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Bestuursmededelingen 

Beste donateur,

Voor u ligt weer de laatste nieuwsbrief van dit jaar.

We waren erg blij Robert de afgelopen maand in ons midden te hebben. Robert 
schrijft over zijn twijfel hoe de toekomst eruit zal zien met de nieuwe president. 
Ook geeft hij een overzicht hoeveel kinderen in 2018 zijn geholpen, mede dankzij 
uw medeleven en steun.

Zaterdagavond 24 november hebben we feest gevierd vanwege het 30-jarig 
bestaan van stichting ‘Help mij leven’. Zoals u kunt lezen in deze nieuwsbrief was 
het een mooie en geslaagde avond.

We danken iedereen die zich ingezet heeft om dit fantastische feest mogelijk te 
maken. Vele uren voorbereidingen, hulp tijdens de avond en natuurlijk het werk 
erna. Tevens willen we De Open Hof bedanken voor de gastvrijheid.

We zijn ook heel blij met alle extra giften die we rond het feest mochten ontvangen! 

U als donateur heel hartelijk dank voor uw financiële steun en medeleven 
waardoor veel kinderen weer een toekomst kunnen opbouwen. We hopen ook het 
komende jaar weer op uw steun te mogen rekenen.

Het bestuur van ‘Help mij leven’ wenst u gezegende feestdagen toe

en een heel gelukkig 2019.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van stichting ‘Help mij Leven’,

Marieke Oostenbrink, voorzitter 
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Brief uit Brazilië

Beste vrienden,

Jair Bolsonaro wordt de nieuwe president van Brazilië. Hij heeft de verkiezingen 
gewonnen omdat hij corruptie en geweld wil uitroeien. Prima idee. Ik hoop 
alleen niet dat de gewone favelabewoners de dupe worden van de harde manier 
waarop Bolsonaro dat wil doen. Sluipschutters inhuren om mannen met geweren 
direct van grote afstand een kogel in hun hoofd te schieten is niet de manier. 
Je zult maar met krukken of met een paraplu lopen en per ongeluk voor een 
gewapend bendelid worden aangezien. Politieagenten een premie geven als 
zij een dealer doodschieten met minstens 10 kogels: ook daarmee geef je als 
overheid een verkeerd signaal af. Je moedigt politiegeweld aan, en al helemaal 
als schietincidenten niet onderzocht worden en schietgrage agenten niet vervolgd 
worden. Bolsonaro ziet organisaties als REMER als pottenkijkers. Welzijnswerkers 
die voor mensenrechten opkomen, daar heeft hij geen boodschap aan. Ik hoop 
dat het land positief zal veranderen, maar ik hou mijn hart vast.

Dit moest gevierd worden: het 
30-jarig jubileum van de Stichting 
Help Mij Leven op 24 november. Wat 
een geweldige avond in De Open 
Hof in Bleiswijk! Gastsprekers als 
Jean-Paul Apon, zuster Regina 
Plat en Michel van Egmond, samen 
met de muzikanten van de band 
Código, kregen de zaal met bijna 200 
vrienden aan hun voeten.

Voormalige en huidige bestuursleden 
waren in topvorm. Vrijwilligers die 
in Rio en Pequeri hebben geklust, 
haalden prachtige herinneringen 
op. Trouwe donateurs en vrienden 
vermaakten zich onder het genot 
van heerlijke hapjes en drankjes, 
betaald en gemaakt door weer 
andere vrijwilligsters.

Natuurlijk werd Marieke Oostenbrink niet vergeten, die zich al 30 jaar met hart 
en ziel inzet voor Help Mij Leven. Deze feestelijke gelegenheid was een mooie 
aanleiding om Marieke, die ik die avond als “de zon van het bestuur” omschreef, 
zelf even in het zonnetje te zetten. Wij wilden op deze avond in de eerste plaats 
God danken dat in die 30 jaar nooit een medewerker of vrijwilliger gewond of 
gedood is, terwijl er heel wat dreigementen zijn geweest. En in de tweede plaats 
wilden we al die vrienden van Help Mij Leven bedanken die er 30 jaar lang voor 
hebben gezorgd dat het werk van REMER kon uitbreiden en talloze kinderen konden 
worden geholpen.
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Hierbij een klein overzicht van onze activiteiten momenteel:

REMER Rio - Samenwerkingsverband met Sparta Esporte Clube (Favela Morro da Providência)

Er komen wekelijks 300 kinderen naar deze sportclub voor de voetballessen van 
trainer Petroleo. Hoe vaak hoor ik wel niet als ik in de buurt van de morro da 
Providência loop: “Als Sparta er niet geweest was, dan zat ik nu in de gevangenis 
of was ik misschien wel dood”. Dat is de realiteit te midden van deze krankzinnige 
drugsoorlog in Rio. De club zet zich nu al 31 jaar in om kinderen via sport een 
alternatief te bieden voor het werk in de plaatselijke bendes.

