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In deze nieuwsbrief lezen we over de twee zondagen die de wereld op zijn kop zette, de 
aanstelling van Lula als president en de bestorming van de regeringsgebouwen. Verder over 
onze kerstmarkten, de notenkrakersuite door de leerlingen van de cursus dans en de  
uitreiking van de diplomas van de cursus informatica. 

We willen ook allen danken die ons kerstproject steunden. Wie zijn boterham wil delen kan 
dat nog altijd doen op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendengroep CEIFAR – 8020 
Oostkamp. 
BE86 6528 4616 6650 
BIC BBRUBEBB 
met vermelding ‘Ceifar kerst”  

 

Giften vanaf  € 40.00 zijn fiscaal aftrekbaar. 
KONTINENTEN VZW – 8000 Brugge 
BE66 7380 3734 7143  
BIC KREDBEBB 
met vermelding: CEIFAR + naam,  
voornaam en rijksregisternummer 

Na de pandemiejaren waren er 
opnieuw kerstmarkten in 
Moerbrugge en Oostkamp. Zoals 
eerdere jaren was de 
Vriendenkring Ceifar van de 
partij. Anne en Danny zorgden 
voor een prachtige info- en 
verkoopstand. Met onze dank 
voor hun inzet. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWEE ZONDAGEN 

Twee zondagen zaten we aan 
de tv gekluisterd. Op 1 januarie 
was er de aanstelling van Lula 
als president van Brazilië. Het 
was raden wie de presidentiele 
sjerp zou omdoen want Bozo 
was de dag voordien naar de 
U.S.A. afgereisd om eindejaar 
te vieren en verder zijn wonden 
te likken. Emotioneel was het 
toen Lula de ingang van het 
Palacio do Planalto opging 
vergezeld van een ge-
handicapte, negerjongen, 
vuilnisraapster, leraar portu-
gees, metaalbewerker, Raoni, 
het Amazoneopperhoofd, 
kortom een select groepje uit 
het volk. Boven werd hij de 
sjerp opgelegd door de 
vuilnisraapster. Op het plein 
waren 300.000 mensen 
samengekomen om dit 
onvergetelijke moment bij te 
wonen. Gekozen en gekroond 
door het volk. 

Heel anders was het op 8 
januari waar een 3.000 
bolsonaristen in staat waren 
om ongehinderd de drie 
hoofdgebouwen, het 
regerings- en het congres-
paleis en het  hooggerechtshof 
vernietigden. Niet alleen 
meubilair, vensters maar ook 
vele kunstwerken door de 
jaren heen verkregen werden 
vernietigd. Een blinde meute 
vandalen die de uitslag van de 
democratische verkiezing nog 
steeds niet kon aanvaarden en 
aandrong op een militaire 
tussenkomst. Die tussenkomst 
kwam er maar in hun nadeel. 
Meer dan duizend kalmeren nu 
in verschillende gevangenis-
sen, aangeklaagd  wegens 
terrorisme.  

Wordt vervolgd! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE 
NOTENKRAKERSUITE 

Om het jaar 2022 feestelijk 
af te sluiten werd door de 
cursus dans de Noten-
krakersuite opgevoerd. 

De Notenkraker vertelt 
het verhaal van het meisje 
Clara en de betoverende 
notenkrakerpop. Op kerst-
avond ontvangt zij een 
notenkrakerpop. In haar 
droom komt deze pop tot 
leven en verandert in een 
prins. Clara en de prins 
worden al snel verliefd op 
elkaar. 

De leerlingen voerden een 
aangepaste versie op met 
naast klassiek ballet ook 
een vleugje moderne dans. 
Het was voor de vele 
toeschouwers een aange-
name verrassing dat de 
kinderen en jongeren van de 
cursus een schouwspel van 
niveau vertoonden. We 
kijken alvast uit wat we op 
het eind van dit jaar te zien 
krijgen.  

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATICA 
DIPLOMA’S 

Een laatste feestelijkheid 
van het drukke 2022 was de 
uitreiking van de diploma’s 
aan de 40 jongeren die de 
informatica-cursus met 
interesse hebben gevolgd. 
In de voor- en namiddag 
kwamen de leerlingen 
samen om hun diploma in 
ontvangst te nemen, met 
daarna enkele groepsfoto’s 
in de ‘Espaço Gardeco’. Het 
gebeuren werd afgesloten 
met een spaghettimaaltijd.  

Ondertussen is 2023 gestart 
met een eerste 
werkvergadering van de 
cursussen. Van links naar 
rechts zie je op de foto 
onderaan, directrice Raquel, 
sociaal assistent Margarete, 
administratief secretaris 
Alexandra, lerares dans 
Samira, leraar informatica 
Vinicius, ikzelf, coordinatie 
Vania en leraar informatica 
Caique.  

In 2023 zal de klas op elke 
woensdagmorgen 
openstaan voor jongeren 
die schoolwerk of 
opzoekingen moeten doen 
via internet en thuis de 
mogelijkheid niet hebben. 

 

 

 

 

Site: www.ceifar.org.br                                                         
V.U. steemanguido@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceifar.org.br/

