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Bestuursmededelingen 

Beste donateur,

Niet alleen in Nederland merken we dat de impact van het coronavirus geleidelijk 
aan het afnemen is. Ook in Brazilië lijkt het op dat vlak langzamerhand de goede 
kant op te gaan. Dit heeft een positieve impact op het welzijnswerk van onze 
Braziliaanse partnerorganisatie REMER. Na zestien maanden gaan de scholen 
geleidelijk weer open; een ontwikkeling waar we erg blij mee zijn. Niet dat de 
heropening van de scholen overal even soepel verloopt: sommige scholen zijn 
nog dicht, of moesten opnieuw hun deuren sluiten omdat de deltavariant van 
het coronavirus te snel om zich heen greep. Maar toch: er worden stappen in de 
goede richting gezet. 

De sportactiviteiten van REMER, zoals voetbal in favela Faz Quem Quer, konden 
eerder alweer worden opgestart. Het voetbal beperkt zich trouwens niet tot de 
eigen favela: op zaterdagen worden uitwedstrijden georganiseerd, waarbij de 
spelertjes van ‘ons’ voetbalschooltje Escolinha Feyenoord in andere wijken de eer 
van Faz Quem Quer verdedigen. Prachtig is dat – al helemaal wanneer er gewonnen 
wordt (wat gelukkig regelmatig gebeurt). Zoals Robert Smits het formuleert: 
een overwinning voelt voor deze voetballertjes alsof Brazilië het WK wint! Over 
Robert gesproken: normaalgesproken komt hij elk jaar voor een aantal weken naar 
Nederland. In 2020 was dat, vanwege het coronavirus, helaas niet mogelijk. Maar 
we koesteren de voorzichtige hoop dat hij in november toch weer naar Nederland 
kan afreizen. Ondertussen praat Robert u en jou graag bij over de voortgang van 
het werk van REMER, in zijn ‘brief uit Brazilië’ (zie elders in deze nieuwsbrief).

Ook zeer de moeite waard: de prachtige column die Paul Hirschel en Caroline 
Dessing geschreven hebben voor deze nieuwsbrief. Paul en Caroline vormen samen 
de drijvende kracht achter stichting Julia, een organisatie die zich inzet voor 
wees- en straatkinderen wereldwijd. Ook het werk van Robert en REMER wordt door 
stichting Julia ondersteund. In hun column ‘De kracht van een bal’ vertellen Paul en 
Caroline over hun ervaringen met Robert tijdens het WK Voetbal in Brazilië in 2014. 

Voetbal lijkt een beetje de rode draad te vormen in deze editie van onze 
nieuwsbrief. Waar het EK van afgelopen zomer voor het Nederlands Elftal uitliep 
op een fiasco, hebben wij als stichting toch ook goede herinneringen aan dit 
voetbaltoernooi. Onder de bezielende leiding van fondsenwerver Bart van Asten 
hebben we een EK-shirt kunnen veilen dat gesigneerd was door alle spelers van 
het Nederlands Elftal. De veiling heeft een prachtig bedrag opgeleverd, dat 
uiteraard geheel ten goede komt aan het werk van REMER. In zijn bijdrage aan 
deze nieuwsbrief vertelt Bart meer over de totstandkoming van deze mooie actie. 

Vanaf deze plek willen we graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd 
aan deze nieuwsbrief. En we willen u en jou bedanken, onze donateurs die het 
werk van Robert en REMER mogelijk maken. We hopen dat we ook in de komende 
tijd op jullie steun mogen blijven rekenen.

Namens het bestuur van stichting Help Mij Leven,
Matty Kloosterman, voorzitter 
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Brief uit Brazilië

Beste vrienden,

De grootste televisiezender 
O Globo houdt één keer per 
jaar een grote inzamelingsshow 
die Criança Esperança heet 
(Hoop voor kinderen). Het is 
een avond met veel zangers en 
beroemheden. 

Tijdens het programma kunnen 
mensen geld storten voor de 
Braziliaanse kinderen in nood. 
De opbrengst gaat naar zo’n 
100 instellingen in heel Brazilië 
die zich voor kinderen in nood 
inzetten.

Elk jaar worden nieuwe projecten 
g e z o c h t  o m  h e r h a l i n g  t e 
voorkomen. Toch heeft REMER 
op deze manier in de afgelopen 
tien jaar al drie maal financiële 
steun gekregen. 