REMER Rio – Samenwerkingsverband met Sparta (Favela Pedra lisa)

Feest voor 160 kinderen op 13 oktober: het dak ligt op het voetbalveld en wordt 
met verschillende voetbaltoernooien ingewijd. Zonder last te hebben van de 
brandende zon óf de stromende regen kan er voortaan altijd op het veld gespeeld 
worden! Bijna 100 kinderen trainen hier doordeweeks op de enigste speelplek in 
de wijk onder leiding van trainer Pedrinho. 

REMER Rio - Universo Cultural Salgueiro 

In favela Salgueiro zijn wij begonnen met het geven van computerlessen aan 100 
kinderen. Op vele scholen dicht bij de favela’s zijn vaak veel te weinig computers 
waarop de leerlingen kunnen oefenen.
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REMER Rio - Universo Cultural Antares

In favela Antares worden door 
REMER bijlessen verzorgd voor 
120 kinderen in 3 klassen met 
3 leraressen.Daarnaast worden er 
door een leraar computerlessen 
gegeven aan 60 kinderen.
Wij zijn erg trots dat 3 jongeren 
van ons uitgekozen zijn als  
‘delegado’ (afgevaardigde) om 
– samen met 17 anderen – Rio 
de Janeiro te vertegenwoordigen 
in de Staatsconferentie over 
Mensenrechten & Jongeren in 
maart 2019.

REMER Rio - Samara Esporte clube

Naast bij- en computerlessen worden er in Antares aan 160 kinderen sportlessen 
gegeven door een leraar. We hebben een roerige periode in de favela achter de 
rug, vanwege hevige gevechten tussen de drugsbende en de militie. Maar de rook 
in Antares is opgetrokken en een betrekkelijke rust is weergekeerd.

REMER Minas - Sítio Shalom (Pequeri)

Op de woonboerderij in Pequeri wonen 32 kinderen en 18 families onder 
begeleiding. Volgend jaar willen wij hier ook vakantiekampen gaan organiseren 
voor kinderen uit de favela’s waar wij werken.

We kijken terug op een extreem moeilijk jaar: zowel in Rio als in Pequeri is er veel 
gebeurd. Dominee Martin Luther King zei ooit iets in de trant van: “Het zijn niet 
die paar schreeuwlelijken die je pijn doen, maar dat is de zwijgende meerderheid.” 
In 2018 heb ik soms wel eens aan die woorden moeten denken. Sommige mensen 
waarvan ik hulp verwachtte kwamen op moeilijke momenten niet opdagen.

Gelukkig heb ik een mooie slotmaand gehad in Nederland. Het terugzien van 
trouwe vrienden heeft me weer opgepept voor een nieuw jaar. Wat was het mooi 
om op de vesper in Grou samen te zingen en de zegen te mogen ontvangen: 
 “Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten”.

Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor alle steun in het afgelopen jaar. 

En ik wil jullie in de naam van alle kinderen en medewerkers een zalige kerst en 
een gelukkig en gezond 2019 toewensen.

Met zeer vriendelijke groet,

Oetsia, Moises, Janine en Robert
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30 jaar Help Mij Leven: prachtig jubileumfeest
 
In De Open Hof, kerkgebouw van de Bleiswijkse PKN-gemeente, was het 
zaterdagavond 24 november ongewoon druk. Met zo’n tweehonderd aanwezigen 
vierden we daar het dertigjarig jubileum van Help Mij Leven. 

We zijn heel blij met de overweldigende belangstelling voor het jubileumfeest. 
De vrolijk aangeklede kerkzaal vormde het decor voor toespraken, live muziek 
en vooral veel gezelligheid. Maar zoals Marieke Oostenbrink, voorzitter van het 
stichtingsbestuur, tijdens haar openingswoord opmerkte, is het dertigjarig 
bestaan van Help Mij Leven een heuglijk feit met een zwart randje. Dat de 
hulp van de stichting anno 2018 nodig blijft, betekent namelijk ook dat de 
omstandigheden waaronder veel kinderen in Braziliaanse favela’s opgroeien 
nog altijd slecht zijn.

Adoratie voor Feyenoord 
Toch overheersten tijdens de jubileumavond vooral dankbaarheid en 
feestelijkheid. Schrijver en journalist Michel van Egmond memoreerde vol 
waardering zijn ervaringen met Robert Smits in Rio de Janeiro. Dat deed 
Van Egmond overigens niet zonder gevoel voor humor. In geuren en kleuren 
schetste hij een kant van Robert – geboren in Rotterdam – die veel aanwezigen 
waarschijnlijk minder goed kenden: Roberts adoratie voor Feyenoord, door Van 
Egmond gekscherend omschreven als “voetbalfundamentalisme.”
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Bolsonaro als president 
Robert zelf was mede voor deze gelegenheid vanuit Brazilië overgekomen naar 
Nederland. In een even ontwapenend als indrukwekkend betoog schetste hij 
hoeveel het werk van stichting Help Mij Leven in de afgelopen decennia heeft 
betekend en waarom de hulp vanuit Nederland zo hard nodig blijft. Daarbij 
merkte Robert op dat het welzijnswerk in de favela’s mogelijk nog uitdagender 
zal worden, nu de ultrarechtse Jair Bolsonaro de presidentsverkiezingen 
gewonnen heeft. Meer daarover kunt u lezen in Roberts bijdrage elders in deze 
nieuwsbrief.

