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Sta ik ineens weer oog en oog met Davi! Op het vliegveld van Rio treffen we elkaar. Ik dacht even 
met voetballer Neymar te maken te hebben, maar nee: het was Davi in hoogsteigen persoon. 
Overigens stond zijn hairlook  hem geweldig, ofschoon hij overwoog binnenkort weer naar de kapper 
te gaan. En het Nederlands beheerst hij ook nog! Maar, hoe is het met Davi? 

Zijn leven speelt zich voornamelijk af op de universiteit en op de talenschool. Om te beginnen met 
het laatste. Op dit moment is het druk met studenten; zij volgen ’s morgens hun taalcursus waarna er 
’s middags aan allerlei activiteiten kan worden deelgenomen. En het zijn m.n. die activiteiten die Davi 
organiseert. Beachvolleybal en -voetbal, mountainbiketochten, stadsrondleidingen, om maar wat te 
noemen. En bijna alle studenten doen daaraan mee.  Op dit moment komen er daarnaast zo’n 30 
kinderen uit de sloppenwijken gratis naar de talenschool en ook daarbij assisteert Davi. En natuurlijk 
wordt er aan de traditionele vecht-danssport Capoeira gedaan. 

Dat doet Davi allemaal naast zijn studie elektrotechniek, die hij volgt op de universiteit. In februari 
start zijn laatste studiejaar. Hij hoopt eind van dit jaar af te studeren en zijn bull in ontvangst te 
nemen in het bijzijn van zijn Nederlandse gastfamilie. Daarna moet hij nog stage lopen voordat hij 
helemaal klaar is en het -op eigen benen staan-  kan beginnen. 

Je vraagt je af hoe hij dat allemaal doet. Want dat is nog niet alles; hij draagt thuis zorg voor zijn  
broers en  zus. Gelukkig woont het gezin nu dichterbij de universiteit en de talenschool. Bovendien 
ligt hun woning die ze afgelopen jaar zijn ingetrokken in een wat veiligere omgeving dan hun 1e 
woning. 

We gaan even het rijtje af: naast Davi woont er Vitor. Heeft zijn studie verpleegkundige afgerond en 
is op zoek naar een baan. Dan heb je Luciano, die tot voor kort bij een oudere zus woonde. Omdat zij 
aan depressiviteit lijdt heeft Luciano besloten weer bij Davi in te trekken. Dan komt zijn zusje 
Luciana, intussen 17 jaar, zit nog op school en werkt in het weekend op de talenschool. En tenslotte 
is er nog Tiago, is 10 jaar en gaat uiteraard nog naar school. Was dat in het verleden maar voor een 
halve dag, nu zit hij van ’s morgens tot ’s avonds op de basisschool. 

Maar dan moet Davi ook toegeven dat hij een moeilijke fase doormaakt. De vele 
verantwoordelijkheden en beperkte tijd voor zichzelf hebben toch hun tol geëist. Hij twijfelt wat over 
de juiste studiekeuze en snakt ook naar wat tijd voor zichzelf.  

In overleg met Bart, Renato en Veronica van het kindertehuis Casa do Caminho is er naar een 
tijdelijke oplossing gezocht om Davi wat meer tijd voor zijn studie en met name voor zichzelf te 
hebben.  

Tiago Davi’s jongste broertje is tijdelijk bij Renato & Veronica in huis gaan wonen. Daar woont hij 
samen met nog 3 kinderen en is ingeschreven in een goede prive school. Tiago heeft het tot dusver 
prima naar zijn zin ook al mist hij natuurlijk zijn broers en zusje.  

Luciana is ingestapt in het Apprenticeship programma van de Eco Boerderij van Bart en Hilaine waar 
ze een jaar lang kan meedraaien. Ze leert over biologische tuinbouw, voedselbossen en 
bioconstructie. Ze werkt in de ochtend, ’s middags krijgt ze tijd om te studeren met 
huiswerkbegeleiding en ’s avonds gaat ze naar school. Ze krijgt daarnaast ook nog Engelse lessen. Ze 
krijgt maandelijk ook nog een leuke zakcent uitgekeerd.  

 



Davi is erg opgelucht en tevreden met deze oplossing en hoopt dit jaar zijn universiteit af te ronden. 
Tiago’s verblijf en opleiding wordt financieel gesteund met de donaties vanuit Nederland. Luciana 
wordt gesponsord voor 1 jaar door een Duits / Braziliaans koppel Marcus en Elizabette.  

We hebben het ook nog even over Casa do Caminho. Komt hij daar nog weleens en heeft hij daar nog 
contacten? Jazeker , eens in de maand bezoekt hij zijn kindertehuis, zijn eerste opvangplek en heeft 
goede  contacten met de oprichter en zijn vrouw. Ook met enkele vrienden die hij daar opdeed mailt 
hij regelmatig, zoals bijvoorbeeld met Cleyton, die op dit moment werkzaam is bij Eco Caminho. 

Het is al weer bijna 5 jaar geleden dat Davi naar Nederland kwam en een geweldige indruk achterliet. 
Hij heeft, naast uitstekende contacten met zijn gastouders Dani en Carla nog steeds contact met Ralf 
Senden en Max Limpens, die dit jaar Prins Carnaval van Genhout is. Davi droomt ervan om nog eens 
een bezoek te brengen aan dat plekje waaraan hij zich zo goed wist aan te passen. Want ga daar 
maar aanstaan, als straatkind begonnen, van allerlei ellende meegemaakt en dan in een Limburgs 
dorp je aan moeten passen. Maar daarmee hebben Dani en Carla hem bijzonder goed geholpen. 

Tenslotte nog een laatste vraag: wat is je droom? Hoe ziet je toekomst eruit? Davi droomt van een 
eigen bedrijfje, maar weet dat het goed is eerst ervaring op te doen bij een baas. 

Veel succes , Davi! 