Dit keer was er een onderdeel waarbij vijf ex-straatkinderen uit verschillende 
projecten konden vertellen over hun ervaringen destijds en over hoe het nu 
met hen gaat. Monique en Luciane, die vanaf het plein Central zo’n beetje 
alle projecten van REMER hebben doorlopen, waren twee van deze vijf ex-
straatkinderen. Luciane vertelde over het verdriet over haar twee broers en zusje 
die zij in het geweld van Rio heeft verloren. Verder zei zij: ”Als kind droomde ik 
ervan om ooit een eigen huis en gezin te hebben, een groot gezin, waarvoor ik 
ga zorgen. Niet op de manier zoals mijn familie mij heeft verzorgd, maar op de 
manier zoals REMER mij heeft verzorgd.” Monique vertelde: ”De boodschap van 
mijn leven is: ooit heeft iemand van mij gehouden, ik voel de noodzaak ook van 
een ander te houden. Ooit heeft iemand mij geholpen, ik voel de noodzaak om 
een ander te helpen. Ik mag misschien niet zoveel hebben, maar het weinige wat 
ik heb, wil ik ook anderen kunnen geven. Ik zal de mensen die het nodig hebben 
nooit in de steek laten”. 

Ik weet dat dat niet zo maar een mooie kreet is, maar dat als je ze nodig hebt, 
dat zij er dan ook helemaal voor je zijn. Het zijn jonge vrouwen die met een beetje 
hulp en begeleiding van ons, zoveel doorzettingsvermogen, wils- en veerkracht 
hebben ontwikkeld, dat zij de juiste keuzes hebben gemaakt om te zijn wie zij zijn. 
Wij kunnen alleen maar trots zijn.

Na de uitzending pinkten de mensen die beide vrouwen goed kennen en ook 
miljoenen kijkers en de beroemde interviewer een traantje weg.
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Sparta Esporte Clube (favela Morro da Providência)

Regelmatig kom ik mensen tegen bij de Morro da Providência die mij aanspreken. 
In deze tijd van corona krijg je voordat je het door hebt een arm om je schouder: 
“Hey Robert, hoe gaat het”? Ik herkende de man bij de ingang van de nieuwe 
supermarkt echt niet. Snel hebben ze door dat ik al een wat oudere man aan 
het worden ben. “Ik ben Joaquim van Sparta, je herkent me toch wel, Joaquim, 
echt heel goed voetballen kon ik niet.” Zo ja, die Joaquim, mooie jaren bij Sparta 
gehad, het enige leuke wat ik mij kan herinneren van die tijd. Nu hebben er de 
afgelopen 35 jaar echt duizenden verschillende kinderen bij Sparta gevoetbald, 
dus ... Toen hij echter door kreeg dat ik echt niet meer wist wie hij was, vertelde 
hij zijn verhaal. “Ik had een tweelingbroer eind jaren ‘80, die voetbalde ook bij 
Sparta. Wij woonden niet zo ver van jouw huisje in de Providência. Toen wij 13 jaar 
waren zijn wij naar een stadje in het binnenland verhuisd vanwege de onveiligheid 
in de favela. Jij hebt me toen nog geholpen bij de verhuizing.” En toen wist ik het 
weer. Nou ja, ik had een beetje geholpen bij het betalen van de verhuizing. Hij 
vervolgde dat hij na zijn studie samen met zijn broer een bedrijfje was begonnen in 
software. Dat is uitgebreid en drie jaar geleden zijn ze teruggegaan naar Rio. Dit 
keer naar een betere wijk. Getrouwd en drie kinderen. Het ging allemaal geweldig. 
Dat begin dit jaar zijn ouders allebei aan corona gestorven waren, deed niets af 
aan zijn enthousiaste blijheid toen hij mij dit allemaal vertelde. Ik werd weer 
in elkaar gedrukt voordat hij bij zijn vrouw in de auto stapte. Ik bleef een paar 
minuten stil staan en dacht: verrek, die Joaquim. Met een brede glimlach stapte 
ik de supermarkt in. Dit soort ontmoetingen heb ik vrij vaak als ik rondloop in de 
Providencia. En soms weet ik me ze ook nog wel te herinneren, hoor. Het mooie 
van dit alles is de dankbaarheid die uit alle verhalen klinkt. Er is verschil gemaakt 
in zoveel mensenlevens! 