Dat ene kind – daar doe je het voor 
Toch blijft Robert gemotiveerd. Zoals hij de aanwezigen voorhield: “Je weet dat 
van de tien kinderen die je probeert te helpen, misschien wel de helft binnen 
een paar jaar dood zal zijn. En dan zijn er nog een paar die met de noorderzon 
vertrekken en die je voorgoed uit het oog verliest. Maar dat ene kind dat 
erin slaagt om een normaal leven op te bouwen, zonder in de drugshandel te 
belanden – dáár doe je het voor.”

Hartelijk dank! 
We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het geslaagde 
jubileumfeest hartelijk bedanken: organisatoren, gastsprekers en 
-spreeksters, muzikanten, vrijwilligers, de plaatselijke Jumbo-supermarkt (die 
de avond sponsorde) en alle gasten – allemaal enorm bedankt voor jullie hulp 
en aanwezigheid!

Tevens willen we al onze donateurs bedanken: rond het jubileumfeest hebben 
we veel extra giften mogen ontvangen, waarvoor we u/jou zeer erkentelijk zijn! 
En natuurlijk willen we alle donateurs danken die Help Mij Leven – en daarmee 
het werk van Robert en zijn team in Brazilië – door de jaren heen gesteund 
hebben. Muito obrigado!

Bestuur stichting Help Mij Leven
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Brasil Brave Challenge 2018 – Eerste editie

Afgelopen september was de eerste editie van de Brasil Brave Challenge, een 
6-daagse tocht op de mountainbike door de bergen rond Pequeri. De deelnemers 
hadden als doel om zoveel mogelijk geld voor Robert in te zamelen door het vinden 
van sponsors. Met 5 fietsers hebben we uiteindelijk een bedrag van rond de 19.000  
euro aan sponsorgeld opgehaald. Een prachtige prestatie.

De tocht is in het voorjaar uitgezet door Stefan Hameeteman (Stichting Admiraal 
Sequira) in samenwerking met Robert en Lamartine Vital. Het parcours was erg 
zwaar en uitdagend zodat van de fietsers het uiterste werd gevraagd. We hebben 
met elkaar fors afgezien maar ook heel veel mooie momenten gehad. Het was een 
onvergetelijk avontuur in een omgeving die soms wat wegheeft van de Rivierahal 
in Blijdorp, alleen veel steiler en gelukkig iets minder broeierig. Ik kan je uit eigen 
ervaring melden dat er werkelijk geen vlak stukje grond rond Pequeri te vinden is. 

De Brasil Brave Challenge is gestart vanuit de Sítio Shalom. Na 6 dagen fietsen 
waarin we 350 kilometer en 7.000 hoogtemeters hebben afgelegd kregen we op 
de Sítio een feestelijk onthaal door de kinderen en de medewerkers. Naast de 
sportieve prestatie hebben we op een mooie manier kunnen zien wat er door Remer 
voor de kinderen wordt gedaan. De laatste 2 dagen van onze reis hebben we in Rio 
de Janeiro doorgebracht. Hier hebben we de favela Rocinha bezocht. Daarnaast 
heeft Robert ons het werk van Remer in Pedra Lisa laten zien. Indrukwekkend! 
Op de website www.bbchallenge.nl staan veel beelden van de tocht. 

Brasil Brave Challenge 2019
De inschrijving voor de tweede editie van de Brasil Brave Challenge is inmiddels 
gestart. We hopen dat er het komende jaar nog meer mensen mee zullen gaan om 
op deze wijze nog meer geld in te kunnen zamelen voor het werk van Remer. Wil je 
mee op deze onvergetelijke reis schrijf je in via www.bbchallenge.nl of stuur een 
mailtje naar office@bbchallenge.org. Deel dit evenement ook met mensen in je 
omgeving zodat de Brasil Brave Challenge 2019 een nog groter succes wordt dan 
de eerste editie van de tocht. 

Roeland Overkamp - deelnemer Brasil Brave Challenge 2018
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Like onze pagina! 
www.facebook.com/helpmijleven
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Niets uit deze uitgave mag worden verveel- 
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middel van druk, fotokopie, Internet of welke 
andere wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke 
toestemming van stichting ‘Help mij leven’.

Postadres REMER
Sítio Shalom
Estrada Pequeri-Bicas km2
cep. 36.610-000 Pequeri (MG)
Brazilië

Contact
Informatie en adresgegevens

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

Secretariaat 
Postbus 155 
2665 ZK  Bleiswijk 
Telefoon: 010-4209181

E-mail: mail@helpmijleven.org 

Website: www.helpmijleven.org

www.facebook.com/helpmijleven

Giften t.n.v. stichting ‘Help mij leven’  
IBAN  NL 23 RABO 0 1076 14 642 



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  >
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