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Het jaar 2014 mag beginnen met de ontvangst van de groep VIVA, die inmiddels een derde 
editie kent. Deze keer ontvangen we negen studenten en drie begeleiders. De initiatiefnemer 
van VIVA en onze contactpersoon in Brazilië, Ayron Kerlly Santos is wederom de reisleider van 
deze jongerengroep: VIVA 3.  
Omdat het Don Boscohuis in Delft een nieuwe bestemming heeft gekregen, hebben we moeten 
zoeken naar een nieuw onderkomen voor de eerste week. Het scouting gebouw “Het Kruithuis” 
is een goed alternatief. We zitten iets verder van het centrum van Delft en ook het 
Stanislascollege. Dat betekent dat we de lessen Engels hebben ingewisseld voor de 
Nederlandse taal. Jeanet Zuydgeest heeft samen met enkele Vamosgangers de lessen verzorgd. 
In de evaluatie werd hierop door zowel de Braziliaanse jongeren als ook de gastgezinnen 
positief gereageerd. 
 
In juni van dit jaar is begonnen met op twee locaties informatieavonden te verzorgen. De 
evaluatie na Vamos 2013 heeft opgeleverd dat pastor Huub aan Vamos verbonden blijft, maar 
het wervingsgebied voor de jongeren niet alleen Midden Delfland maar ook Woerden en 
omgeving wordt. Wel blijft het belangrijk dat Schipluiden het thuis blijft voor Vamos en daarom 
zijn de groepsbijeenkomsten in De Schelp in Schipluiden, het parochiecentrum van de 
geloofsgemeenschap H. Jacobus. 
 
De acties in de eerste periode van voorbereiding zijn een geslaagde Klaverjasavond. Maar we 
ontdekken dat Kerstkaarten niet echt meer gekocht gaan worden. Daarentegen loopt de actie 
“Ik schrijf je voor een vijfje” uitstekend.  
 
Het is in het begin ook wennen dat de groep deels uit Midden Delfland komt en deels uit 
Woerden en omgeving. Gaande weg wordt het voor allemaal wat vertrouwder en ontstaan de 
contacten over en weer. Zeker voor de jongeren uit Woerden en omgeving is het zoeken naar 
voldoende begeleiding met de voorbereiding van hun acties. 
 
De projecten worden door pater Gabriel deze keer weer gekozen in Garanhuns. Waarbij de 
bouw voor gemeenschapsruimte ten behoeve van wijkactiviteiten en Kinderopvang centraal 
staan. Er worden ook twee bouwlocaties verderop in de wijk gevonden. 
 
 


