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transparantie en goed bestuur. 

Nieuwsbrief
Colofon en inhoudsopgave                                                                       

Redactie 
André van der Eijk  
Allard Gunnink 
Yke Meindersma

Correspondentie 
E-mail: mail@helpmijleven.org

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

Inhoudsopgave

Bestuursmededelingen ..............  3

Brief uit Brazilië ...........................  4

Nieuws van Team Noord   .................  11

Basisschool De Wiekslag in actie    .....  13

Contact  .................................... 14

Gemakkelijk geld overmaken  ......... 15                               



Bestuursmededelingen 

Beste donateur,

Voor u ligt weer de eerste nieuwsbrief van dit jaar.

U kunt in de persoonlijke brief van Robert lezen over de situatie in Rio de Janeiro 
en Pequeri. Over zijn dankbaarheid voor alle kinderen die de afgelopen 30 jaar 
een toekomst hebben kunnen opbouwen. Maar ook over zijn teleurstelling dat er 
na al die jaren nog zo weinig veranderd is.

Verder leest u over activiteiten die georganiseerd worden vanuit Nederland, zoals 
een bijzonder viergangendiner door Team Noord en het project met een kijkavond 
door Basisschool de Wiekslag.

De traditionele Oranje Bazar in Bleiswijk heeft ook dit jaar, ondanks regen en 
een gure wind, een prachtige opbrengst waarvan 1/3 deel bestemd is voor het 
werk van Robert. 

Ook de solidariteitsmaaltijd in het kerkelijk centrum Open Hof in Ommoord was 
een groot succes.

We zijn heel dankbaar dat velen van u zich altijd weer inzetten voor het werk van 
REMER in Brazilië. Allen heel hartelijk dank. Het geeft ons en Robert veel steun 
om door te gaan ondanks alle moeilijkheden.

We wensen u een mooie zomer toe.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van stichting ‘Help mij Leven’,

Marieke Oostenbrink, voorzitter 
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Brief uit Brazilië

Beste vrienden,

Op 11 februari hebben wij het 30-jarig jubileum van onze Braziliaanse organisatie 
REMER gevierd, waarbij de kinderen van de boerderij, alle huidige medewerkers 
en oud-bestuursleden aanwezig waren. Met een diaserie werd er stilgestaan bij 
ieder jaar. De verbazing was groot toen we beseften op hoeveel plekken in Rio de 
Janeiro REMER actief is geweest of nog altijd actief is. Talloze kinderen konden 
door de jaren heen geholpen worden. Met sommigen was het contact van korte 
duur; met anderen hebben wij nog steeds contact. Tijdens zo’n jubileum komen 
veel namen weer boven: Jo, waarvan 2 zusjes op straat zijn vermoord, waarna zij als 
eerste naar Sítio Shalom kwam. Inmiddels is Jo 31 jaar oud en gaat ze psychologie 
studeren. En er zijn nog zoveel andere namen te noemen: Franklin die net zijn eigen 
huis heeft gekocht. Sidnei en Gilson die dominee zijn geworden. Jennifer die een 
eigen kapperszaak is begonnen. Marcelo, die ooit door de ‘rechtbank’ van een 
drugsbende ter dood veroordeeld werd, gered werd, en nu een goede baan heeft 
bij een bank. Talita, die zwaar verslaafd was, maar uiteindelijk haar opleiding 
heeft afgemaakt en nu administratief medewerkster is bij een groot bedrijf. 
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En zo kan ik doorgaan met werkelijk nog honderden verhalen van kinderen die 
dankzij steun van REMER niet het leven van de criminaliteit zijn ingegaan en 
nu een baan en een eigen familie hebben. Ik heb ooit gezegd – bij het 10-jarig 
jubileum – dat het werk van REMER in Rio hopelijk eens niet meer nodig zal zijn. 
Helaas moet ik toegeven dat er voor de kinderen in Rio weinig is veranderd. Het 
bloedige geweld in de favela’s blijft onverminderd door gaan. Nu, 4 maanden 
sinds Bolsonaro president werd, is er nog geen steek veranderd.