De Sparta Sportclub ligt op een scholenterrein dat nog steeds gesloten is. We 
hopen dat dit terrein in september weer open gaat. Wel neemt Petroleo de trainer 
regelmatig kinderen mee naar toernooien in omliggende wijken en favela’s. De 
club verzorgt maandelijks honderden maaltijden voor families die bijna geen 
eten hebben door de crisis.
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REMER Rio - Straatwerk (centrum Rio)
Mariana is 12 jaar en woont in de fabriekshal Habibs. Haar ouders heeft zij nooit 
gekend. Zij woonde eerst samen met haar oma in favela Rolo, vlakbij Antares. Op 
een dag was er brand in hun huisje en toen raakten zij alles kwijt. Zij zijn toen op 
straat terechtgekomen, vlakbij plein Central. Via via kwamen zij pas na een jaar 
in de fabriekshal Habibs terecht. Daar kunnen zij in een krotje wonen voor weinig 
geld. Oma die door Mariana liefdevol ‘mamma’ wordt genoemd, heeft nu recht op 
een kleine uitkering van de staat omdat zij een dak boven haar hoofd heeft met 
een adres. Mariana weet het zeker, eens zullen zij een echt eigen huisje hebben 
buiten de fabriek en zal zij voor haar moeder/oma zorgen. 
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REMER werkt nu in twee fabriekshallen, namelijk Morada Feliz en Habibs, waar 
zo’n 100 kinderen wonen. De fabriekshallen liggen 100 meter van elkaar. Een 
aantal dagen in de week worden ongeveer 60 kinderen vanuit de hal meegenomen 
naar een sportveld waar allerlei leuke activiteiten zijn. Eindelijk even buiten de 
fabriekshal. Je kunt je het leven in die fabriekshal nauwelijks voorstellen. Het is 
één grote chaos en viezigheid en alles wordt gecontroleerd door de drugsbende, 
die de enige in- en uitgang bewaakt. Gelukkig dalen de coronacijfers in Brazilië 
(nu ongeveer 700 doden per dag), wat betekent dat de scholen na zestien 
maanden eindelijk weer open zijn. Het was een hele puzzel om de kinderen naar 
school te krijgen. Gelukkig hebben wij een uitgebreid team met een pedagoge, 
maatschappelijk werker en een psychologe. Zij leggen huisbezoeken af en 
onderhouden contact met scholen, ziekenposten (iedereen is nu gevaccineerd) 
en de gemeente. Van de vier scholen in de omgeving zijn er al weer twee gesloten 
door de deltavariant waarvan Rio nu de bakermat is.

REMER Rio – Escolinha Feyenoord FQQ (Favela Faz Quem Quer)

Cinthia is de nieuwe maatschappelijk werkster die met de jongeren tussen 
de 14 en 20 jaar van de club werkt. Velen zijn werkloos en hebben geen zin om 
de school na 16 maanden weer op te pakken. Zij hebben hulp nodig. Julio is 
18 jaar en hij zit nu meer dan een jaar thuis. Hij werkte bij een wasserette die 
gesloten is. De concurrerende plaatselijke drugsbende lag al geruime tijd op de 
loer, maar sporttrainer Pedrinho praatte dit steeds uit zijn hoofd. Doordat hij 
de lagere school niet heeft afgemaakt, wordt hij eenvoudigweg niet voor een 
sollicitatiegesprek uitgenodigd. Cinthia heeft veel connecties bij de gemeente 
en na drie solicitatiegesprekken heeft hij nu toch een baan gekregen bij een 
restaurant. Verder zijn er drie maal in de week themagesprekken met de jongeren 
om hen weer naar school of specialisatie te krijgen. Zo zijn er ook jongeren naar 
de luchtmacht gegaan. Dit is niet altijd makkelijk voor jongeren uit de favela’s.
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Het sporten blijft doorgaan, maar wel in kleinere groepen. Iedere zaterdag is er 
een uitwedstrijd. Met twee busjes vol zouden wij wegrijden uit de favela toen de 
ouders vernamen dat op de plek waar wij zouden spelen een ander drugskartel 
dan de Comando Vermelho de baas was. Er was even paniek. Zou dat wel goed 
gaan? Een aantal ouders wilde al niet meer meegaan. We legden uit dat de 
organisatie die ons uitgenodigd had een goede naam had opgebouwd en dat 
er geen problemen zouden zijn omdat het ging om kinderen van 11 jaar. Eén 
moeder stapte alsnog in het busje. En inderdaad het was een geweldige dag, die 
ook met een dikke overwinning werd afgesloten. Ik zeg het wel vaker, maar het 
effect is precies hetzelfde als wanneer Brazilië het WK wint, echt niet minder. 
De activiteiten in het zaaltje zijn gelukkig ook weer opgestart in juli. Drie keer in 
de week, als er een groep van 15 kinderen buiten voetbalt, zitten er acht in het 
zaaltje om verschillende thema’s te bespreken.
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REMER Rio - Uni Jovem Antares (Favela Antares)

