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Dit jaar mocht starten met de ontvangst van de vijfde reis van VIVA. Vamos heeft alweer 
bijna 10 jaar een uitwisselingsprogramma met een groep Braziliaanse jongeren. Evenals met 
de Vamosreizen krijgen jongeren één keer de kans om Nederland te bezoeken met de 
organisatie VIVA. Na een korte acclimatisering en een stoomcursus Nederlands worden de 
Braziliaanse jongeren ondergebracht bij gastgezinnen. Vervolgens bestaat het programma 
uit het bezoeken van bedrijven, scholen maatschappelijke instellingen en burgerlijke 
overheid. Hiermee doen de Braziliaanse jongeren kennis op van de organisatie, de structuur, 
de cultuur en de werkwijzen in de Westerse samenleving. Er wordt zo letterlijk over eigen 
grenzen heen gekeken en er worden nieuwe mogelijkheden ontdekt. Tijdens het verblijf in 
Nederland was er een gezellige, levendige en inspiratievolle uitwisseling tussen de 
Braziliaanse jongeren en de jongeren die eerder een Vamosreis hadden gemaakt. 
 
Voor de organisatie van Vamos is het vervolgens even een pauze en rustig op adem komen. 
Stilaan worden wel de voorbereidingen getroffen voor de samenstelling van een nieuwe 
Vamosgroep die in de zomer van 2019 naar Brazilië afreist voor een bezoek aan pater 
Gabriel en hem daar gaat ondersteunen in zijn werk in de stad Garanhuns. 
 
De zevende Vamosreis mag een bijzondere reis gaan worden, omdat pater Gabriel begin 
2019 zijn 60 jarig Priesterfeest mag vieren. Deze reis zal zeker ook in het teken komen  te 
staan deze gebeurtenis. 
 
De werving van jongeren heeft plaatsgevonden in Schipluiden en in Woerden. Het aantal 
belangstellenden in Schipluiden viel dit jaar enigszins tegen en daarom is er een tweede 
bijeenkomst gehouden. In Woerden en omgeving zijn er 10 jongeren die zich hebben 
aangemeld. Uiteindelijk was er in Schipluiden ook een kandidaat, maar deze is na enkele 
bijeenkomsten toch afgehaakt. Graag wil ze het een volgende keer proberen, wanneer er 
meer jongeren uit Schipluiden mee zullen gaan.  
 
Tevens meldde zich twee kandidaten die te oud waren om als jongeren mee te kunnen 
gaan. De beide dertigers hebben we graag aan de groep toegevoegd, zo ontstaat er wellicht 
een goede samenstelling in de begeleiding.  
 
Het jaar 2018 is goed afgesloten met een mooi financieel beginresultaat voor de reis in 
2019. Het beloofd dan ook een bijzonder jaar te mogen gaan worden en de Vamosgroep van 
2019 zal een bijzondere reis tegemoet mogen gaan. 
 
 