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

Pelézinho is een jochie van 10 jaar en woont op de top van de heuvel (morro). Al 
bijna 2 jaar daalt hij die heuvel 3 keer in de week af om naar de voetbalschool 
te gaan. Hij is brutaal en kan goed voetballen. Tijdens het maken van een 
documentaire over deze favela vroeg een bekende Braziliaanse verslaggever aan 
hem wat zijn vader voor de kost doet. Pelézinho antwoordde in tranen dat zijn 
vader de dag daarvoor vermoord was. Daar wist de verslaggever even niets op 
te zeggen. Nadat Pelézinho vertelde dat zijn grootste wens was bij de bekende 
voetbalclub Fluminense te spelen werd hij de volgende dag prompt gebeld door de 
club voor een uitnodiging. Dat ging allemaal goed en nu traint hij dus ook daar. 
Laatst was er een televisieploeg bij de club om hem te filmen. Drie leeftijdsgroepen 
van Sparta spelen momenteel in de federale competitie van Rio.
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REMER Rio – Samenwerkingsverband met Sparta (Favela Pedra lisa)

Petroleo, die al 20 jaar trainer is van de club, heeft het werk van Pedro in Pedra 
Lisa overgenomen. Hij geeft daar nu driemaal in de week sportlessen. Het 
overdekte veld wordt maximaal gebruikt door kinderen, jongeren en ouderen in 
deze wijk. Op 1 mei hebben wij daar een toernooi (Torneio de Amizade) waar 4 
clubs, gefinancierd door REMER, aan mee doen.

REMER Rio – Samenwerkingverband met Casa de Benção (Favela Faz Quem Quer)

Pedro die het afgelopen jaar in Pedra Lisa sportlessen gaf, wilden wij in een nieuwe 
favela onderbrengen. In de maanden januari en februari hebben wij contact 
gehad met verschillende organisaties in favela’s. Heuveltje op en heuveltje af, 
vaak bij een temperatuur van 40 graden. Op een dag zat ik in de tram en schoot 
mij plotseling iets te binnen: favela Faz Quem Quer. 

Faz Quem Quer is een favela in het noorden van Rio met veel geweld, ik had er wel 
eens over gehoord, maar was er nooit geweest. Via via heb ik iemand gevonden 
die 28 jaar geleden voor REMER werkte en nu in favela Faz Quem Quer woont. Wij 
hebben snel een afspraak gemaakt. De dag dat ik daar was kreeg ik te horen dat 
er 16.000 mensen wonen – en dat er totaal geen sociaal-maatschappelijk werk 
gedaan wordt. Vele huisjes zonder water en riolering. Wel was er een kerk die 
doordeweeks alle banken weghaalt om jiujitsu te geven aan de jongeren van de 
wijk. Op wonderlijke wijze kwam ik diezelfde dag nog in contact met de dominee, 
de jiujitsu-leraar en de voorzitter van de wijkraad. Tegenover het wijkgebouw, 
middenin de favela, lag een stenen veldje dat wij mochten gebruiken. Eigenlijk 
viel alles samen en ging ik weg met de zekerheid: dit wordt de plek!!! 

Na gesprekken met leiding en bestuur van REMER hebben wij een vergadering 
gehad met de kerkenraad van kerkgemeenschap Casa de Benção. Een week 
later tekenden wij het samenwerkingsverband. Hoe zou het voetbalschooltje 
gaan heten? En ja hoor, deze keer wel: Escolinha Feyenoord FQQ. Al mijn hele 
leven lang ben ik een fanatiek Feyenoord-supporter. Niks geen arrogantie, maar 
klappen krijgen en dan weer gewoon opstaan – dat is Feyenoord. De naam van 
die strijdbare voetbalclub uit Rotterdam past bij Faz Quem Quer, een wijk waar 
de mensen moeten strijden om te overleven, waar niemand een reden heeft om 
arrogant te zijn.

Binnen twee weken hebben wij het veld en de muur opgeknapt, en op 9 maart werd 
het voetbalschooltje met een groot feest geopend. Momenteel wordt er getraind 
in drie leeftijdsgroepen die twee keer in de week les krijgen. Er zijn al mooie dingen 
gebeurd daar. Er was geen geld voor een lunch na de training, maar daar kwam 
verandering in dankzij een geweldige actie van een schoolklas dicht bij Rotterdam. 
De doelpalen waren verrot, maar konden worden vervangen dankzij een actie in 
Grou. Er moet absoluut een dak boven het veld komen, want met regen kan er 
door de gladheid niet gespeeld worden en door de zon is het tussen negen en zes 
juist bloedwarm. Een ander probleem zijn de schietpartijen vlakbij het veld. Van 
de laatste 8 trainingen zijn er 3 halverwege afgebroken. De kinderen moesten 70 
meter omhoog rennen naar een veilige plek. 
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Wij willen graag een veilig zaaltje bouwen naast het veld. Wij hebben 2 weken 
een oorlog tussen twee drugsbendes meegemaakt. Soms komt er dan een 70-
tal jongens voorbij met automatische wapens. Het is nu gelukkig alweer een 
dikke week rustig. Ik ben heel erg happy met dit nieuwe REMER-project in favela 
Faz Quem Quer: er is ruimte voor 125 kinderen tijdens 20 uur trainingen en het 
enthousiasme van de kinderen is ongelofelijk!!!