Zoals jullie weten hebben wij Universo Cultural overgedragen, in samenwerkings- 
verband, aan een stichting met vooral mensen uit Antares zelf. Op zondag 27 
juni heeft Instituto Silvestre ‘Resgatando sonhos’ (‘dromen redden’) de grote 
opening gevierd. Paulo, die vanaf het begin bij REMER actief was, heeft daar 
nu de leiding. Wij zijn er echt ongelofelijk blij mee dat de bevolking het op deze 
manier heeft overgenomen. 

Onze meidengroep heeft met andere sociale werken uit Rio net een soort 
Olympische Spelen achter de rug. Een toernooi dat enkele dagen heeft geduurd. 
Zij hadden er hard voor getraind en kwamen met prima resultaten terug. 

Jammer genoeg wordt Antares op dit moment, eigenlijk voor het eerst, hard 
geraakt door covid. Ook hier zijn scholen na de opening drie weken geleden weer 
voor 14 dagen gesloten. Op dit moment worden hier de jongeren van 20 jaar 
gevaccineerd. De meeste winkeltjes in Antares zijn trouwens gesloten, omdat de 
militie nu meer geld eist. De meeste winkeliers kunnen dat eenvoudigweg niet 
betalen. Waar is de politie dan? Sinds de drugsdealers twee jaar geleden zijn 
verjaagd, laat de politie zich niet meer zien. Het zijn tegenwoordig niet alleen deze 
milities die aan afpersen doen. Steeds meer drugskartels laten de favelabewoners 
extra betalen voor mineraalwater, gas, kabeltelevisie en andere zaken.
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REMER Minas Gerais - Sítio Shalom (Pequeri)

In Pequeri zijn jammer genoeg de scholen nog steeds niet open. Als alles goed 
gaat dan hopelijk in oktober. Een jaar zonder school heeft diepe wonden gemaakt. 
De online lessen zijn al wel maanden bezig en ieder kind heeft nu zijn eigen 
computer, maar toch moeten wij een extra lerares in dienst nemen. Het feit dat 
de interactie tussen onderwijzers en kinderen vrijwel nihil is en vragen niet direct 
kunnen worden beantwoord, maakt een goede aansluiting voor kinderen met een 
grote achterstand erg moeilijk. 

Afgelopen maand is een 9-jarig meisje geadopteerd, zodat een ander meisje 
uit Bicas bij ons geplaatst kon worden. Er komen steeds meer aanvragen van 
verschillende kinderrechters om kinderen in de allermoeilijkste omstandigheden 
op de Sítio Shalom te plaatsen. Dat is overduidelijk een gevolg van de huidige 
economische crisis. In de vorige nieuwsbrief schreef ik over drie jonge kinderen 
op de Sítio Shalom die maar niet op de adoptielijst kwamen. Onze advocaat 
heeft er eindelijk voor gezorgd dat dit nu wel gebeurd is en er is een gezin dat ze 
alle drie wil opnemen. Trouwens, toen ik dat hoorde dacht ik aan die opgepakte 
vader van de kinderen. Een paar weken geleden stond hij op een avond ineens 
bij mijn huis. Hij zei: “Ja, ik mag niet meer bij mijn kinderen komen, maar ik wou 
toch even zeggen dat ik niet wil dat zij ooit geadopteerd worden.” Ik antwoordde 
toen dat hij hiervoor toch echt de rechter moest spreken. Nu maar hopen dat hij 
naar de rechter luistert. 
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Heel leuk is dat één van onze pubermeiden voor de middagen een baantje heeft 
bij de kinderbescherming in Bicas. Zij doet het daar heel goed.

