
Garanhuns april 2017  
 
Beste  Mensen, 
 
Hoe gaat het met jullie?  
Hier gaat het naar omstandigheden goed, wel is er een groot gebrek aan water, al 
meer dan 6 maanden hebben we geen regen gehad, alles is heel droog en het 
landschap ziet er uit als een woestijn. Ook voor de dieren is het een heel moeilijke tijd, 
onlangs telde ik meer dan tien dode koeien langs de weg, ze waren dood gegaan van 
de honger en de dorst. Afgelopen week hebben we hier een invasie gehad van een 
aantal koeien, ze hebben de hele moestuin leegvreten, wel begrijpelijk maar erg sneu 
voor  de dames die de tuin verzorgen,  
Ik heb deze week maar een nieuwe rol prikkeldraad gekocht om de omheiningen maar 
weer extra te verstevigen.  
Een paar maanden gelden heb ik hier een grote vijver gevuld en z’n 1000  visjes 
uitgezet, die groeien nu goed , ze wegen nu al over de 400 gram , dus we kunnen ze 
vangen en gaan eten.  

          
 Eind  november uitgezet en nu begin April  

  
 



Als mensen zin hebben om de komen vissen dan zijn ze van harte welkom .  
Op de fazenda hebben ook nogal wat veranderingen plaatsgevonden, zo hebben we 
nu een nieuwe directrice,(zij is overigens een ex verslaafde en werkt nu als 
vrijwilligster hier). Ook zijn er nieuwe dames bijgekomen, die af willen kicken van hun 
drugs of andere verslaving, en dat valt niet altijd mee, maar  hier mogen ze in ieder 
geval weer tot zichzelf en tot rust komen en hopen dat ze een nieuwe start kunnen 
maken. “De Fazenda Da Espereança”, waar ik ook woon en vrijwilligerswerk verricht, 
is een filantropisch opvangcentrum voor aan drugs of alcohol verslaafden. Zij mogen 
hier een jaar verblijven om van hun verslaving af te komen en een keuze maken voor 
een nieuw leven. Ook worden ze van hieruit weer geholpen met het oppakken van hun 
nieuw leven  
  
Politiek en economisch gaat het nog steeds erg slecht in Brazilië, de werkloosheid  en 
het geweld neemt erg toe en dat baart ons zorgen, maar de grootste slachtoffers zijn 
natuurlijk weer de arme mensen, voor hen zijn er weinig vooruitzichten.  
De afgelopen maanden zijn voorbij gevlogen, dat komt mede omdat we ook nogal wat 
bezoekers uit Holland hebben gehad, dat was ook wel fijn.  
Gelukkig hoef ik hier nog niet achter de geraniums te gaan zitten want er is voldoende 
te doen.  

● Zo is er volop werk bij het filantropisch kinderdagverblijf, waar  135 kinderen 
dagelijks worden opgevangen. Ik zit daar in het dagelijks bestuur  

● Ook hebben we het afgelopen jaar weer een mooi centrum gebouwd met behulp 
van de stichting Voortzetting uit Nederland.  

 

  
● De inrichting van de kinderspeelplaats in Bom Concelho  is ook nog niet klaar , 

dus daar ben ik nog mee bezig.  



● De afgelopen maand hebben alle bewoners een nieuw jaarcontract ontvangen 
en zijn de 12 huisjes van” de Vila do Jubileu” weer van nieuwe verf voorzien  

  
  

Afgelopen week zijn we van start gegaan met een nieuw project voor de “stichting 
Vamos Schipluiden”, die komen met een groep begin juli naar hier toe en willen dan 3 
weken hier komen werken. Ze sturen ons het geld en wij zijn begonnen met de bouw 
van een gemeenschapsruimte in een arme wijk en zij komen dat in Juli afbouwen en 

zullen dan de sleutel aan de gemeenschap geven.



  
  
27 april  kom ik voor twee maanden naar Nederland, hopelijk kan ik dan velen van 
jullie weer persoonlijk ontmoeten.  
 
 
 
 



Op 2de pinksterdag , 5 juni  organiseert de Stichting trap-in Uden weer een mooie 
fietstocht. Wij mogen ook meedelen in de opbrengst. Ook dit jaar zijn we weer ingeloot 
met een project, dit jaar betreft het de inrichting van een badruimte voor  het 
kinderdagverblijf , hier in Garanhuns,  
  

  
Jullie allen worden bij deze uitgenodigd voor deze mooie fietsdag, we starten om 11 
uur op het plein voor het oude gemeentehuis in Uden  
  
  
Ik wil jullie allen heel fijne paasdagen toewensen  
  
Hartelijke groet  
Hugo van den Broek  
 


