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De vierde VIVA-reis werd in januari georganiseerd. Deze keer was er een grote belangstelling 
vanuit Brazilië namelijk 16 studenten en 6 begeleiders kwamen naar Nederland. Voor de 
werkgroep VIVA van de stichting Vamos een hele uitdaging om het geheel goed te laten 
verlopen. Vooral omdat er nog een andere uitdaging was om de groep na de acclimatisering in 
het scoutinggebouw “Het Kruithuis” eerst onder te brengen bij gastgezinnen in Woerden en 
omgeving en de laatste tien dagen bij gastgezinnen in Schipluiden. 
Beide uitdagingen zijn geslaagd te noemen. De jongeren hebben een intensieve tijd mogen 
beleven van werkbezoeken aan bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgerlijke 
overheden. Daarnaast hebben ze veel in contact kunnen en mogen zijn met de jongeren van 
Vamos die eerder in Brazilië waren geweest. 
 
Voor de zomervakantie zijn de informatieavonden gestart voor het werven van een nieuwe 
jongerengroep voor de Vamos-reis in 2017. Aanvankelijk leek er grote belangstelling, maar om 
diverse persoonlijke redenen was de groep minder groot dan voorgaande edities van Vamos. 
Met acht jongeren en vijf begeleiders zijn we uiteindelijk dit avontuur begonnen en hebben het 
tot een mooi resultaat mogen brengen. 
 
De acties die in het najaar zijn gehouden waren de familiedag bij vv Schipluiden, de 
“Koeiemart” in Woerden en een geheel nieuwe actie rond de verkoop van Braziliaanse wijnen. 
En heel vertrouwd werd een Klaverjasavond georganiseerd.  
 
Ondertussen zaten we vol verwachting uit te kijken naar de voorstellen en plannen uit Brazilië 
waar de groep van Vamos 2017 zich mee bezig mocht gaan houden. Omdat pater Gabriel deze 
keer zijn oog had laten vallen op een project net buiten zijn eigen parochiegrenzen was er veel 
meer overleg nodig en ook op hoog niveau. Dat kostte tijd. Daarom dat we met Kerst nog geen 
definitieve plannen te horen hadden gekregen, maar wel zou er spoedig de nodige besluiten 
genomen worden. Het werd tenslotte een mooi project  in de wijk Petropolis in Garanhuns, 
waar we met Vamos al eerder activiteiten hadden ontwikkeld. 
 
 
 
 