Mikael was een jochie van twee jaar toen hij bij ons werd geplaatst. De dokters 
zeiden dat hij met al zijn gezondheidsproblemen niet langer dan twee jaar zou 
leven. Afgelopen maand werd hij zes! Hij heeft de laatste tijd zoveel pijn in zijn 
been dat hij een zeer riskante operatie moest ondergaan om dit te verhelpen. 
Dit zou ongeveer 8000 euro kosten. Na veel druk van onze advocaat gaat de 
gemeente Bicas dit betalen. Gek om te zeggen dat onze advocaat zich hierin 
moest mengen, maar het zinnetje “waarom geld besteden aan een jongen met 
weinig toekomst”, hoorden wij veel te vaak. 50% overlevingskans was voor ons 
een moeilijke beslissing, maar verder leven met pijn was niet langer een optie. 
Voordat hij afgelopen woensdag werd geopereerd, hebben wij met alle kinderen 
en medewerkers speciaal voor Mikael gebeden. Het gaat nu goed met hem. Na een 
operatie van zeven uur en drie dagen in coma gelegen te hebben, zal hij nu nog 20 
dagen op de gewone verpleegkamer blijven. Kleine Mikael, een vechtersbaasje!

Ik wil jullie weer allemaal ontzettend bedanken voor alle steun, in welke vorm 
dan ook. Ik hoop en vraag jullie dan ook om hiermee door te gaan. Vooral in deze 
tijd hebben wij jullie keihard nodig.

Met zeer vriendelijke groet,

Oetsia (vanuit Recife), Moises (vanuit Juiz de Fora), Janine en Robert

OPROEP - Sponsoring nieuwsbrief
Drie à vier keer per jaar versturen wij deze nieuwsbrief om u en jou, onze 
donateurs, op de hoogte te houden van het werk van Robert en zijn team 
in Brazilië. Ook delen wij als bestuur van stichting Help Mij Leven in deze 
nieuwsbrief de nodige informatie.

Lange tijd was er een school die ons de mogelijkheid bood om de nieuwsbrief 
te printen (waarvoor dank!). Maar sinds vorig jaar mei kan dit niet meer. 
Daarom zijn wij als bestuur nu dringend op zoek naar een nieuwe mogelijkheid 
om de nieuwsbrief te drukken of naar een sponsor van de nieuwsbrief. Als 
stichting zijn wij namelijk heel blij dat wij onze vaste kosten zeer laag kunnen 
houden. En we zouden die kosten nóg verder omlaag kunnen brengen door onze 
nieuwsbrief te laten sponsoren.

Kent u of ken jij iemand die onze nieuwsbrief gratis of tegen kostprijs zou willen 
drukken? Of zou u of jij als sponsor de kosten hiervan voor uw/jouw rekening 
willen nemen? Per nieuwsbriefeditie zijn de kosten van het drukken circa EUR 
345 exclusief BTW; de portokosten bedragen EUR 475. 

Heeft u/heb jij interesse om de nieuwsbrief te sponsoren? Meer informatie 
nodig? Neem dan contact op met Matty Kloosterman (06 53 52 33 37; matty@
helpmijleven.org).

Bestuur stichting Help Mij Leven
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Even voorstellen: Magda

Uit welke mensen bestaat het team van Help Mij Leven eigenlijk? En wie werken 
er voor onze Braziliaanse partnerorganisatie REMER? In de nieuwe rubriek 
‘Even voorstellen’ laten we u en jou graag kennismaken met onze enthousiaste 
medewerkers en vrijwilligers. Dit keer stelt Magda Pereira da Silva zichzelf voor. 
Magda is de algemeen directeur van REMER.

Vandaag is het 13 augustus. In Brazilië is dat ‘o Dia do Economista’ (de Dag 
van de Econoom). Voor mij een heel toepasselijke dag om iets over mijzelf, mijn 
levensloop en mijn werk bij REMER te schrijven.

