
BRAZILIE         
MET OPEN ARMEN

Als nieuwe portefeuillehouder, in 
samenwerking met Liard Kranen, reisde 
Jan Sint met zijn vrouw Carla 
voorjaar2011 af naar Brazilië. Doel van de 
reis was kennismaken met bestaande en 
nieuwe projecten. Het laatste bezoek van 
Lotti Hesper, die eind 2010 afscheid nam 
van het IHF, was in 2007; de hoogste tijd 
dus voor het aanhalen van de persoonlijke 
kontakten.

Van dit enorme land bezochten we maar 
een klein deel, de driehoek Sao Paulo/Rio 
de Janeiro, Brasilia en Salvador. In dit 
gebied, dat we met auto, bus en vliegtuig 
bereisden bezochten we 13 projecten van 
uiteenlopende aard en ontwikkeling: 
scholen, wijkontwikkelingsprojecten, 
heilpedagogische centra.

We werden zonder uitzondering 
uitgebreid rondgeleid, zagen veel 
kinderen en leerkrachten aan het werk en 
konden genieten van de open armen 
waarmee de kinderen en gastvrouwen en 
–mannen ons tegemoet traden.

We voerden  vele gesprekken, met 
leerkrachten, ouders, kinderen, bestuurders. 
Opvallend hoeveel energieke, geïnspireerde 
en onbaatzuchtige mensen wij mochten 
spreken. Onze interesse in het werk werd 
vele malen meer gewaardeerd dan de 
eventuele materiele mogelijkheden die wij 
vertegenwoordigden; hartverwarmend.



Brazilië is een land van vele culturen, 
landschapswisselingen en 
klimaatverschillen en dat is zelfs binnen 
de door ons bereisde driehoek al zeer 
ervaarbaar. 

In Sao Paulo, een stad met een enorme 
concentratie aan bewoning (ca. 20 
miljoen mensen), herken je, los van het 
tropische klimaat, een westers 
georiënteerde, hectische stad waarin het 
dagelijks leven zich veelkleurig toont. Arm 
en rijk ontmoet je moeiteloos.

De in de jaren 50 ontworpen hoofdstad 
Brasilia, heeft een veel droger en koeler 
klimaat. Het conceptuele, genummerde, 
stratenpatroon legt de loper uit voor 
efficiënt verplaatsen en de strikte regels 
voor beperking van de hoogte van 
gebouwen, zorgt voor een opvallende 
transparantie. Interessante architectuur in 
het bestuurscentrum en de kathedraal 
(architect: Oscar Niemeyer) is 
onweerstaanbaar. Dat de tijd het ideaal 
van een stad zonder sloppenwijken 
(favela’s) inhaalde wordt pas zichtbaar op 
(door overheid georganiseerde) afstand 
van 50 km. 

De vele Afrikaanse invloeden tonen 
onmiskenbaar de verbondenheid van de 
geschiedenis van Salvador met de 
slavenhandel. Warmte, kleur, muziek, het 
streelde ongefilterd onze huid. Het historisch 
centrum, Pelourinho, bewaakt en 
afgeschermd door politie; dat wel.

Brazilië is ook het land van de improvisatie. 
Koffers die niet meekomen met ons vliegtuig, 
een verhuurkantoor dat dicht is als wij de 
auto willen inleveren en ons vliegtuig moeten 
halen, een schooladres dat onvindbaar is in 
een gebied waar onze telefoon niet werkt en 
het tropisch stortregent; het zijn voorbeelden 
van uitdagingen die liefdevol door toevallige 
voorbijgangers richting krijgen. 



Veel scholen en wijkontwikkelingsprojecten 
die wij bezochten zien de noodzaak om 
kinderen ook na de tijd op te nemen voor 
een scholing in cultuur, kunst, beweging of 
ondersteuning bij schoolwerk. Het was 
bijzonder om mensen te ontmoeten die als 
kind uit een sloppenwijk een dergelijk 
programma volgden, daarna zelf vrijwilliger 
werden en nu aan de leiding staan van zo’n 
wijkontwikkelingsproject. Daarmee is de 
kracht van deze inzet getoond: ruimte geven 
aan de potentie van jonge mensen in een 
achterstandssituatie.

Met dit laatste nader ik de kern van onze 
ervaringen: voor de opbouw en het behoud 
van goede vormingsmogelijkheden is veel 
geld nodig dat in Brazilië nauwelijks 
beschikbaar komt, ondanks de suggestie die 
wel wordt gewekt nu de economie groeit. 
Naar onze waarneming en informatie geldt 
dit voor een bovenlaag die het privé-
onderwijs kan bekostigen. Ook de 
vrijescholen zijn vrijwel allemaal privé, 
bekostigd uit schoolgeld en donaties; geld 
dat nodig is voor een gezonde continuïteit 
van het instituut. 

Als ook meer kinderen uit 
achterstandsmilieus toegang moeten kunnen 
krijgen tot deze kwalitatief hoogwaardige 
vorming, dan is er meer nodig en zijn 
peetschappen van doorslaggevend belang. 
Elk kind dat op deze manier ondersteund 
wordt is een kans om de wereld een beetje 
beter te maken. Ik zie het als een belangrijke 
vrucht van onze reis en heb het vaste 
voornemen om de ontwikkeling van de 
peetschappen hoog op de IHF-agenda te 
houden. U bent van harte uitgenodigd om 
een peetschap te overwegen. 

Voor meer informatie over de verschillende 
projecten zie de IHF website onder 
‘projecten’ en ‘Midden- en Zuid amerika’.

Jan Sint


