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Voorwoord
In 1966 vertrok Jan Derickx naar Brazilie om zich in te gaan
zetten voor de misdeelde en onderdrukte medemens.
Familie en vrienden leefden mee met zijn werk en wel en wee.
Dat laatste was de aanleiding voor de start van stichting Pro
Amazonas, nu 30 jaar geleden. Vele handen werden ineen
geslagen om het werk van Jan Derickx te gaan ondersteunen.
Er is veel gebeurd en veranderd in al die jaren....... hier en
daar. Er waren acties, vieringen, projecten, cursussen en er is
menig onderkomen gebouwd dankzij de inzet, betrokkenheid en
samenwerking van velen.
Op 18 november a.s. willen we graag samen met u terugkijken
op die 30 jaar van stichting Pro Amazonas.
Helaas zijn er nu nog steeds strijdende partijen, misbruik van
macht, onderdrukking omwille van financieel gewin.
Houtkap speelt daarbij al eeuwen een belangrijke rol en is nu
inzet van een internationaal omstreden boskapwet.
Maar ook is daar nog steeds Jan Derickx. Zijn nieuwe
werkgebied is het Landpastoraat [CPT], die landarbeiders helpt
weer een nieuw bestaan op te bouwen. De eerste berichten
over het ondersteunde bos- en landbouwproject in Tucurui kunt
u lezen.
Ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd is Jan nog steeds
actief voor “zijn” mensen in de Amazonas.
En wij leven nog steeds mee met zijn werk en wel en wee.
Ook in de toekomst blijven we graag samen met u de handen
ineen slaan!
Sonja Heilen
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Brazilië
Door pater Jan Derickx

Brazilië heeft zijn naam te danken aan de Portugezen die in de
koloniale tijd, net als wij Nederlanders en andere Europese
naties, de zeeën afschuimden om overal land in te pikken en
rijkdommen te vergaren.
De invasie van de Portugezen geschiedde in 1492 via de
Atlantische oceaan, in een bosrijke streek waar de boom ‘pau
brasil’ al gauw ontdekt werd als een houtsoort van grote
kwaliteit, waarvan men in Europa luxe meubels maakte en zelfs
gebruikte voor viool, harp en andere klassieke
muziekinstrumenten. De genoemde boom produceerde in z´n
schors een roodachtig vocht en die kleur leek op een smeulend,
zwak vlammend vuurtje, in de Portugese taal `brasa` genoemd.
Vandaar de naam van het land: Brasil.
Brasilhout was voor de rovers van weleer een grote rijkdom en
is dat na eeuwen nog steeds. Nu zijn het de op geld beluste
multinationals en andere corrupte bendes (waaronder zelfs
politici) die nog steeds illegaal, ondanks een beschermende
wetgeving, criminele ontbossing plegen. Trouwens de houtsoort
‘pau brasil’ waar het land naar genoemd werd, bestaat in de
streek waar de Portugezen het land binnen vielen, alleen nog
maar in een door prikkeldraad omgeven klein gebied ter
bescherming van de weinige bomen die de ongebreidelde
houtkap van weleer overleefden.
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Zoals gezegd, is er door de eeuwen heen veel geplunderd, ook in
het grootste
woud ter
wereld: het
Amazonegebied.
Toen ik in de
tachtiger jaren
in het verre
binnenland van
de Amazonas
langs de rivier
Juruá werkte,
zag ik van dichtbij hoe het regenwoud geschonden werd. De
grootste plunderaars waren de eigenaren van houtzagerijen.
Met motorzagen en tractoren, die met zware kettingen de
bomen omver trokken, richtten ze de grootste vernielingen aan.
Jammer genoeg waren veel rubbertappers ook verplicht om
voor de houtmarkt geschikte bomen te rooien. Het was pure
noodzaak. De prijzen die hij kreeg voor zijn rubber, maniokmeel
en gezouten vis waren zó laag dat hij wel hout moest kappen en
verkopen om te overleven. Trouwens, het was hem duidelijk aan
te zien dat deze vernietiging van de natuur lijnrecht inging
tegen zijn aard en principes.
Wat hij nodig had was een stuk bos waar hij zelf als bewoner
de baas is en geholpen wordt waardevolle bosproducten te
exploiteren (waaronder ingrediënten voor medicijnen) en aan de
man te brengen. Het werden uiteindelijk de “Bosreservaten”
die, na jarenlange strijd, van de regeringsautoriteiten werden
afgedwongen, en de woudbewoners een meer menswaardig
bestaan gaven. De heruitgave van mijn boekje “Juruá, de
wenende rivier.” kreeg in 2007 de Braziliaanse naam van:
“Bosreservaten, veel levenskansen.”
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De inleiding laat een foto en een voor mij geschreven
kerstboodschap zien van Chico Mendes, een grote voorvechter
van bosreservaten die vanwege dit ideaal vermoord werd. Het
eerste Bosreservaat dat in 1990 werd gecreëerd kreeg zijn
naam mee en dankzij de aanhoudende strijd van de
oerwoudbewoners die zich weten te organiseren om voor hun
rechten op te komen, zijn er tegenwoordig tientallen van die
Reservaten te melden.
Het is duidelijk dat het Landpastoraat van onze kerk altijd een
sterke band daarmee heeft en de familie´s steunen die hun
toekomst bevochten (en nog bevechten) voor een leven in