Mijn naam is Magda Pereira da Silva. Ik ben Braziliaanse, geboren in Juiz de Fora, 
in de staat Minas Gerais. Ik ben getrouwd met Anderson Silva, moeder van Luiza 
Helena (4 jaar oud) en Luiz Felipe (13 jaar oud). En ik ben de trotse dochter van 
Guido en Neusa. Mijn jeugd werd gekenmerkt door moeilijkheden en strijd. Ik heb 
4 broers en zussen. Mijn ouders hebben er altijd een punt van gemaakt om ons te 
laten leren en studeren (zelfs als we geen voedsel, schoenen of speelgoed hadden). 
Dat we aan veel dingen gebrek hadden, herinner ik me niet als iets verdrietigs.  
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Integendeel, ik zag mijn ouders altijd als strijders en ik was er zeker van dat die 
ontberingen nodig waren zodat we in de toekomst andere en betere paden konden 
bewandelen. Als gezin woonden wij namelijk in een arme en gewelddadige favela. 
Mijn ouders wonen daar trouwens tot op de dag van vandaag – en daar zijn ze 
heel trots op!

Mijn ouders drongen er altijd op aan dat we studeerden. Daar waren ze heel strikt 
in. Ze verboden ons om te werken: “Het is jullie plicht om te studeren,” zeiden 
ze keer op keer. Zo slaagde ik er met veel moeite in om toegelaten te worden 
aan de Federale Universiteit van Juiz de Fora, waar ik economie heb gestudeerd. 
Als stagiair bij Intecoop heb ik vervolgens prachtige, vormende en verrijkende 
ervaringen opgedaan. Intecoop is een non-profit-organisatie die onder meer 
steun biedt aan ondernemingen die zich in coöperatief verband verenigen. Daar 
groeide ik persoonlijk en professioneel en kreeg ik de mogelijkheid om mijn kennis 
van economie in de praktijk toe passen. 

In 2004 ben ik afgestudeerd en vanuit mijn ervaring op het gebied van non-profit-
werk werd ik de dag na mijn afstuderen aangenomen door een non-gouvernementele 
organisatie. Daar heb ik mijn kennis nog verder kunnen ontwikkelen. In 2005 ging 
ik naar een bijeenkomst van een netwerk van verenigingen en daar ontmoette 
ik een coördinator van Sítio Shalom, met wie ik ervaringen uitwisselde. Ik begon 
vrijwilligerswerk te doen voor REMER op het gebied van fondsenwerving. Op een 
dag kreeg ik een telefoontje van een Nederlander. De taalbarriére maakte het 
lastig voor mij om precies te begrijpen wat hij zei. Maar wat me wél duidelijk werd, 
was dat hij me uitnodigde voor een sollicitatiegesprek bij REMER! 

Inmiddels werk ik alweer 15 jaar voor REMER. Het werk bij REMER is soms een weg 
vol obstakels. Maar ik heb ook gezien hoe onze projecten kunnen uitgroeien tot 
successen. Ik heb er heel veel plezier in om medewerker te zijn van een instelling 
die echt het leven de moeite waard maakt voor sociaal kwetsbare kinderen en 
adolescenten in Rio de Janeiro en Minas Gerais. Niet voor niets is de slogan van 
ons REMER-team ‘Faça valer uma vida’ (vrij vertaald: zorg dat het leven van een 
ander telt). Na vijftien jaar bij REMER kan ik die woorden geheel onderschrijven.

Magda Pereira da Silva
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Werkvakantie 2022

Zoals velen van jullie weten, kon onze geplande reis van 2020 door de pandemie 
niet door gaan. Tickets waren al gekocht, er waren inzamelingsacties gehouden 
en iedereen was enthousiast om te gaan. Maar het mocht niet zo zijn. Ook in 2021 
was het gevaar van de pandemie nog te groot en was reizen te risicovol.

Voor 2022 hebben we echter weer goede hoop dat het wél door kan gaan. Daarom 
starten we met een informatieavond voor iedereen die belangstelling heeft om 
volgend jaar mee te gaan naar Brazilië om in Rio en in Pequeri/Bicas Robert en 
zijn team te ondersteunen met bouwen, klussen en achterstallig onderhoud. 

Doordat er nu al 3 jaar geen groep is geweest is er volop werk aan de winkel. 
We hopen dan ook op een grote opkomst en op veel belangstelling voor de 
werkvakantie.

De informatieavond is op vrijdagavond 1 oktober aanstaande. De avond start 
om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Plaats: Greate Buorren 15, 9263 PK Garyp.

