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Sponsorloop voor de kinderen in Funil

Als u dit leest heeft de Willibrordschool in Vleuten haar jaarlijkse
actie voor Aktie voor Aktie gehouden. De opbrengst is nog niet
bekend, u zult het kunnen lezen in de volgende Aktief.
De school heeft een sponsorloop gehouden voor Funil (Brazilië).
Funil is een klein gehucht even buiten Batalha. Het is het werkgebied van Pater Josevel. De mensen leven in een erg droog
gebied en zijn erg arm. In dit gebied wil Aktie voor Aktie ook de
waterresevoirs gaan plaatsen en enkele huisjes opknappen.
In Funil is een groep jonop
geren actief met een zelf
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opgezet consultatiebureau.
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Hier kunnen jonge moeders
meubeltjes voor
adviezen krijgen, regelde kinderen
matig hun pasgeboren
in Funil
baby’s laten wegen en
controleren. Voor een
symbolisch bedrag kunnen
ze voedzame, gedroogde
voeding kopen die ze zelf
met water (of met melk
indien ze dat hebben)
kunnen vermengen.
De zakjes met voeding
worden door de jongeren
zelf samengesteld.
De moeders krijgen de
zakjes mee en voegen
daar thuis soms zoveel
water aan toe dat ook de
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andere gezinsleden er van kunnen eten,
voor de kinderen van de
omdat ook die honger hebben.
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t even buiten Batalha
(Noordoost-Braziliê). Het
is het
Pater Josevel, die jullie missch werkgebied van
ien nog kennen van
andere projecten van Aktie
voor Aktie. De mensen
leven in een erg droog
gebied en zijn daardoor
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In Funil is een groep jonger
en actief in een door
henzelf opgezet consul
tatiebureau waar jonge
moeders worden geholp
en. Zij kunnen er regelm
atig hun pasgeboren baby’s
laten wegen en controleren. Voor weinig geld
kunnen ze er voedzame,
gedroogde voeding kopen
die ze met water (of met
melk, indien ze dat hebben
) kunnen vermengen.
De gedroogde zakjes met
voeding worden door de
jongeren zelf samengesteld
. De moeders krijgen
deze kleine zakjes met
gedroogde voeding mee
en
voegen daar thuis soms
zoveel water aan toe dat
ook de andere gezinsleden
er van kunnen eten,
omdat ook die honger
hebben.

In het gemeenschapshuis
in Funil organiseren de
jongeren diverse activite
iten. Er zijn bijeenkomsten voor de moeders.
De jongeren passen dan
op de kleine kinderen en
ze doen allerlei leuke
activiteiten met de kleute
rs.
De jongeren kunnen echter
wel wat ondersteuning gebruiken. De mense
n van Aktie voor Aktie
zagen tijdens een bezoek
aan het gemeenschapshuis dat de tafeltjes en
stoeltjes van de kinder
en
oud en vervallen zijn. Ze
zitten vol spijkers en
splinters en zijn dus hard
aan vervanging toe.
Fijn dat jullie willen helpen
want dan kunnen er
nieuwe meubeltjes worde
n gekocht. Daar zullen
de
kinderen in Funil heel blij
mee zijn.
Veel succes met de sponso
rloop en namens de
kinderen hartelijk dank!
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De jongeren organiseren daarnaast in een soort gemeenschapshuis diverse activiteiten. Ze organiseren bijeenkomsten voor
de moeders, passen ondertussen op de kleine kinderen en
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De kinderen
worden gewogen en
gecontroleerd.

bedenken activiteiten voor
de kleuters. Dit is allemaal
vrijwilligerswerk door de
bevolking zelf gedaan.
Maar ze kunnen wel wat
ondersteuning gebruiken.
De tafeltjes en stoeltjes van
de kleintjes zijn oud en
vervallen, zitten vol spijkers
en splinters en zijn hard aan
vervanging toe. Wij hopen
op een mooie opbrengst van
de sponsorloop, die in zijn
geheel ten goede zal komen
aan dit project.
U kunt zelf ook een actie starten, met familie, vrienden of
buren. Er zijn altijd wel projecten, waar we geld voor kunnen
gebruiken en we kunnen voor een mooie folder zorgen.
Neem gerust contact op met het bestuur.
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Foto: organisatie IJsselsteinloop

IJsselsteinloop

Sinds 1985 is
een deel van de
opbrengst van de
IJsselsteinloop
voor Aktie voor
Aktie.

