen, maar zij betaalt een
minimumsalaris per kind, wat veel te weinig is. De gemeente kan of wil dit bedrag
niet verhogen. Er zijn ook gemeentes die helemaal niet betalen. Onze advocaat
procedeert, maar de afhandeling van de zaak kan jaren duren. Van de week
hadden wij een gesprek met de kinderrechter, die ons echt een steun in de rug
is, waarin wij hem om hulp vroegen. “Als er niet meer financiële steun komt dan
moeten wij een woonhuis sluiten aan het eind van het jaar”, zei ik. Zijn antwoord
was duidelijk: “Heel jammer, maar dan moet dat maar.” Terwijl kinderjustitie ons
elke week belt of zij nog een kind mag plaatsen!!! Kindermisbruik, en de ernstigste
vorm daarvan de kinderprostitutie, neemt in deze tijd van economische crisis
weer enorm toe. In dorpen in de omgeving, als gepensioneerden hun pensioen
ontvangen, worden sommige kinderen naar het plein gebracht door hun vader
of moeder om contact te maken voor sex. Vaak wordt hier niets tegen gedaan
omdat bepaalde autoriteiten hierbij betrokken zijn. Lilian is net 13 jaar, zij heeft
een jaar in de kinderprostitutie gezeten. Vader en moeder zullen uit de ouderlijke
macht worden ontzet wat wel een jaar kan duren. Daarna op zoek naar een
pleeggezin. De eerste weken zei Lilian bijna niets. Een ontroerend tafereel was
dat de Brasilgroep knuffels uitdeelde. De knuffel die zij ontving liet ze dagen niet
meer los. Ik sport twee maal in de week met de jongens en meisjes. Lilian doet
niet mee met voetbal maar het hardlopen op vrijdag vindt zij geweldig. Zij heeft
een enorm trauma opgelopen en een lange weg te bewandelen, maar wij zijn er
voor haar! Zij voelt zich hier nu veilig.
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Afgelopen week hebben alle 38 werknemers van REMER en Sparta op de Sítio
de cursus CLAVES gevolgd. Een cursus die bedoeld is om spelenderwijs seksueel
misbruik te voorkomen en bespreekbaar te maken. Het was voor het eerst dat
wij met z’n allen samen waren en het is ontzettend belangrijk om permanente
educatie te geven aan onze werknemers.
In de afgelopen maand zijn vijf kinderen opgenomen in pleeggezinnen. Bij het
afscheid nemen vloeien de tranen, want hoe blij de groepsleidsters ook zijn dat
de kinderen nu een echte familie krijgen, zij hebben maanden en vaak jaren met
zoveel liefde voor hen gezorgd en er ook zoveel liefde voor teruggekregen, dat
het best pijn doet.
De Stichting Admiraal Siqueira zet zich al sinds 2003 voor REMER in. Eind
september ontvangen wij zes mountainbikers die 360 kilometer gaan rijden om
geld in te zamelen voor het goede doel. Het wordt een echte ‘challenge’ want de
route gaat over pieken en dalen en meestal over zeer slechte wegen. Geweldig
om te zien hoe een ieder zich op zijn eigen manier inspant voor de Braziliaanse
kinderen.
Ik eindig deze brief met jullie ontzettend te bedanken voor alle steun in welke
vorm dan ook. In de naam van alle kinderen en medewerkers wens ik jullie Gods
Zegen toe!
Met zeer vriendelijke groet,
Oetsia, Moises, Janine en Robert
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Jubileumfeest
Stichting Help Mij Leven bestaat 30 jaar!

Vier dit feest met ons mee!

Wanneer:

zaterdagavond
24 november 2018

Inloop:
Start feest:
Einde feest:

19.30 uur
20.00 uur
22.30 uur

Waar:

Bleiswijk ‘Open Hof’
(Dorpstraat 50, 2665 BJ Bleiswijk)