Op de informatieavond wordt een presentatie gegeven vanuit stichting Help Mij 
Leven, zijn er ‘ervaringsdeskundigen’ die vertellen wat de reis voor hen heeft 
betekend en komt er praktische info ter sprake. Ook is er gelegenheid om vragen 
te stellen. Tijdens deze avond hanteren we uiteraard de regels van het RIVM. 
Mochten die regels veranderen/ aangescherpt worden dan houden we je op de 
hoogte via  www.helpmijleven.org.

Heb je belangstelling om mee te gaan op werkvakantie, maar ben je niet in de 
gelegenheid om op de informatieavond te komen? Neem dan contact op met 
Matty Kloosterman 06 53 52 33 37 of matty@helpmijleven.org.

Boekpresentatie met Braziliaans randje

Zaterdag 20 november is er een boekpresentatie in de Sint Piterkerk in Grou. 
Het boek dat gepresenteerd wordt, is een bundel van 25 overdenkingen van 
dominee Reinier Nummerdor. Reinier was een aantal jaren predikant in Grou en 
in 2019 een van de groepsleden die naar Brazilië reisden om Robert en zijn team 
te ondersteunen in hun werk in Rio en Pequeri. Die reis heeft grote indruk op 
Reinier gemaakt. Omdat hij Robert en REMER graag wilde helpen, heeft Reinier 
besloten een aantal van zijn overdenkingen gebundeld uit te geven – en de gehele 
opbrengst daarvan te doneren aan Help Mij Leven. Daar zijn wij als stichting heel 
erg blij mee. Want hiermee komt de boekopbrengst volledig ten goede aan het 
welzijnswerk in Brazilië. 

De overdenkingen in het boek gaan over teksten uit de vier evangeliën en één 
uit het Thomasevangelie – van Advent tot na Pasen, Jezus volgend op zijn weg. 
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De boeken kosten EUR 19,50 per stuk. Het is een mooie uitgave met hardkaften 
omslag, dus zeker de moeite waard om te kopen én te lezen of cadeau te geven. 
En u steunt daarmee het werk in Brazilië. 

Bent u geïnteresseerd in dit boek? Het is mogelijk om op een voorintekenlijst te 
komen staan. U kunt uw gegevens daarvoor mailen naar matty@helpmijleven.
org. Zij zorgt er dan voor dat u eind november in het bezit komt van dit boek!

Wilt u bij de boekpresentatie aanwezig zijn? Op www.helpmijleven.org kunt u 
in een later stadium lezen hoe laat de presentatie exact begint en of er een 
reservering nodig is.

Bestuur stichting Help Mij Leven 

Geslaagde veiling EK-shirt met dank aan Louis van Gaal

Toen Louis van Gaal in 2014 bondscoach was bij het WK in Rio de Janeiro, hoorde 
hij over het project van Robert Smits en zijn team. Met hulp van kennissen die 
goed met hem bevriend zijn, hebben we hem deze zomer gevraagd of hij zou willen 
helpen bij ons plan om een EK-shirt te veilen met de handtekeningen van de 
spelers van Oranje. Geen gemakkelijke vraag en zeker niet in coronatijden, dus 
we waren heel blij dat het hem lukte om ons verzoek te realiseren.

Tijdens het EK hebben we daarom een veiling georganiseerd via onze website en 
social media. De opbrengst was EUR 1500 en komt volledig ten goede aan het 
werk van REMER. Een mooi bedrag en ook een mooie gelegenheid om ons project 
onder de aandacht te brengen bij mensen die er nog nooit van gehoord hebben. 
We bedanken de bondscoach voor zijn steun en zijn bijzondere inspanningen en 
wensen hem veel succes op weg naar het volgende WK!

Bart van Asten
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De kracht van een bal

We zijn net aangekomen op een camping in Sardinië. Even rondkijken en een 
goed plekje uitkiezen voor ons kleine tentje. We vinden wat schaduw onder een 
paar pijnbomen, naast een groepje tenten, omringd door tafels, stoelen, een 
complete buitenkeuken en waslijnen vol met was. Er is niemand, dus het is rustig. 
Maar dat duurt niet lang: na een half uur verschijnen onze nieuwe buren, twee 
volwassenen en een enorme kinderschaar. Iedereen schreeuwt, roept, huilt, ruziet 
en commandeert. Tenminste zo klinkt het. Ons Italiaans is niet toereikend om te 
begrijpen waar het allemaal over gaat, maar het is duidelijk dat de rust voorlopig 
ver te zoeken zal zijn. We kijken elkaar aan. Hier moet iets gebeuren; we moeten 
een list verzinnen, wanneer we nog een beetje van de warme zomeravond willen 
genieten. Daarom pakt Paul een bal uit de auto. Oranje natuurlijk! Hij moet nog 
opgepompt worden, maar zodra hij het ding aan de kinderen overhandigt gaat er 
een gejuich op en vertrekt de meute naar het strand om er te gaan voetballen. 
We hebben ze die avond en ook de volgende dag niet meer gezien, en beter nog: 
niet meer gehoord! List geslaagd. En het toonde weer eens aan hoe groot de 
kracht van een bal is. 