In de vorige Aktief heeft u kunnen lezen dat de
IJsselsteinloop, die jaarlijks door de politie van
Utrecht (district Lekstroom) wordt georganiseerd een bedrag
van EUR 7.000,- had opgeleverd. Dit bedrag is verhoogd met
EUR 1.500,-. Hiermee is de totale opbrengst van deze Aktie
EUR 8.500,-. Ook dit jaar zal het geld worden besteed aan de
exploitatie van de kindertehuizen in Brazilië.

Behoefte aan een bezoek aan Brazilië?

In het verleden zijn enkele werkbezoeken van bestuursleden van
Aktie voor Aktie aan Brazilië gecombineerd met een gelegenheid
voor leden om mee te reizen. Dit werd altijd door Bep Vermeent
georganiseerd. Terwijl de bestuursleden vergaderden konden
de medereizigers de projecten en tehuizen bekijken. Daarbij
ook met de kinderen ‘praten’ en spelen en ze kregen zo ook
een kijkje in de thuissituaties en leefomstandigheden. De leden
vonden vaak de ontmoeting met hun financieel adoptiekind en
zijn of haar familie het hoogtepunt van de reis. Ook de kinderen zelf vonden dat een feest. Ze worden weliswaar financieel
gesteund en weten ook dat de mensen in het verre Nederland
aandacht voor ze hebben maar als ze dan ook de moeite nemen
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om te komen… Het werkt als een extra stimulans om de kans
die ze krijgen te benutten. Ze beseffen dan ook dat de leden ook
hebben moeten leren en werken om vervolgens voor zichzelf
te kunnen zorgen. Na het overlijden van Bep Vermeent heeft er
geen gecombineerd werkbezoek meer plaatsgevonden.
We willen graag onderzoeken of er behoefte bestaat aan een
reis die u laat kennismaken met een aantal projecten en de
kindertehuizen.

Voordat u enthousiast ‘ja’ roept
zijn twee waarschuwingen op
zijn plaats. Eén, u kunt ziek
worden. U gaat namelijk naar
een subtropisch land waar de
leefomstandigheden en het eten
anders zijn dan hier. Het is lichamelijk en emotioneel gezien soms even afzien. Twee, u kunt
ook een ‘virus’ oplopen. In de volksmond het ‘AvA-virus’
genaamd. Want wie eenmaal een dergelijke reis heeft gemaakt,
weet waarom hij of zij AvA wil ondersteunen en zal met meer
bevlogenheid aan iedereen willen vertellen over AvA en wat
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hij of zij gezien en beleefd heeft. Ik kan het weten... Wat één
betreft, na een antibiotica kuur was ik daar van genezen. Wat
twee betreft, dit is wat hardnekkiger, ik wil graag dat ‘AvA-virus’
behouden!
We willen dus onderzoeken of er leden zijn die naar Brazilië
willen. De kosten voor deze reis zijn voor eigen rekening. U kunt
uw interesse kenbaar maken door een berichtje te sturen naar:
Aktie voor Aktie, t.a.v. het secretariaat, Postbus 7, 3454 ZG
De Meern of via E-mail: info@aktievooraktie.nl.
Bij weinig of geen interesse of als het onverhoopt lastig wordt
om de reis te organiseren, zal het niet doorgaan.
Met vriendelijke groet, Hetty Miltenburg

Nieuws van The Shelter Ministries, Zuid-Afrika

Vierentwintig jaar geleden is de familie Griffioen begonnen in
Kriel met een zondagschooltje. Dit werk is in de loop der jaren
uitgebreid met het opzetten en beheren van een kindertehuis en
jeugdcentra. Regelmatig ontvangen wij hun nieuwsbrieven.
Er is een evaluatie gehouden onder de medewerkers en daar
kwamen hele goede dingen
uit. Er is nog iemand bij het
kinderhuis aangenomen,
Nellie. Zij heeft ervaring met
HIV-patiënten omdat ze mee
hielp met een supportgroep.
Zij voelt zich thuis in Kriel.
Soms moeten er ook moeilijke
besluiten genomen worden.
Een voorbeeld is, wie je wel
en niet toe laat om in het
kinderhuis te komen helpen.
Een deel van het
Zo was er een jonge man die al betrokken
enthousiaste team.
geraakt was bij het werk voordat hij de regels
kende. Er waren regels waar hij zich niet aan hield, hij nam
kinderen mee naar zijn huis en daar keken zij naar geweldadige
dvd’s. Na hem daarop te hebben aangesproken reageerde hij
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Een collage van foto’s
uit een van
de nieuwsbrieven van
The Shelter Ministries.

