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Voor Davi en zijn broertjes en zusje was 2015 een fantastisch jaar. We blikken samen met Davi terug op het
afgelopen jaar en kijken vooruit in 2016.

Nou, als ik terug kijk op 2015 zie ik een hele boel verbeteringen. Op de eerste plaats mijn toelating tot de
universiteit. Het eerste jaar is goed verlopen. Van de 10 tentamens heb ik er maar één niet gehaald. 
Het tweede succes was het verkrijgen van de voogdij over mijn broertjes en zusje.
En het derde goede nieuws was dat we een huis gevonden hebben waar wij met zijn allen kunnen wonen.
Wij hebben al die positieve gebeurtenissen gevierd in een geweldig “house-warming” party, een van de
hoogtepunten van het jaar. Samen met mijn broers nodigden we vrienden van Casa do Caminho ( het vroegere
kindertehuis) uit, maar ook vrienden van het werk, de school en sommige oud- vrijwilligers. Het was super gezellig
en iedereen voelde met ons mee en was blij.

De fantastische resultaten van Davi en zijn familie

Hoe kijk je terug op 2015?

http://steundavi.blogspot.com/2016/01/de-fantastische-resultaten-van-davi-en.html
http://3.bp.blogspot.com/-uNGCqAgfKOU/Vp4LpmDFlmI/AAAAAAAACYI/v8Gj7nEZ1AI/s1600/davi-achievements-children-rio-de-janeiro.jpg
http://steundavi.blogspot.com/2016/01/de-fantastische-resultaten-van-davi-en.html


21-7-2019 De fantastische resultaten van Davi en zijn familie | Steun Davi in Brazilië

steundavi.blogspot.com/2016/01/de-fantastische-resultaten-van-davi-en.html 2/4

 [http://4.bp.blogspot.com/-
glj8mpmKQPs/Vp4L45xphSI/AAAAAAAACYQ/-VtcF8yD2uo/s1600/house-warming-children-rio-de-janeiro.jpg]

Allereerst moet ik zeggen dat alles goed gaat en we goed met elkaar overweg kunnen. Er is stabiliteit en wij hadden
allemaal goede resultaten op school, behalve Luciano. Ik ga naar het tweede jaar van de universiteit, Vitor gaat
naar de laatste klas, Luciano moet nu nog drie jaar voordat hij klaar is, Luciana gaat naar de laatste groep van de
basisschool en Tiago heeft nog een heel leven voor zich op school: hij zit nu in groepje twee.

Mijn moeder had psychische problemen toen ik terugkeerde naar Brazilië eind 2014 en wij probeerden haar te
helpen door kwalitatief goede zorg voor haar te krijgen. Maar sinds mei is zij verdwenen. Het is niet de eerste keer
dat ze is weggelopen. We proberen met zijn allen haar te vinden, maar tot nu toe hebben we geen contact met
haar.

We willen Tiago op een andere school plaatsen, waar hij ’s morgens les krijgt en ’s middags allerlei activiteiten kan
doen. Nu gaat hij alleen maar ’s morgens naar school en dus heeft hij ’s middags niks te doen.
Voor Luciana zoeken we een soort stageplaats voor jongeren. Dat heet hier :”Jovem Aprendiz”. Luciana krijgt zo
de kans om een vak te leren en heel vaak betaalt het bedrijf bepaalde cursussen. En misschien verdient Luciana
nog wat zakgeld.
Vitor is al 18 en bijna klaar met zijn middelbare school hij heeft ook net een cursus verpleegkundige afgerond. Hij
weet nog niet precies wat hij verder wil gaan doen. Maar hij denkt erover om naar São Paulo te verhuizen voor zijn
laatste jaar. Dit is de grootste stad in Brazilië en er zijn meer mogelijkheden om werk te vinden.
Luciano is 16 en wil op zoek gaan naar zijn vader. Hij heeft zijn vader nooit gekend. Afgelopen week deed hij een
DNA test met een positief resultaat. Luciano had een moeilijk jaar op school en hij is blijven zitten.
En ik, Davi,  heb het eerste jaar op de universiteit gehaald. In februari start het tweede jaar en ik ben erg
gemotiveerd om er weer flink tegenaan te gaan. Daarnaast vind ik het werk op de Caminhos Language Centre

Hoe was de thuissituatie het afgelopen jaar?

Heb jij nog contact met je moeder?

Wat zijn je plannen voor dit jaar?
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[http://www.casadocaminho-languagecentre.org/] erg leuk en voor de rest zorg ik voor mijn broers en zusje zo goed als
ik kan.

[http://3.bp.blogspot.com/-ss_F4eSmD0s/Vp4MF08PGGI/AAAAAAAACYY/6__h7S4ANHo/s1600/davi-children-rio-de-
janeiro.jpg]

Ik ben daar gids tijdens excursies [http://www.caminhoslanguages.com/index.php/activities]  en ik vind dat erg leuk. Het is
een hele goede manier om in contact te komen met mensen van over de hele wereld, je komt in aanraking met
andere culturen en ik oefen bovendien mijn Nederlands en mijn Engels. Ook leer ik Rio steeds beter kennen. Maar
het meest leuke van dit werk vind ik wel de "coole" sfeer van de school
[http://www.caminhoslanguages.com/index.php/about-caminhos] ; ik kan het heel goed vinden met zowel de studenten als
mijn collega’s .

Namens de broers en de zus wil Davi iedereen hartelijk bedanken voor de financiële ondersteuning, waardoor dit
alles mogelijk is

Uitgaven 2015 Euros
Huur € 3.300,00
School Materialen € 114,75
Electriciteit, Gas, Telefoon. € 46,22

Meubels en Keuken benodigdheden € 420,64

Andere kosten € 3,64

Wat doe je voor werk op het Caminhos Language Centre [http://www.caminhoslanguages.com/]
?

Financiën 
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Totaal € 3.885,25

Saldo Donaties (31-12-2015) Euros
Totaal € 7.783,64

Wil je Davi ook steunen, stuur ons dan een mailtje [mailto:bartbijen@gmail.com] !

Voor de beste Portugees cursussen [http://www.caminhoslanguages.com/index.php/courses] bezoek je Caminhos
Language Centre [http://www.caminhoslanguages.com/] in Rio de Janeiro.
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