Families bezig met de aanplant van fruitbomen

Bosreservaten.
Zo helpt het huidige, door de Pro Amazonas gesteunde project,
gezinnen met het telen van vruchtbomen. Dit gebeurt in een
geschonden woud waar bomen van goede marktwaarde geveld
werden en waar nu, onder de resterende bosgroei, fruitbomen
gepland worden die winst opleveren en de eenzijdige voeding
(van vis, bonen en maniok) overwinnen. Het eten van vers fruit
zal de gezondheid van ´onze´ mensen zeer ten goede komen.
Vernieling van oerwoud door ertsontginningen en meerdere
kostbare mineralen, die de grootste rivieren van de wereld
vervuilen met mercúrio en andere schadelijke producten.
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Illegale houtkap, bosbranden, desastreuze
klimaatsveranderingen, het vermoorden van vakbondsleiders en
milieubeschermers. We citeren enkele feiten en toestanden die
al jarenlang tot het slechte nieuws behoren van ons
Amazonegebied. ………….
Lees verder op onze website:
www.proamazonas.nl
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Financieel verslag
Balans per 31 december
2011 2010
Debet
€
€
Credit
Activa
1
1 Eigen vermogen
Spaarrekeningen
Liquide middelen

Totaal

10.636 10.455 Diverse nog te
betalen
13.087 14.147

23.72 24.60 Totaal
4
3

2011

2010

€
€
23.66 24.541
6
58
62

25.741

Overzicht baten en lasten
2011 2010
Lasten
€
€
Baten
Geld / goederen
17.021 27.000 Donaties en giften
Brazilië
Project vervanging
0 6.000 Eenmalige
vloer kerk
bijdragen,
bijzondere
opbrengsten
Beheerskosten
54
263 Pro Amazonas
zondag
Publiciteitskosten
546
823 Interest, etc.
Saldo negatief
Totaal
35.712 36.928 Totaal
De donaties en giften zijn als volgt te specificeren:
2011

36.281

2011

€

2010

€
12.471

15.244

3.538

15.317

707

2.426

30
875
17.621

23
1.076
34.086

2010

Werkgroep Eigen Missionarissen Nieuwegein
Collectes verjaardagen, huwelijk, uitvaart etc.
Huize Beukenstein
Actie “Wijkgebouw”
St. Vrienden van de Amazonas, St Nicolaasga

1.500 4.000
570 1.758
0
234
1.000 9.325
468
0

Totaal

3.538 15.317
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Donaties en giften
Dit betreft de reguliere donaties van onze donateurs. Deze
donaties zijn aanzienlijk gedaald. Dit is veroorzaakt door het
feit dat er in 2011 maar éénmaal een acceptgiro is
toegezonden. Vooral in het begin van 2011 was er veel
onzekerheid met betrekking tot de nieuw op te starten
projecten.