agressief en is er besloten om hem de
toegang tot de kinderen te ontzeggen.
Een hele belangrijke factor is dat de kinderen allemaal hun eigen
achtergrond en herinneringen hebben aan hun leven met vrienden en (misschien) familie die ze achterlieten. Familie die nooit
komt en die ze nooit wilde hebben, maar waar de kinderen toch
aan denken. Daarom is professionele hulp gewenst.
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Nieuw in het bestuur: Marijke Stijnen

Mijn naam is Marijke Stijnen. Geboren in Maastricht en op
17-jarige leeftijd naar de universiteit gestuurd om economie
te sturen. Ik was te jong, heb veel plezier gemaakt en weinig
gestudeerd, maar ik ben toen wel maatschappelijk geëngageerd
geraakt en in politiek geïnteresseerd. Hierdoor ben ik
MO Staatsinrichting gaan studeren, want als je mee wilt praten
moet je toch goed beslagen ten ijs komen.

Ik heb 35 jaar in, hoofdzakelijk het onderwijs aan volwassenen
les gegeven als docent gezondheidsrecht aan de HBOVerpleegkunde Rotterdam.
Ik zat in het management-team en was vice-voorzitter van de
Examencommissie en voorzitter van de Ondernemingsraad.
Naast getallen en juridische vraagstukken had ik nog een
dubbele passie: bouwen en wonen.
In 1996 heb ik het Historisch Monument BV opgericht. Vanuit
deze BV heb ik een pand uit 1873 in Dordrecht gekocht en laten
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restaureren, met daarin de realisatie van drie appartementen.
Ik heb veel geleerd in de omgang met gemeenteambtenaren
bouw- en woningtoezicht, rijksambtenaren Monumentenzorg
vanwege de subsidies en mensen uit de bouw.
Twee totaal verschillende werelden. Gelukkig is de klus
geklaard.
Rond 1990 heb ik een eigen makelaardijtje opgericht, omdat
ik als hobby de makelaarsopleiding volgde en door collega’s
van de hogeschool gevraagd werd om hen te begeleiden bij
de aankoop van een huis.
Dat heb ik 14 jaar met veel plezier gedaan.
In 2005 ben ik na een reorganisatie en niet meer tevreden
zijnde met het huidige onderwijssysteem op de hogescholen,
gestopt met doceren en heb ik het onderwijs verlaten.
Ik ben toen bestuurslid geworden van het bewonerssteunpunt
Alexander in Rotterdam, ik heb nog in zo’n 5 andere besturen
gezeten, en bijna altijd als penningmeester vanwege mijn
voorkeur voor getallen.
Ik poetste de wijkkrant wat op door te zorgen dat er meer
geadverteerd werd en ik hield interviews met ondernemers
en speciale mensen uit de wijk. Ik heb de andere vrijwilligers
bijgeschoold op de computer, hoofdzakelijk Word en het
emailgebeuren.
Sinds kort ben ik werkzaam als beheerder van het parochiezalencentrum Kerkestein in Vleuten, hetgeen ik met veel
plezier doe.
Omdat ik bekend ben met een gedeelte van het subsidiewezen in Nederland en een bestuurlijk juridische achtergrond
heb, heeft Koos Vermeulen mij tijdens perkplantsjesdag
afgelopen voorjaar gevraagd zitting te nemen in het Bestuur
van Aktie voor Aktie.
In augustus heeft hij mij zeer uitvoerig bijgepraat en in oktober
heb ik een eerste vergadering kunnen bijwonen tezamen met
het Bestuur van Sonob. Naar aanleiding hiervan zullen we de
hoofden bij elkaar steken om te zien wat er eventueel aan
subsidie is binnen te halen.
Ik zal mijn best doen.
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Nieuws uit Brazilië

