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Voorwoord 

2021 stond vrijwel compleet in het teken van de bijna uitzichtloosheid van de pandemie. Het COVID19, 

ook wel Coraonavirus, hield de hele wereld in zijn houdgreep. Dat had een grote impact op de 

dagelijkse werkzaamheden in Rio de Janeiro. De vele maatregelen en dan met name de lockdowns en 

contactverboden, maakten dat vrijwel alle activiteiten moesten worden gestaakt of afgeschaald. 

Daarmee zijn ook in 2021 nauwelijks resultaten behaald.  

De activiteiten beperkten zich in het voorzien van basisbehoeften voor m.n. de vrijwilligers en enkele 

gezinnen in nood alsmede het gangbaar (eenvoudig) onderhoud van voertuigen en panden. Daarnaast 

hebben de voorzitter, zijn vrouw en een vrijwilliger de projecten bezocht en een businessplan 

opgesteld voor het distribueren van waterfilters en het kleinschalig fabriceren van zeepproducten 

teneinde te starten met social enterprise activiteiten waarmee in de nabije toekomst (deels) kan 

worden voorzien in lokale inkomsten. Met name de zeepfabriek biedt kansen voor werkgelegenheid 

in combinatie met inkomsten voor de lokale partner. Hopelijk dat dit na de pandemie verder kan 

worden opgepakt.  

Voor wat betreft de reddingsbrigade is in 2021 vooral overleg geweest met diverse partijen over de 

(herziene) begroting, planning en financiering. Onder andere met Wilde Ganzen is veelvuldig overleg 

geweest over de (on)mogelijkheden en voorwaarden voor een bijdrage.   
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Missie 

Hoop bieden in een angstcultuur 

Visie 

Wij helpen kansarmen - met name jongeren - in de krottenwijken van Rio de Janeiro om hun 

leefomstandigheden en -situatie te transformeren en ze daarbij toe te rusten om een verschil te maken 

in hun eigen leefomgeving door een voorbeeld te zijn voor anderen.  

Doelgroepen 

Aprisco richt zich primair op kinderen / jongeren tot ca 18 jaar oud én hun families. Daarnaast bieden 

we, waar mogelijk en waar nodig, de helpende hand aan de gemeenschap in totaal of individuen voor 

zover het armoedebestrijding betreft. De focus ligt echter wel op kinderen, jongeren (direct) én hun 

gezinnen (veelal indirect).  

 

Onze manier van werken 

Aprisco heeft een intensieve samenwerking met twee lokale Braziliaanse organisaties; Gera Renda en 

Visão Restaurar. De eerstgenoemde begeleidt en ondersteunt verschillende activiteiten in enkele 

krottenwijken door een brug te leggen tussen de noden in de krottenwijken en de ‘buitenwereld’. Gera 

Renda is in zoverre meer op strategisch/tactisch niveau actief door haar relaties met de overheid, 

bedrijven, rechtspraak en andere organisaties.  

Visão Restaurar is in deze veel meer een lokale wijkvereniging die sterk is op het operationele vlak, 

handen uit de mouwen uitsteken (Rotterdams aanpak, zeg maar). Beide organisaties hebben een 

complementaire functie, alhoewel Aprisco ook veel met de organisaties 1 op 1 afzonderlijk 

samenwerkt.  

 

Concreet worden met de beide organisaties twee wijkcentra in Rio de Janeiro geëxploiteerd; een 

wijkcentrum nabij de krottenwijk morro do Juramento en een wijkcentrum in de agglomeratie van 

krottenwijken in Costa Barros. De activiteiten omvatten onder meer maatschappelijke en juridische 

hulp, (sociaal) medische hulp, voedselverstrekking en kinderactiviteiten.  
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Jaarlijks wordt met de organisaties gekeken naar de benodigde inzet van mensen maar vooral 

middelen.  

 

Resultaten 

Zoals reeds in het voorwoord vermeld, zijn er over 2021 nauwelijks resultaten te vermelden. Dit is te 

wijten aan de wereldwijde pandemie omtrent COVID19 waardoor ook de Aprisco activiteiten vrijwel 

compleet werden geannuleerd. Alleen op kleine schaal werden gezinnen die door COVID19 in 

problemen waren gekomen geholpen met basisbehoeften (m.n voedsel). Dit hield ook in dat de VW 

bestelbus vaker werd gebruikt en de brandstofkosten toenamen. Voorts werd de bestelbus 

gerepareerd en werd deze voorzien van de ‘APK’.  

 

Verder zijn er door Manuel van der Akker twee businessplannen opgeleverd welke in de toekomst als 

basis kunnen dienen voor het opzetten van kleinschalige bedrijvigheid. Hierbij dient nog wel te worden 

opgemerkt dat de oorspronkelijk beoogde leverancier voor waterfilter naar waarschijnlijkheid niet de 

juiste partner zal blijken te zijn. Er zijn ondertussen al overlegmomenten geweest met Sawyer filter uit 

de VS. Zowel kwalitatief als prijstechnisch mogelijk een betere optie. De opzet voor een zeepfabriekje 

zal in 2022 in ieder geval verder worden opgepakt.  