REMER Rio - Universo Cultural Salguero (Favela Salguero)

Miriam is 14 jaar en komt uit een gezin van 8 kinderen. Allemaal dezelfde moeder, 
maar wel 3 vaders, waarvan de laatste ook al niet meer in huis woont. Miriam 
is de één na oudste en als haar moeder naar haar werk gaat zorgt zij voor de 
anderen en houdt het huis schoon. Miriam had van anderen gehoord over onze 
informaticalessen,maar vooral over de lunch daarna. Op een middag, toen er 
niets te eten was in haar huisje, nam zij haar 3 broertjes en zusje mee naar ons 
schooltje en vroeg om een lunch. Daar was het nog geen tijd voor, maar er was 
nog wel een tafel vrij waar haar broertjes achter de computer konden gaan zitten. 
Twee keer in de week komen zij nu naar de computerlessen. Voorlopig zit Miriam 
niet achter de computer; ze houdt het nu nog bij tekenen. Maar aan haar grote 
glimlach te zien heeft zij daar veel plezier aan. En voor ons een uitdaging om te 
zien hoe wij Miriam weer naar school krijgen!
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REMER Rio - Universo Cultural Antares (Favela Antares)

De drugsbende is afgelopen jaar verjaagd door de militie (vaak voormalige 
politieagenten of politieagenten die buiten hun diensturen bijbeunen). De 
bewoners moeten nu ‘beschermgeld’ betalen, via extra prijsverhogingen op 
gas, water en kabelvoorzieningen. Winkels, restaurantjes, motortaxi’s betalen 
wekelijkse bedragen aan deze maffia. Doe je daar niet aan mee, dan word je door 
militieleden opgehaald en nooit meer teruggevonden. De politie laat het allemaal 
oogluikend toe. En toch: als je aan de bewoners vraagt of zij weer willen ruilen 
door onder de drugsbende te leven, kiest het overgrote deel voor de militie. Nu 
zijn er geen schietpartijen meer, de angst voor de kogels verdwijnt. Het ziet er 
allemaal ook netter uit. De wegen in Antares worden verhard, wegblokkeringen zijn 
verwijderd en de vuilniswagens rijden af en aan. Wel worden jongeren geronseld 
voor het incasseren van het geld. De milities rukken op in Rio, bijna 200 favela’s 
staan al onder hun bewind.

Antares is een kilometerslange favela met één verharde weg. De favela is 
gesplitst in een tweetal wijken, gescheiden door een rivier/riolering met daarover 
verschillende bruggetjes. Op een avond in april heeft het zo vreselijk hard geregend 
dat deze rivier overstroomde en honderden huisjes onder water kwamen. Bijna 
duizend families raakten alles kwijt wat zij hadden. REMER heeft zich samen met 
de wijkraad, kerken en school zich ingezet met allerlei acties om de families te 
voorzien van matrassen en eten. Ons werk heeft een week stilgelegen, ook twee 
leraressen van het schooltje hadden veel schade. De afgelopen twee maanden 
hadden wij juist heel veel kleding van KLM/Wings of Support ontvangen die wij nu 
konden uitdelen. Inmiddels is het werk weer opgestart en hebben 110 kinderen 
van het schooltje op het centrale voetbalveld een prachtige paasvoorstelling 
opgevoerd.
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REMER Rio - Samara Esporte clube (Favela Antares)

Het zou natuurlijk zo maar kunnen gebeuren dat de naam van de club in de 
toekomst veranderd gaat worden in ‘Escolinha Feyenoord Antares’ (ik heb de 
smaak te pakken). Wij hebben een nieuwe sporttrainer – dit keer een vrouw. Zij 
is nog maar 26 jaar, maar heeft alle jongens goed onder controle. Alleen met de 
meiden had zij in het begin wat moeite (beetje jaloezie), maar dat is inmiddels 
redelijk opgelost. Zo’n 140 kinderen voetballen hier wekelijks. Waar wij erg 
blij mee zijn is het feit dat twee jongeren die bij Samara gevoetbald hebben, 
momenteel lichamelijke sport en rechten studeren. Dit via een studiebeurs vanuit 
een Nederlandse stichting. Beiden willen zich in de toekomst inzetten voor hun 
favela Antares.