Iets over de stand van zaken activiteiten/projecten n.a.v. ons bezoek in mei jl. Inmiddels zijn bedragen overgemaakt om enkele
van de gevraagde watertanks te bouwen.
Voor het meubilair in Funil en schoolmateriaal voor de openbare school in Palmeira dos Indios zijn inmiddels ook donateurs
gevonden.
Zuster Roberta, die
jarenlang bij Mons.
Josevel heeft gewerkt
met de kinderen van
Aktie voor Aktie, is
overgeplaatst naar het
opvanghuis Lar da
Criança in Palmeira
dos Indios. Ze werkt
nu samen met
Zr. Carmen Lucia die de leiding heeft in dit opvanghuis.
In Batalha is haar werk overgenomen door Zr. Maria José.
Zr. Redempta moet
het de laatste tijd
iets kalmer aan doen
hoewel ze dat erg
moeilijk vindt. Ze laat
tegenwoordig steeds
meer over aan haar
assistente Rosineide
dos Santos Ferreira.
Rosineide is leerling
geweest op de school
bij Zr. Redempta, heeft daarna in een grotere stad gestudeerd
voor onderwijzeres maar koos er later toch voor om in haar vertrouwde omgeving, dicht bij haar familie, op haar ‘oude school’
te gaan werken. Ze assisteert Zr. Redempta bij organisatorische
werkzaamheden voor de school.
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Stichting Ontwikkelingssamenwerking
Noordoost Brazilië
De SONOB uit Asten is net zo’n soort organisatie als onze ‘Aktie
voor Aktie’ uit Vleuten-De Meern. Zij doet aan ontwikkelingshulp
in het noordoosten van Brazilië. Soms zelfs in dezelfde plaatsen
en in hetzelfde kinderhuis als AvA. Wat is
dan logischer dan samenwerken?
Op 10 oktober hebben de beide besturen
samen vergaderd en gekeken hoe ze elkaar
kunnen helpen.
Tijdens zo’n bijeenkomst valt op hoeveel
de organisaties op elkaar lijken en hoe
goed de bestuurders het met elkaar kunnen vinden. In die sfeer is het gemakkelijk
om afspraken te maken.
• Als we Brazilië bezoeken gaan we de bezoekverslagen
uitwisselen. Op die manier ontvangen we beiden meer directe
informatie uit het werkgebied.
• SONOB gaat ons helpen bij het verkrijgen van subsidie van de
Wilde Ganzen en andere organisaties die zich hiermee bezig
houden. Zij hebben daar al jarenlange ervaring in. En wij heb
ben een nieuw bestuurslid, Marijke Stijnen, die deze taak voor
AvA op zich heeft genomen.
• AvA gaat enkele van de projecten van SONOB financieel steunen. Het zijn projecten die uitstekend passen bij onze doelstelling en die een financiële injectie goed kunnen gebruiken.
• We hebben beiden dezelfde zorgen over onze contactpersonen in NO-Brazilië. Dat gaat met name over de leeftijd en over
de continuïteit als iemand wegvalt. En soms gaat het ook over
de kwaliteit. We gaan nu samen met SONOB werken aan
oplossingen.
We blijven allebei zelfstandige organisaties, met onze eigen
achterban. Maar waar we onze organisaties kunnen versterken
door samenwerking zullen we dat zeker niet nalaten.
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Wie zou Aktief (niet) in
de bus willen krijgen?
Natuurlijk willen we door middel
van onze nieuwsbrief zo veel
mogelijk mensen op de hoogte
brengen van de activiteiten van
Aktie voor Aktie. Heeft u nog
adressen die we aan ons adressenbestand kunnen toevoegen?

Vereniging Aktie voor Aktie
Secretariaat:
Postbus 7, 3454 ZG De Meern
Musicalkade 39, 3543 CM Utrecht
Telefoon (030) 2871844
E-mail: info@aktievooraktie.nl
www.aktievooraktie.nl
Giro: 4432176
Rabobank Nedersticht: 34.14.22.967
Deze uitgave kwam mede tot stand dankzij
belangeloze medewerking van
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