Beheerskosten, kosten publiciteit etc.
In 2011 maken de algemene en overige kosten ruim 3% uit van
de totale uitgaven.

Geld en goederen Brazilië
Begin 2011 is nog maandelijks € 3.000,- naar Brazilië
overgemaakt. In de loop van het jaar zijn we overgegaan op het
ondersteunen van meer specifieke, door Jan Derickx,
aangegeven projecten.

Acceptgiro
Bij deze info is wederom een acceptgiro gevoegd.
Voor de donateurs die reeds periodiek een bedrag over maken
naar de stichting kan deze worden gebruikt voor het doen van
een extra gift. Voor de overigen is de acceptgiro meer bedoeld
als geheugensteuntje.
Verder nog even dit: het gebruik van acceptgiro's brengt voor
de stichting extra kosten met zich mee. Een goedkopere
oplossing voor de stichting is het automatisch overboeken. U
kunt de stichting machtigen periodiek een bedrag te
incasseren.

Bos- en landbouwproject

Pater Jan Derickx ondersteunt het werk van het CPT. Zij
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helpen landarbeiders om weer een bestaan op te bouwen. Pro
Amazonas ondersteunt dit. Hieronder kunt u de verantwoording
van de eerste gelden lezen.

Beste pater Jan
Goede middag!
Op de eerste plaats willen wij U en de Groep Pro-Amazonas
oprecht danken voor de steun en de solidariteit aan het equipe
van de CPT van Tucuruí en de landarbeiders waarmee we
werken. Het is waar, vanwege de drukte van iedere dag, werd
ons contact bemoeilijkt. Maar het belangrijkste is dat de zaak
aan het lopen is. Samen met de familie´s hebben we het klaar
gekregen om 4 bakken aanplantingen van ieder 60.000
vruchtboomplantjes te organiseren. behalve de plantjes die de
familie´s individueel plantten.
De soorten planten zijn:
graviola ,cacau ,cupuaçu,
acerola, andiroba, mogno,
paricá, pupunha,
maracujá, laranja, goiaba,
piqui acapu. Sommige
familie´s zijn al klaar met
planten andere zijn nog
Zaden voor nieuwe aanplant
bezig. Volgens de
(geplande) kalender
moeten die aanplantingen tot het einde van de maand maart
rond zijn.
Bij de financiële afrekening kunt u zien dat nog niet al het geld
van R$ 4.500,00(vier duizend en vijfhonderd Reais) die u
stuurde om deze expeditie te steunen, op is. We proberen te
economiseren en gebruiken jullie geld alleen voor de spullen
waarvoor we geen ander geld beschikbaar hebben
Zal een selectie van foto´s maken en die naar je email sturen.
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Verder krijgen jullie een
voorlopige afrekening van het
verkregen geld.
Nogmaals onze oprechte dank en
als u ons een bezoek wil brengen,
zullen we U met open armen
Nieuwe aanplant
ontvangen.
Hoogachtend, Hilário Lopes
Costa-CPT Tucuruí- Pará—Amazônia Brasil.
PRESTAÇÃO DE CONTA DA CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA PARA O PROJETO
DE DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO
PEDRE JOÃO - BELÉM
COMISSÃO PASTORAL DA TERRA – TUCURUÍ – PARÁ - AMAZÔNIA
BANO DO BRASIL
AGENCIA 11.61-4
CONTA 29.969-3
VALOR R$4.500,00
DESPESAS:
1. MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS--------R$0.200,00
2. DOIS QUILOS DE PREGOS PARA VIVEIROS-----------------------------R$0.015,50
3. 200 METOS DE TELAS PARA VIVEIROS DE MUDAS------------------R$0.500,00
4. MATERIAIS VIVEIROS DE MUDAS------------------------------------------R$0.225,00
5. DOIS MIL SACOS 15X25 PARA MUDAS-------------------------------------R$0.060,00