REMER Minas - Sítio Shalom (Pequeri)

Wie wel eens bij ons in Pequeri geweest is, weet dat bovenin de boerderij zich 6 
woonvertrekken bevinden en beneden de gastenverblijven. Dit jaar wordt dat 
omgedraaid. Dat heeft alles te maken met nieuwe regelgeving, waardoor wij 
bij de huidige indeling van de vertrekken meer groepsleidsters/psychologen/
maatschappelijk werkers zouden moeten aannemen. Het is gewoon niet te 
betalen. Wij hebben nu definitief besloten om te gaan verhuizen naar beneden 
waar 21 kinderen kunnen wonen. Voor verschillende kinderen zijn wij nog harder 
bezig dan voorheen om andere opvang te vinden bij pleegouders. Voor bovenin 
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maken wij, in samenwerking met de Federale Universiteit, een plan om daar 
vakantieverblijven van te maken; de opbrengst daarvan kan gebruikt worden voor 
de woonhuizen. Verder zullen er vakantiekampen worden georganiseerd voor de 
kinderen van de vijf krottenwijken waar wij werken in Rio. Momenteel kijken we 
naar de haalbaarheid van deze plannen. Eind mei komt een ervaren zakenman 
voor een week naar de Sítio om mee te denken. Het is een grote verandering maar 
wij kunnen er niet omheen, ook door een regel in de wet die het steeds moeilijker 
maakt dat kinderen bij ons worden opgenomen die niet vanuit de Regio Bicas 
komen. Wij proberen dus af te bouwen naar 21 kinderen en moeten dus vaak ‘nee’ 
verkopen bij nieuwe aanvragen,vooral van buiten de regio. 

Afgelopen maand toch een uitzondering gemaakt voor een 13-jarige homoseksuele 
jongen die thuis steeds in elkaar werd geslagen. De vreselijkste zaken zijn hem 
overkomen. Politie en kinderbescherming traden niet op tegen familieleden. 
Het blijft ongelofelijk hoe laks de kinderbescherming zich opstelt tegen families 
die kinderen op welke manier dan ook misbruiken. Het lijkt soms wel alsof wij er 
alleen voor staan. Het is toch eigenlijk belachelijk dat wij een advocaat moeten 
betalen om tegen dit soort praktijken op te treden. Maar ja, die advocaat kan 
wel het verschil maken.

Deze week kwam een moeder haar kinderen opzoeken. Zij heeft meer dan een jaar 
in een afkickkliniek gezeten vanwege haar crackverslaving. De kinderen renden 
naar haar toe en geëmotioneerd vielen zij elkaar in de armen: moeder blijft toch 
moeder! Over ouder-kind-relatie gesproken: ondanks alle moeilijkheden weten wij 
ons Gods kinderen en de zekerheid dat wij zijn werk mogen doen geeft ons kracht!

Ik wil jullie weer allemaal ontzettend 
bedanken voor alle steun, in welke 
vorm dan ook. Wij vragen jullie dan ook 
hiermee door te gaan. Wij hebben jullie 
hard nodig!

 
Met zeer vriendelijke groet,

Oetsia, Moises (die nu in Nederland 
woont voor een langere tijd), 

Janine en Robert
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Nieuws van Team Noord

Vrijwilligersgroep uit Grou deze zomer naar Brazilië

Toen Robert afgelopen december in Grou was, ontstond er tijdens de vesperviering 
het idee om met een aantal mensen uit Grou en omstreken naar Brazilië af te 
reizen deze zomer. Het doel: de handen uit de mouwen te steken en REMER te 
helpen met kluswerkzaamheden. De groep bestaat uit acht personen: Reinier en 
Trees Nummerdor, Jan Meinderts, Almar Seinen, Sita Olivier, Sjirk en Muriël Seinen 
en Marieke Meinderts.
Op 16 juli vertrekt de groep naar Rio de Janeiro, om begin augustus weer terug 
te keren naar Nederland. De groep is meteen voortvarend te werk gegaan! 
De tickets zijn gekocht en om geld voor het klussen in te zamelen is het idee 
ontstaan een groots benefietdiner te organiseren op maandag 3 juni. 

