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Dit is het jaar dat de voorbereidingen van een nieuwe Vamosreis worden voltooid en dat de 
jongeren daadwerkelijk op reis gaan. Het begin van het jaar zijn de tickets aangeschaft en 
worden de nodige voorbereidingen voor de reis getroffen als de zorg rond de inentingen.  
 
In de tweede helft van de voorbereiding zijn er mooie acties geweest zoals een klaverjasavond, 
een fietstocht, varen/picknick op moederdag en het inmiddels vermaarde benefietdiner en de 
benefietveiling. Uiteindelijk hebben de jongeren samen met de begeleiders weer een mooi 
eindresultaat geboekt. Zij kunnen pater Gabriel heel blij maken met de extra donaties en giften 
die aan hem worden overgemaakt. Het is steeds weer verrassend om te horen welke goede 
bestemmingen hij voor de bijdragen die via Vamos worden overgemaakt weet te vinden. 
 
Voor deze vierde Vamosreis heeft pater Gabriel gekozen om een project op te starten in 
Campina Grande. In deze studentenstad heeft hij gewerkt tussen 1996 en 2000 als pastoor. Nu 
is pater Pedro, een Braziliaanse medebroeder Redemptorist, pastoor. Hij heeft de hulp van 
pater Gabriel ingeroepen voor de parochie Bongocongó in de wijk Mutirão. Vijftien jaar geleden 
heeft pater Gabriel hier een kerk gebouwd. De wijk kon duidelijk een nieuwe impuls gebruiken. 
Voor het bestuur en de vaste begeleiding van de reis, pastor Huub en Jeanet, een hele 
uitdaging. Een nieuwe locatie waar we verblijf gaan houden en een project op twee 
verschillende locaties. De kinderopvang en het huisje dat werd opgeknapt lagen dicht bij elkaar 
in een moeilijke wijk vlak naast een gevangenis. De groentetuin die werd aangelegd lag een 
aantal kilometer dichter bij het gastenverblijf van het klooster in Campina Grande. Op beide 
locaties zijn mooie resultaten geboekt.  
 
Vermeldingswaard is dat pater Gabriel in 2012 80 jaar is geworden. Bij deze gelegenheid heeft 
pater Gabriel op verzoek van pastoor Francesco uit Garanhuns een boek geschreven in het 
Portugees getiteld: “Histórias que eu conio anos”. Door de familie Hofstede is dit jaar een 
vertaling uitgebracht onder de titel “Mijn 80 jaar in 80 verhaaltjes”. Uiteraard is één van de 
verhaaltjes aan Vamos gewijd.  
 
 


