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Het jaar dat de reis daadwerkelijk plaats vindt, brengt altijd zijn eigen dynamiek, spanning en 
uitdaging met zich mee. Voor bestuur en begeleiding altijd de realisering van de 
verantwoordelijkheid die de reis met zich meebrengt. De uitdaging om jonge mensen een 
bijzondere ervaring op te mogen laten doen en mee mogen maken dat de horizon wordt 
verbreed geeft veel voldoening om deze verantwoordelijkheid dan ook op te pakken. 
 
Dit jaar mogen 15 jongeren uit Midden Delfland en uit Woerden en omgeving de groep van 
Vamos 2015 uit gaan maken. De groep wordt door zeven volwassenen begeleid. In de tweede 
helft van de voorbereiding op weg naar Brazilië mogen er mooie en succesvolle acties zijn zoals 
de Klaverjasavond, de Fietstocht, deze keer op twee locaties, evenals het benefietdiner en de 
benefietveiling op twee locaties gehouden kon worden. De groep heeft zodoende makkelijk het 
begrote bedrag kunnen realiseren en zelfs overtroffen. 
 
Voor de projecten was pater Gabriel weer teruggekeerd naar zijn eigen woon- en werkgebied in 
Garanuns in de deelstaat Pernambuco in het Noordoosten van Brazilië. Voor de Stichting Vamos 
is dit de vijfde reis naar Brazilië. Er zijn drie reizen naar de stad Garanhuns gemaakt, in 2013 
ging de groep naar Campina Grande en deze zomer gaat men dus weer terug naar Garanhuns. 
De jongeren zullen vooral gaan meewerken in de kinderopvang in de gemeenschap van Santa 
Quiteria. In deze wijk zullen groepjes jongeren ook meehelpen aan het repareren van een dak, 
het opknappen van een huisje en andere kleine bouwactiviteiten. Eén van de speerpunten is 
het mogelijk maken en het realiseren van een gemeenschapsruimte in de gemeenschap van 
Santa Quiteria. Vanaf begin januari werden we door Hugo van den Broek om de paar weken op 
de hoogte gehouden van de vorderingen. Wanneer de groep in Brazilië aankomt zal de 
gemeenschapsruimte zo goed als klaar zijn. De jongeren zullen vervolgens nog mee kunnen 
helpen aan het schilderwerk en het verfraaien van deze ruimte die ook dienst gaat doen als 
kinderopvang. 
 
Na terugkomst in Nederland is door de jongeren aan alle sponsoren en mensen die op wat voor 
een manier ook een bijdrage hebben geleverd een dankjewel-avond aangeboden. Deze 
avonden werden zowel in Schipluiden, als ook in Oudewater georganiseerd. Middels een film 
heeft de groep aan de aanwezigen verslag gedaan van hun activiteiten in Brazilië. 
 
 