  

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 

De enige concreet uitgevoerde activiteiten voor 2021 zijn de hulpverlening in het kader van COVID19 

en het veldwerk / onderzoek ten behoeve van de businessplannen voor waterfilters en zeepfabriek. 

Daarnaast is er veelvuldig overleg geweest met partijen in het kader van de geplande renovatie / 

uitbreiding van het pand voor de reddingsbrigade.  

 

Met Wilde Ganzen is uitgebreid gecommuniceerd over het onderwerp ‘professionalisering van de 

lokale partner’. Conclusie hiervan is in 2022 vastgelegd dat Aprisco hiervoor 5 jaar uittrekt om de 

lokale partner Visão Restaurar te assisteren met de professionaliseringsslag.   
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Organisatie 

Organisatiegegevens: 

 

Aprisco Ministries 

 

Nederland 

Ermelostraat 88 

2573 TJ Den Haag 

Nederland 

 

KvK 27245105 

RSIN 8161.73.977 

 

bank account: 

NL16 INGB 0009 471782 

 

 

 

Brasil 

Rua Iêre 729 

Rio de Janeiro 

21370-590 Brasil 

 

CNPJ 26.501.086/0001-20 

 

Bestuurssamenstelling  

 

Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende personen: 

 

• drs. Marinus Victor van den Hout voorzitter 

• ing. Daisy dos Santos Barbosa  bestuurslid 

• Immeke Doornbos   bestuurslid 

• Ellen Joan Roeleveld   bestuurslid 

 

Beloningsbeleid 

 

Bestuursleden zijn vrijwilligers en krijgen geen salaris. Bestuursleden kunnen aanspraak maken op de 

wettelijke vrijwilligersvergoeding maar hiervan heeft geen enkel bestuurslid gebruik gemaakt. 

Onkostenvergoeding is mogelijk op basis van declaratie.    
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Ontstaansgeschiedenis van de stichting 

 

In het begin van de jaren negentig werd het Nederlands-Braziliaans echtpaar Richard & Daisy van den 

Hout Barbosa geraakt door de erbarmelijke taferelen die zij zagen op de straten van Rio de Janeiro; 

jonge kinderen die in oude kloffies over de straten slenterden op zoek naar eten en ouderen met hun 

kartonnen ‘huizen’ onder de arm op zoek naar een veilig plekje. Het beklemmende gevoel van 

machteloosheid nam hen in gijzeling en in de vijf jaar die volgden, lieten ze Rio links liggen. Toen echter 

de lokale Methodistenkerk tegen het einde van de negentiger jaren om hulp vroeg, aarzelden ze geen 

moment. Dit was dé gelegenheid om uit de machteloosheid te stappen en actief een steentje bij te 

gaan dragen. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van Stichting Aprisco op 11 oktober 2001 

 

Partnerorganisatie 

Vul in de volgende tabel de contactgegevens van uw partnerorganisatie in. Als u de projecten in eigen 

beheer uitvoert kunt u deze paragraaf verwijderen 

 

Naam partnerorganisatie: Gera Renda 

Contactpersoon:  Maria de Fatima dos Santos Arnaud 

Adres: Rua Urugai 528, apt 202 

Postcode en plaats: 20520-060 Rio de Janeiro Brazilië 

E-mail mf.arnaud@terra.com.br 

 

 

Naam partnerorganisatie: Ass. Visão Restaurar 

Contactpersoon: Antônio Parras 

Adres: Rua Altair Borger Marinho 219 

Postcode en plaats: 21532-182 Rio de Janeiro Brazilie 

Email parras.antonio@gmail.com 

 

Voor 2022 is de verwachting dat het bestuur zal worden aangevuld, dan wel vernieuwd. Een aantal 
bestuursleden heeft aangegeven hun functie te willen neerleggen.   
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Beleid 

Aprisco wil zich de komende jaren sterk gaan inzetten voor het opzetten van een opleidingscentrum 

en, hieraan verbonden, sociale ondernemingen / business as missionconcepten. In onze optiek maken 

vooral investeringen in opleiding en werk een solide basis voor de toekomst. Vanuit deze basis kunnen 

dan vervolgens complementaire activiteiten en projecten plaatsvinden die zich breder richten op het 

transformeren van de realiteit in de krottenwijken. Denk hier bijvoorbeeld aan ontmoetingsplekken, 

kleine groepen, gezinsondersteuning maar ook sport en spel. Een uitgebreid en vernieuwd 

meerjarenplan waarin het nieuwe beleid is uitgewerkt, zal binnenkort worden opgesteld.       

