
Garanhuns 7-09-2018 

Beste mensen  

Hoe gaat het met jullie? Lekker aan het genieten van het mooie najaar? 

jullie hebben wel een hele warme zomer gehad, wij hier en mooi natte winter  

Heb de afgelopen weken alweer heel wat meegemaakt, zo heb ik bezoek gehad van vrienden 

uit Nederland en ben ik samen met hen ook op stap geweest in de deelstaat Minas Gerais, 

dat ligt hier z’n 2.000 kilometer vandaan. Daar hebben een bezoek gebracht aan twee 

projecten van de familie van Vliet uit Reeuwijk. Een kinderopvang in Ouro Verde en een 

muziekklas in Teofilo Otoni. Beide projecten halen kinderen van de straat en zorgen er mede 

voor dat ze niet direct in aanraking komen met drugs en criminaliteit 

                  

 

 

 

 

 

Ook was erg fijn om weer even in Nederland te zijn, heb daar de gelegenheid gehad om mijn 

familie, voormalige collega’s, vrienden en kennissen weer te mogen ontmoeten. En dat was 

weer erg fijn, heb ook weer veel bij kunnen praten. Iedereen alsnog van harte bedankt voor 

de warme ontvangst, voor de gebonden gastvrijheid en ook voor de financiële steun die ik 

mocht ontvangen. Zo heb ik weer mee mogen doen en delen in de opbrengst van de Trap in 

Uden 2018     

               

Dit jaar bracht dit meer dan 2.750 euro op. 

Dit mag ik gaan besteden aan de vernieuwing van de wasruimte van ons 

kinderdagverblijf.”Lar Santa Maria. Heel erg bedankt  

                          



Met de verbouwing kan ik pas in Januari beginnen, dan is het vakantie hier en zijn de 

kinderen thuis, want nu hebben we de wasruimte dagelijks nodig. Er moeten dagelijks 130 

uniformen, handdoeken en lakens gewassen worden. Sinds oktober 2017 draag ik de 

verantwoording voor twee jaar van dit kinderdagverblijf. Er verblijven hier dagelijks z’n 130 

kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar, ze ontvangen er 4 maaltijden, worden tweemaal 

gedoucht, schone kleding en er wordt ook nog gewerkt aan hun ontwikkeling. 

               

Het betreft hier een filantropische instelling die zich met name richt op de allerarmste 

kinderen uit de directe omgeving, Het gebouw is z’n 30 jaar geleden door vele vrijwilligers 

neergezet en er is nauwelijks ooit onderhoud gepleegd, dus valt er nog veel te doen. Zoals 

schilderwerk, binnen en buiten, het houtwerk, plafonds badkamers, keuken wasruimte etc. 

De afgelopen maanden zijn we wel begonnen met het vervangen van de elektriciteit, deze 

was erg verouderd en werd zelfs hier en daar zeer gevaarlijk.  

Zo zag het eruit                                                    en dit is het nu geworden  

                                               

Het ziet er in ieder geval een stuk veiliger uit, ook zijn alle 10 douches vervangen, zodat de 

kinderen op een veilige manier gewassen kunnen worden.  De douches zijn hier allemaal 

elektrisch.  



                                    

Deze investering was niet goedkoop, maar we hebben gelukkig een mooi project ervan 

kunnen maken, in kunnen dienen bij een Braziliaanse instelling en ook mede dankzei dit en 

nog wat financiële hulp van Nederlandse vrienden en kennissen hebben we nu een veilige 

elektrische installatie en kunnen de kinderen zonder gevaar gedoucht worden. Heel erg 

bedankt. Het totale bedrag is op ongeveer 40.000, reiais uit gekomen dat komt neer op bijna 

9 duizend euro 

Een paar weken terug hebben ze met een groot aantal vrijwilligers ons gebouw aan de 

buitenkant geschilderd, het ziet er nu weer mooi wit uit.  

           

Zoals jullie kunnen lezen gaat er veel tijd in het kinderdagverblijf zitten, waar ik ook dagelijks 

probeer te zijn, want naast 130 kinderen die er dagelijks verblijven, zijn er ook nog eens z’n 

38 medewerkers, dit komt omdat de kinderen een hele dag bij ons mogen blijven en de 

meeste mensen hier mogen maar tussen de 4 a 6 uur per dag in dit soort instellingen 

werken, daarom hebben we een ochtendploeg en een middagploeg.  

De meeste medewerkers worden aan ons uitgeleend door de gemeente, wij hebben 

hiervoor en samenwerkingsovereenkomst met de gemeente, maar ik moet toch wel melden 

dat de gemeente hier noch al laks is en wij voortdurend mensen moeten inhuren omdat de 

gemeente de afspraken niet nakomt 

De kinderen worden rond 07.30 gebracht en pas naar 16.30 weer opgehaald  

Behalve dat ik verantwoordelijk ben samen met anderen voor het kinderdagverblijf, heb je 

ook veel contacten te onderhouden met allerlei instellingen, zoals die er zijn:  

-de secretarie van onderwijs 

-de raad voor kinderbescherming 

-het openbaar ministerie 



-de gemeentelijke instellingen etc.  

Dit alles levert natuurlijk ook weer een hoop nieuwe kennis en ervaringen op. 

Naast mijn activiteit met kinderdagverblijf, blijf ik samen met de Redemptorist Pater Gabriel   

actief op de Fazenda da Esperança alwaar we verslaafde vrouwen opvangen.  

In de buitenwijk van Garanhuns Massaranduba begeleiden we nog 11 arme  gezinnen die in 

de “Vila do Jubileu wonen.  

                                   

 Zoals jullie kunnen lezen en zien is hier voorlopig nog werk genoeg .  

Ik hoop jullie hiermee weer een beetje op de hoogte te hebben gebracht 

van mijn activiteiten hier en wens jullie alle goeds toe, nogmaals hartelijk 

dank . 

Vriendelijke groet 

Hugo van den Broek  