6. 34 MILHEIROS DE SACOS 15X27 PARA MUDAS-------------------------R$0.850,00
7. DOIS MIL SACOS 10X20 PARA MUDAS-------------------------------------R$0.023,00
8. TRES QUILOS DE PREGOS PARA VIVEIROS------------------------------R$0.018,00
9. CARRINHO DE MÃO
--------------------------------------------------------------R$0.107,00
10. FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTAR MATERIAL VIVEIROS---R$0.300,00
11. COMBUSTIVEL PARA VIAGEM PARA REUN IÃO DO PROJETO-----R$0.262,00
TOTAL GASTOS =
R$2.560,50
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Vertaling Jan.Derickx
Tot slot de vertaling van de aankopen:
01 materiaal voor de constructie van de kweekplaats van de
plantjes.
02. 2 kg.spijkers.
03. 200 meter gaas.
04. ander materiaal voor de constructie van de kweekplaats.
05. 2000 plastic zakjes van 15X25 voor kweekplantjes.
06. 34 duizend zakjes van 15X27 voor kweekplantjes.
07. 2000 zakjes van 10X20 voor kweekplantjes
08. Drie kilo’s spijkers voor de kweekbakken.
09. Een kruiwagen
10. Het huren van een vrachtwagen om materiaal naar
kweekplaatsen te brengen.
11.Brandstof voor reisvergaderingen van dit project.
TOTAAL UITGEGEVEN: R$ 2.560,50
SALDO per 31 januari 2012 = R$ 1.939,50
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PA Zondag
18 november 2012
Om 10.00 uur wordt er gestart met een viering
waarin pater Bert van Tol en pater Jan Derickx
voorgaan en waaraan het jongerenkoor zijn
medewerking verleent.
Na de viering zal er een gelegenheid zijn voor een
gezellig samenzijn ter ere van:
30 jaar Stichting Pro Amazonas
Uiteraard zal er daarbij worden teruggekeken op 30 jaar
acties van Pro Amazonas.
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Braziliaanse boswet, een gevaar voor de Amazonas
Een actuele kwestie die al langere tijd in Brazilie speelt maar
zeer recent weer op de agenda is gekomen, betreft de
voorgenomen en inmiddels door het Braziliaanse parlement
aangenomen Boskapwet.
De betreffende wet geeft amnestie aan overtreders van de
oude boskapwet die bovendien het door hen vernielde oerwoud
niet meer hoeven te herstellen. Ook mogen de landeigenaren
onder de nieuwe wet een groter gedeelte van de bomen op hun
grond (60%) kappen en bovendien op kwetsbare plekken waar
het voorheen verboden was. Indien de betreffende wet door
de President Doulma Rousseff wordt ondertekend, kan dat
betekenen dat de komende jaren een gebied ter grootte van
het oppervlak van Duitsland, Oostenrijk en Italië samen wordt
gekapt. Er wordt op dit moment grote druk uitgeoefend op de
President om haar veto uit te spreken over de wet. Vanuit de
hele wereld wordt door diverse organisaties er op gewezen dat
een ondertekening van de wet zou betekenen dat de positieve
trend die was ingezet door Brazilie om het kappen van het
oerwoud terug te brengen, teniet zou worden gedaan. De
president heeft al aangegeven voornemens te zijn haar veto te
gaan gebruiken.
De zorgen die pater Jan
Derickx al jaren heeft
geuit ter zake van
bedreigingen voor de
mensen en het milieu en
met name het oerwoud
laten zien dat het nog
steeds actueel is. Het
oerwoud blijft een
President Dilma Roussef
belangrijke bron voor het
conflict tussen ecologie en economie, boeren en bewoners en
biologen en landeigenaren.
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