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Vamos maakt de zesde reis naar Brazilië. Deze keer de kleinste groep jongeren. Maar er is in 
de voorbereiding hard gewerkt en de bijdragen bij de acties en de sponsoring maken dat de 
begroting redelijk makkelijk wordt gehaald. Een prachtig resultaat waarmee het werk van 
pater Gabriel in Brazilië wordt ondersteund. In het nieuwe wervingsgebied in de parochie 
Pax Christi in Woerden en omgeving krijgt de naam Stichting Vamos Schipluiden goede 
bekendheid. In Schipluiden en Midden Delfland blijft het heel vertrouwd en heeft Vamos een 
goede naam opgebouwd. 
 
De groep bestaat deze reis uit acht jongeren en vijf begeleiders. Er worden vertrouwde 
acties uitgezet als de klaverjasavonden en het benefietdiner en de veiling. Deze laatste 
activiteit wordt zowel in Schipluiden als ook in Woerden georganiseerd en wordt van harte 
ondersteund. De Pelgrimstocht in de Veertigdagentijd maakt ook mogelijk om de 
achtergrond van Stichting Vamos Schipluiden onder de aandacht te brengen. Een nieuwe 
actie met de verkoop van Braziliaanse wijn is een groot succes. 
 
Pater Gabriel heeft de projecten deze keer gekozen in de wijk Petropolis in Garanhuns. Er is 
een gemeenschapsruimte gebouwd waar zo mogelijkheden zijn voor kerkvieringen, maar 
eveneens kinderopvang gerealiseerd kan worden en een ontmoetingsplaats voor de 
wijkbewoners. De wijk is inmiddels toegewezen aan een zelfstandige parochie en de pastoor 
is verguld met deze mogelijkheden in deze wijk. Daarnaast is er een huisje opgeknapt voor 
het gezin van de man die in de wijk bekend staat als de vogelkooitjesman. De man is zwaar 
gehandicapt door een ongeval bij zijn vorige werk als vuilnisophaler, waarbij hij zijn 
ezelkarretje over zijn onderlichaam is gereden. De man en vrouw hebben samen een 
gezinnetje van vijf kinderen. Een vrolijk gezin wat met onze aanwezigheid een mooi stapje 
vooruit is geholpen. Daarnaast is op de Fazenda da Esperanca een groentetuin aangelegd. 
 
In het najaar is op vertrouwde wijze aan sponsoren en mensen die Stichting Vamos 
Schipluiden hebben ondersteund een filmavond aangeboden waarbij de jongeren hebben 
laten zien wat ze in Brazilië hebben gepresteerd en welke ervaringen zij hebben opgedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 