Dat wisten wij, als fervente Oranje-supporters, natuurlijk al lang. We volgen het 
Nederlands elftal op de voet. Bij uit- en thuiswedstrijden, vriendschappelijk, 
kwalificatieduel of een toernooi, bij winst of verlies: wij zijn erbij. Het is meer 
dan alleen het spelletje: het gaat ook om de verbinding met anderen, het 
feest na afloop van een gewonnen wedstrijd en het gedeelde leed na een 
verliespartij. Dus natuurlijk waren we erbij tijdens het WK in Brazilië in 2014. En 
het was vanzelfsprekend dat we toen een bezoek brachten aan Robert in Rio. Wij 
ondersteunden zijn werk al langere tijd: we kennen de kracht van de bal en dat 
hij die inzet om kinderen in de armste wijken te bereiken, sprak ons aan vanaf 
het eerste moment dat we over zijn voetbalproject hoorden. 

Gehuld in veren en oranje samba-kostuums zaten we op de tribune in Salvador, 
Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza en weer in Salvador. We zagen de wereld-goal 
van Van Persie tegen Spanje en vierden het extatische verloop van de wedstrijd 
tot diep in de nacht op straat. Maar ergens in het drukke speelschema zagen we 
kans naar Rio te gaan om met Robert te gaan kijken naar de sportzaal in Antares, 
het voetbalveldje in Pedra Lisa en een aantal andere plekken waar hij met zoveel 
energie kansen heeft gecreëerd voor kinderen om te ontsnappen uit de dagelijkse 
gekte van het overleven in een sloppenwijk. Hij nam ons mee langs de spoorlijn, 
waar hij met zijn team op zoek ging naar dakloze kinderen en jongeren. Wat een 
bizar contrast met het Brazilië van de schitterende stadions, het feest, het 
carnaval, het magische voetbal. Hier liepen we, tot onze enkels weggezakt in 
de stinkende afvalhopen, tussen de spoorbielzen. We droegen een oranje shirt, 
maar nu was oranje niet de kleur van het Nederlands elftal, het was de kleur van 
REMER, van Robert, die gewapend met kaakjes, pakjes limonade en condooms 
contact probeerde te leggen met mensen die daar leefden. Buiten, hangend in 
weggegooide, aftandse banken, onder stukken plastic, tussen uitwerpselen. 
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Bezoek aan Robert in 2014

Tussen de krakkemikkige tafels waarop bolletjes crack in grote hoeveelheden 
lagen uitgestald. Wat blijft er dan van mensen over? Het was verschrikkelijk 
om te zien hoe mannen en vrouwen, vaak nog heel jong, tussen het afval 
lagen of rondhingen. Met holle, nietsziende ogen, schokkende bewegingen, 
huidaandoeningen, nauwelijks tanden in de mond. Het was het meest schokkende 
tafereel dat we ooit met eigen ogen hadden gezien. We werden er heel erg stil van.

Om in dit moeras van uitzichtloosheid en rechteloosheid een verschil te kunnen 
maken en kinderen te kunnen optillen, moet een mens wel over diepe krachten 
beschikken. Dat Robert die kracht heeft, weet iedereen die deze nieuwsbrief al 
vaker heeft gelezen. Het is een kracht tegen de klippen op. Het is de kracht van 
de kleine stapjes: een voetbaltoernooitje in de wijk, samen spelen, een veilige 
plek, aandacht. Dat spreekt ons heel erg aan en is voor ons de reden om zijn werk 
te blijven steunen. 

Namens Stichting Julia, 

Paul Hirschel en Caroline Dessing

Stichting ‘Help mij leven’ biedt kinderen in extreme risicosituaties de kans op een beter bestaan.                                                       17/20



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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