Viergangendiner door chef-kok

De chef-kok van Landgoed Lauswolt, Kees Meinderts, kookte jaren in het met 
drie Michelin-sterren bekroonde restaurant De Librije en ook nog voor voormalig 
president Obama. Speciaal voor dit benefietevenement zal Kees voor een 
gezelschap van 120 personen een heerlijk viergangendiner presenteren! Samen 
met aanstormende topchefs van het Friesland College in Leeuwarden bezorgt hij 
de gasten een bijzondere avond met regionale producten en een Braziliaanse twist.
Het Friesland College werkt mee aan dit unieke evenement: het diner vindt 
plaats in het net gemoderniseerde en sfeervolle Grand Café van het Friesland 
College in Leeuwarden en studenten zetten zich belangeloos in om er een 
onvergetelijke avond van te maken. Op dit moment wordt er druk overlegd met 
diverse (Friese) musici om hen een optreden te laten verzorgen. 

Meld je aan voor dit bijzondere evenement! 

Het voortreffelijke eten, de belangeloze medewerking van zoveel professionals, 
het bijzondere gezelschap en de hoop die we willen geven aan de kinderen in 
Brazilië, maken dit diner tot een exclusieve belevenis. Wil jij hier graag bij zijn? 
Vraag meer informatie bij Matty Kloosterman (matty@helpmijleven.org).

Daarnaast heeft de groep 
op de braderie in Grou 
het weekend van 14 april 
al een mooie opbrengst 
weten te genereren met 
een draaiend rad, een 
spiraal en een grabbelton!
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Mee naar Brazilië in 2020?

Ook voor volgend jaar worden al voorbereidingen getroffen om een groep 
samen te stellen die eind juli/ begin augustus 2020 naar Brazilië gaat om 
Robert en zijn team te ondersteunen met kluswerkzaamheden bij de projecten 
van REMER.

Heb je dit altijd al een keer willen doen? 

Neem dan contact op met Matty Kloosterman

matty@helpmijleven.org

Een vrijwilligersreis naar het werk van REMER in Brazilië is een werkvakantie 
waar je geen spijt van krijgt! Het is heel bijzonder om het werk van Robert en 
zijn team van dichtbij mee te maken en bovendien zelf ook de handen uit de 
mouwen te steken. De eerste infoavond zal circa oktober zijn.

Braderie Dekema Fair

Op 20 april jongstleden waren we weer van de partij bij de Dekema Fair! Het 
prachtige weer en de vele bezoekers maakten het tot een mooie dag!
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Filmmakers op pad

Walter en Thomas Miedema uit Grou gaan in de meivakantie naar Robert 
om korte films te maken van de projecten van REMER. Dit ter ondersteuning 
van de fondsenwerving. Beide zijn ze al eerder met een groep of tijdens een 
werkvakantie op bezoek geweest bij de REMER-projecten: Walter in 2004 
en 2008 en Thomas in 2016. Op 27 april vliegen Walter en Thomans mét hun 
filmapparatuur weer naar Brazilië!

Namens Team Noord,

Matty Kloosterman 

Basisschool De Wiekslag in actie voor Help Mij Leven
Wat zijn er veel verschillende culturen op onze wereld! Alleen al in Nederland 
komen we ontzettend veel verschillende culturen tegen. In de periode van 11 
tot 21 maart hebben de kinderen van 

CBS De Wiekslag uit Bleiswijk zich hierin verdiept tijdens het project 
‘Multiculti’. Zo stond er in een aantal groepen een land centraal of werd er 
stilgestaan bij uiteenlopende feestdagen in verschillende culturen.

Het grote project is afgesloten met een kijkavond. Tijdens de kijkavond was er 
van alles te zien en zijn er pannenkoeken gebakken en verkocht. Passend bij 
het thema is ervoor gekozen om Stichting Help Mij Leven te steunen. Er is een 
mooi bedrag van EUR 250 opgehaald waar de stichting vast wat moois mee kan 
doen voor de kinderen in Brazilië.

Suzanne Potuijt

Directeur CBS De Wiekslag
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Like onze pagina! 
www.facebook.com/helpmijleven
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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  >
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