 

Voor de grote lijnen willen we ons verder gaan inzetten voor het realiseren van projecten en 

activiteiten binnen de volgende 5 empowerment/focus clusters: 

 

1. Empowered by faith & self-confidence 

Binnen deze cluster gaat het om karaktervorming maar ook herstel en versterking van zelfbeeld en 

interacties en levensbepalende en -beperkende zaken zoals verslaving. We maken hierbij dankbaar 

gebruik van Bijbels gebaseerde programma’s die beschikbaar worden gesteld door organisaties zoals 

teen Challenge, Living Free en Family builders. We geloven dat een goed Bijbels perspectief op je  leven 

de basis is voor een gezond zelfbeeld, mindset en interactie (richting gezin en maatschappij). Dit op z’n 

buurt heeft weer een positief effect op scholing en werk.  

 

2. Empowered by family & community 

In het verlengde van bovenstaande gaan we vervolgens verder bouwen op het versterken van 

gezinssituaties en gemeenschap. Hulp aan (groot)ouders en kinderen in de breedste zin des woords. 

Maar ook binnen de gemeenschap. Ook hier maken we gebruik van de Bijbelse principes en kunnen 

we een verschil maken in spanningen, onenigheden, miscommunicatie maar ook geweld, misbruik of 

ongewenste zwangerschappen. Ook hier kunnen Living free hulpprogramma’s en focus on the family 

een wezenlijk handvat vromen.  

 

3. Empowered by music & art 

Een hele sterke therapeutische aanpak wordt gevormd door creativiteit. Muziek, schilderen en 

schrijven zijn zo vormen die zich richten op hoe om te gaan met stress, trauma’s, verdriet en 

(faal)angsten. Warchild is hier een heel goed voorbeeld van. Ook in de krottenwijken zullen deze 

activiteiten een krachtig middel vormen in de transformatie doelstelling.   
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4. Empowered by learning & education 

Nog breder dan onze wens voor een specifiek opleidingscentrum is de generieke inzet om kinderen en 

jongeren te helpen en stimuleren in hun scholing en opleiding. In sommige gevallen gaat het dan alleen 

om een stukje huiswerkbegeleiding of vakspecifieke ondersteuning. In andere gevallen gaat het om 

financiële barrières of het belang laten inzien bij ouders dat onderwijs wel degelijk kansen biedt. 

Daarnaast kunnen ook studiekeuzehulp en hulp in middelen een support geven. Tot slot willen we ook, 

waar nodig, inzetten om het analfabetisme (zeker bij ouderen) terug te dringen.   

 

5. Empowered by innovation & entrepreneurship 

Als er iets is dat overduidelijk is, dan is dat het feit dat er veel potentieel talent aanwezig is in de 

krottenwijken. Heel veel jongeren (en ouderen0 zouden met de nodige stimulans in staat zijn om 

nieuwe diensten en producten te ontdekken. Er is een groot aantal mensen die absoluut een zakelijk 

instinct hebben en daarnaast zijn er ook verrassend veel mensen die goede, frisse nieuwe ideeën 

hebben. Het ontbreekt vaak aan de juiste stimulans om dit te realiseren. Voor de komende jaren willen 

we ook hier ruimte in gaan bieden; zowel op het gebied van innovatie als ondernemerschap. Dit zal 

zich komende jaren gaan concretiseren.  

Financiële verantwoording 

 

Jaarrekening is opgesteld door LPB advies en is separaat beschikbaar  

 

De begroting voor 2022 is met name gericht op het realiseren / heropstarten van de reddingsbrigade. 

Er zijn renovatiewerkzaamheden nodig maar ook het realiseren van een mooi thuishonk voor de 

reddingsbrigade met een gymzaal annex klimwand en een zaal voor medische trainingen. Verder is de 

aanwezigheid vanuit Nederland essentieel voor de voortgang(sbewaking) en optillen naar een hoger 

plan van het lokale team. Sturing, training en begeleiding is uitermate waardevol voor de groei van het 

totaal. Tot slot zijn er organisatiekosten te verwachten teneinde organisatie naar een hoger plan te 

tillen, naast de algemene noodzakelijke kosten. Het gaat dan met name om de kosten in Brazilië voor 

notaris, belastingen en automatisering en accountancy.  
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begroting 2022

Giften algemeen 9.000,00€       Wijkcentrum renovatie 30.000,00€   

Giften specifiek 2.000,00€       Reddingsbrigade 15.000,00€   

Bijdragen particulier(e) fonds(en) 30.000,00€      Zendingsreizen 3.000,00€     

Bijdrage Wilde Ganzen 15.000,00€      Organisatiekosten 7.000,00€     

Onvoorzien 1.000,00€     

Totaal 56.000,00€      Totaal 56.000,00€   

Baten Lasten
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Den Haag, 24 november 2022 
  
 

Marinus Victor van den Hout Immeke Doornbos 

  

Ellen Joan Roeleveld Daisy Regina dos Santos Barbosa 

  

 

 


