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De even jaren zijn voor de stichting Vamos Schipluiden altijd een zogenaamd tussenjaar. Wil 
niet zeggen dat er dit jaar niets is gebeurd. Juist een druk en bewogen jaar. 
 
In januari was de ontvangst van VIVA 2. Na een bijzondere eerste keer in 2010 was er ook nu 
weer een ontvangst van Braziliaanse jongeren. Deze groep had in de zomer van 2011 
kennisgemaakt met de jongeren van Vamos 2011. De groep bestond uit 10 studenten en 2 
begeleiders. Nadat ze een kleine week hebben mogen acclimatiseren in het Don Boscohuis in 
Delft, werden ze daarna opgevangen in gastgezinnen in Schipluiden. Er zijn vele 
bedrijfsbezoeken afgelegd en waren er ontvangsten bij maatschappelijke organisaties.  
 
In juni startte de voorbereiding van Vamos 2013. De werving van jongeren is dan het 
belangrijkste moment. In de voorbereiding zijn we gestart met 14 jongeren en 7 begeleiders. De 
jongeren waren afkomstig uit Maasland, Den Hoorn en Schipluiden.  
 
Bij de start was inmiddels bekend dat pastor Huub Spaan van de bisschop van Rotterdam een 
nieuwe benoeming had gekregen in de parochie Pax Christi in Woerden en omgeving. Er werd 
afgesproken dat hij in ieder geval deze reis nog mee zou begeleiden. Daarna zou een evaluatie 
volgen om de voortgang van Vamos te bespreken.  
 
Maandelijks waren er bijeenkomsten in De Schelp op zondagavond. Na een gezamenlijke 
maaltijd werden de acties besproken en was er een toelichting op het project en werd de reis 
voorbereid.  
 
In de eerste helft van de voorbereiding werden acties georganiseerd zoals een kraam op de Wij-
Wei dag en een boekenmarkt. Er was de Kerstkaartenactie en een grote gift naar aanleiding van 
een priesterjubileum. Daarnaast werd er goede actie gevoerd rond het vertrek van pastor Huub 
uit de parochie Onze Lieve Vrouw Van Sion. Dit mocht leiden tot een mooi resultaat dat op de 
rekening van Vamos kon worden bijgeschreven. Al met al waren het allemaal mooie acties met 
een bijzonder goed tussenresultaat. 
 
Aan het eind van 2012 kwam pater Gabriel met het voorstel van zijn keuze voor het project in 
2013. Deze keer niet in Garanhuns maar in de parochie van de studentenstad Campina Grande. 
We zouden hier een gemeenschappelijke ruimte laten realiseren voor nevenactiviteiten van de 
geloofsgemeenschap. Vooral ook dat er kinderopvang gerealiseerd zou kunnen gaan worden. 
Daarnaast was er een huisje in de wijk aan een grondige opknapbeurt toe. Op een andere 
locatie, waar de gemeenschap regelmatig soep maakt voor de allerarmste van de wijk, werd de 
groentetuin geoptimaliseerd. 
 
 