Kom jij ook? Meld je dan aan per e-mail:
marijke@helpmijleven.org
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Bericht Team Noord
Reisverslag Brasilgroep 2018
Van 24 juli tot en met 11 augustus is de ‘Friesland’groep met elf mannen &
vrouwen, jong & oud, bij Robert en zijn team in Rio de Janeiro en op de Sítio
Shalom geweest. Twee volle weken niet alleen om te klussen, maar ook voor
allerlei activiteiten met de kinderen.
Van tevoren hebben we veel acties gedaan om ‘klusgeld’ te vergaren en de
teller was ondertussen al goed opgelopen. Voor vertrek op Schiphol hebben
we de magische grens van 10.000 euro gehaald, waar we allemaal erg blij om
waren.
In Rio hebben we in de sloppenwijk Antares het schooltje rondom helemaal
weer in de verf gezet, inclusief de muurtekening. Daarnaast hebben we ook een
nieuwe tegelvloer gelegd in het jongerencentrum.
Met de kinderen uit Antares hebben we vliegers gemaakt en met loombandjes
geknutseld. Erg bijzonder om daar in die moeilijke omstandigheden te zijn.
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In Antares was het de eerste dag rustig. Echter tijdens de tweede klusdag
werd het in de loop van de dag heel erg onrustig. Dit was erg spannend, maar
gelukkig zijn wij allemaal goed en veilig weer thuisgekomen. Voor de inwoners
zelf ligt dat anders. Zij moeten nog steeds in een soort van oorlogsgebied
wonen, zoals je ook in de brief van Robert kunt lezen.
In Pedra Lisa hebben we met het klusgeld een huisje kunnen financieren voor
een jonge vrouw met drie kleine kinderen, die op een erg gevaarlijk punt in de
wijk woont. Zij komen nu in het nieuwe huisje op een rustiger plaats bij het
sportveld te wonen. We hebben hier het bouwterrein alvast vlak gemaakt en
samen met de kleine kinderen loombandjes gemaakt.
Na deze dagen in Rio zijn we naar Pequeri gegaan. Op de Sítio hebben wij twee
huisjes van binnen helemaal opgeknapt en één van buiten. Daarnaast is er
een tegelvloer gelegd in de recreatiezaal. Hierdoor is het minder stoffig en
daarmee aangenamer om er te zijn.
Vol indrukken en met veel herinneringen zijn we allemaal weer huiswaarts
gegaan. En vooral met veel respect voor Robert en zijn team, omdat zij altijd
weer doorgaan met hun moeilijke werk waar onze steun voor nodig blijft.
Matty Kloosterman
matty@helpmijleven.org
06 53 52 33 37
Stichting ‘Help mij leven’ biedt kinderen in extreme risicosituaties de kans op een beter bestaan.
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Like onze pagina!
www.facebook.com/helpmijleven

Contact

Informatie en adresgegevens

Bestuur ‘Help mij leven’

Secretariaat

Mw. C.M. Oostenbrink•Pronk (voorzitter)
Mw. M. van der Wenden
(secretaris)
Dhr. R. Overkamp
(penningmeester)
Dhr. P.G. van Baalen
Mw. M. Kloosterman
Mw. C. Th. Smits
Dhr. A. Kievit

Postbus 155
2665 ZK Bleiswijk
Telefoon: 010-4209181

Giften t.n.v. stichting ‘Help mij leven’

Coördinatie vrijwilligers

IBAN NL 23 RABO 0 1076 14 642

Dhr. B. van Workum
E-mail: vrijwilligers@helpmijleven.org

Postadres REMER

© Copyright 2018
Niets uit deze uitgave mag worden
verveel•voudigd en/of openbaar gemaakt door
middel van druk, fotokopie, Internet of welke
andere wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke
toestemming van stichting ‘Help mij leven’.

Sítio Shalom
Estrada Pequeri-Bicas km2
cep. 36.610-000 Pequeri (MG)
Brazilië
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Gemakkelijk geld overmaken
Graag maken wij u attent op de mogelijkheid om periodiek een vast bedrag naar de stichting
over te maken. Het voordeel daarvan is dat u er geen omkijken meer naar heeft.
Wilt u het werk van REMER en Sparta structureel ondersteunen, vul dan de machtiging
onderaan deze pagina in en stuur deze per post of e-mail naar het secretariaat van de
stichting. U kunt uw betaling uiteraard altijd stopzetten wanneer u dat wenst: een bericht
aan het secretariaat is voldoende. Als vaste donateur van stichting ‘Help mij leven’
ontvangt u (indien u daar prijs op stelt) drie keer per jaar onze nieuwsbrief.

Afschrijvingen
Maandincasso: rond de 30e van de maand
Kwartaalincasso: 30 maart, 30 juni, 30 september en 30 december
Halfjaarincasso: 30 juni en 30 december



Sturen aan: stichting ‘Help mij leven’ - Postbus 155 - 2665 ZK - Bleiswijk

Ik ondersteun het werk in Brazilië met een financiële bijdrage, daarom stuur ik de onderstaande
machtiging op. Ik ontvang drie keer per jaar de nieuwsbrief van stichting ‘Help mij leven’.
Ondergetekende,
Naam en voorletters		

________________________________________________

Adres			________________________________________________
Postcode & woonplaats

________________________________________________

Email-adres		 ________________________________________________
IBAN Rekeningnummer

NL _____________________________________________

verleent hiermee tot wederopzegging machtiging aan stichting ‘Help mij leven’ om € __________ (euro)
eenmalig / per maand / per kwartaal / per jaar* van bovenvermelde rekening af te schrijven.
De nieuwsbrief ontvang ik graag per post/digitaal*

Datum: ________________________

Handtekening: ________________________________

*) Doorhalen wat niet van toepassing is
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
• stichting ‘Help mij Leven’ om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om 		
een bedrag van uw rekening af te schrijven voor het werk onder de straatkinderen in Brazilië;
• uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 		
opdracht van stichting ‘Help mij Leven’.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Incassant ID stichting Help mij Leven: NL29ZZZ411734790000

Kenmerk machtiging: HML - < donateursnummer >

DRUKWERK

www.helpmijleven.org

Onjuist geadresseerd?

Wilt u dan onderstaande gegevens invullen en de omslag van deze
nieuwsbrief retourneren naar het onderstaande adres?

_______________________________________

_______________________________________

______________________

Naam:

Postcode & woonplaats:

Adres:

 Verhuisd, adres onbekend
 Verhuisd, nieuwe/juiste adresgegevens:

Bedankt!

Stichting ‘Help mij leven’ - Postbus 155 - 2665 ZK - Bleiswijk

