
HOE ZOU HET TOCH MET DAVI ZIJN? 

 

Dat wilde ik weten en dus scypte ik met hem. Davi spreekt nog heel goed Nederlands, dus 
het gesprek gaat in het Nederlands. Daarnaast spreekt hij uiteraard Portugees, maar ook 
Engels en Spaans.  

Aan zijn bekende stralende glimlach zie ik dat het goed met hem gaat en dat bevestigt hij 
ook. En dus hebben we het al gauw over de zaken die hem bezighouden. 

Op de talenschool is hij druk als “manager activiteiten”. De studenten die de Caminhos 
Language Centre  bezoeken volgen naast hun studie ook een sociaal programma. Ze gaan 
volleyen op het strand , maken een rondreis door een van de favela’s  Donna Marta , leren 
de typisch Braziliaans vechtdans capoeira , gaan voetballen, zien films over Brazilië, maken 
een fietstoer door Rio, gaan de Suikerberg ( Sugarloaf Mountain) op of bezoeken een 
museum.En dat allemaal georganiseerd door en onder de bezielende leiding van Davi. Elke 
dag een andere activiteit. Tussendoor zit hij nog aan de receptie en is er iets kapot, dan 
repareert Davi het. Een druk programma dus, Davi is bijna elke dag op de talenschool . 

Maar hij doet nog meer: hij zit op de universiteit en rondt eind december zijn tweede jaar 
succesvol af. Op één vak na heeft hij alles gehaald. Hij studeert voor ingenieur 
elektrotechniek. Hij moet nog drie jaar en hoopt dan afgestudeerd te zijn. Hij gaat ’s avonds 
naar school en  alleen op vrijdag overdag is hij niet op de talenschool, maar is hij op de 
universiteit te vinden. 

Een vol programma dus, maar dat is nog niet alles. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor 
zijn drie jongere broers en zijn zusje. Zij wonen nu nog allemaal bij elkaar. 

Thiago is de kleinste en is 8 jaar. Hij gaat naar school, maar slechts een halve dag. Gelukkig is 
er een dame, die zich over hem ontfermt en hem voor en na school opvangt, totdat er 
iemand bij Davi thuis is. Hij is een heel energiek en vrolijk ventje.   

Dan komt Luciana van 15 jaar .Ze heeft pas haar verjaardag gevierd. Voor een meisje is 15 
jaar een belangrijke leeftijd in Brazilië, waaraan veel aandacht gegeven wordt en dat feit is 
dan ook uitgebreid gevierd. Voor een jongen is dat als hij 18 jaar wordt. Luciana  wil 
psychologie gaan studeren, maar daarvoor moet je een test doen. Wanneer zij die test haalt 
kan ze direct aan de opleiding beginnen, anders moet ze nog één jaar  naar de basisschool      
( tot 16 jaar)   Ook studeert zij Engels op de talenschool en door al haar activiteiten is ze 
weinig thuis. 

Dan komt Luciano; hij is 17. Ook hij studeert nog en doet daarnaast veel aan theater. Luciano 
heeft kenbaar gemaakt dat hij graag bij zijn vader wil wonen. Maar omdat hij door de 
kinderrechter aan Davi is toegewezen, moet hij wachten totdat hij 18 is.  

Tenslotte woont ook Vitor nog thuis. Hij is al 19 jaar en wil verpleegkundige worden. Hij 
heeft zijn studie bijna afgerond. 



Wie kookt er en wie doet de rest van het huishouden? Die taken zijn verdeeld: wie op tijd 
thuis is, die kookt! Meestal is dat Vitor of Davi. 

Wat heel bijzonder is, de jongens geven niets om voetbal. En dat nog wel in Brazilië. Davi 
voetbalt wel, maar kijken naar de wedstrijden van de bekende clubs uit Rio de Janeiro …dat 
doen ze niet. Alleen als het Braziliaanse elftal speelt wordt er door de familie Porfirio wel 
gekeken. Maar ze zijn niet tevreden over de resultaten. Ik troostte hem met de mededeling 
dat het Nederlandse voetbal ook niet geweldig is. Ook dat was al bekend bij de heren. 

Is er ook nog tijd voor leuke dingen of ontspanning?  Ja, want als ze kunnen gaan ze naar 
Xerem, waar ze allemaal in het kindertehuis  Casa do Caminho  hebben gewoond. Daar 
treffen ze nog veel oude bekenden, begeleiders en vrienden en is dat dus echt een 
weekendje uit. 

Tenslotte vraag ik Davi naar zijn dromen, naar zijn toekomst. Wanneer hij eenmaal 
afgestudeerd is, een baan heeft, geld verdiend en zijn broers en zus zelfstandig zijn dan zou 
hij heel graag weer eens naar Nederland komen. Hij wil uiteraard zijn gastfamilie Dani , Carla 
en Nancy  bezoeken, maar ook de vrienden die hij aan zijn jaar in Nederland heeft 
overgehouden. En zeker Ralf Senden, die al op bezoek bij Davi is geweest. Hij heeft nog 
steeds hele goede herinneringen aan Nederland . 

 Maar een reis door Zuid Amerika behoort ook tot de dromen van Davi. Het zij hem van harte 
gegund. 

 

                                                                                                                                                             

 

 


