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Een uitdaging!

VOORWOORD

De hoeveelheid zwartkijkerij die je tegenwoordig om de oren vliegt is onvoorstel-
baar. Goed nieuws is geen nieuws en een op sensatiebeluste maatschappij verliest 
zichzelf in schokkende berichtgeving over oorlogen, rampen en ander onheil. De 
iets ouderen onder u zullen zich ongetwijfeld de berichtgeving over ‘nine eleven’ 
en de aanslag op de Twin Towers in New York herinneren. Bijna vierentwintig uur 
per dag zag je op alle tv-kanalen, las je in alle kranten en werd je via de radio ge-
confronteerd met niets anders dan met de vliegtuigen die zich in de torens van 
het World Trade Centre boorden. Mensen die zich wanhopig uit de ramen stortten 
of wanhopig gillend voor de stofwolken uit rennend aan de ramp probeerden te 
ontkomen. Wat de zin van deze eindeloze herhalingen was, ontging mij volkomen. 
Behalve dan dat het een sentiment van woede en ongekende wraakzucht opriep. 
Mensen van Arabische afkomst waren van het ene op het andere moment hun le-
ven niet meer zeker. 

Deze en soortgelijke berichtgeving appelleert aan een negatief volkssentiment en 
bevordert onderbuikgevoelens die op hun beurt de voedingsbodem vormen voor 
allerhande complottheorieën. Voorbeelden uit de recente geschiedenis zijn er te 
over. Corona, klimaatverandering en de oorlog in de Oekraïne is ‘gefundenes Fres-
sen’ voor de op sensatie beluste pers en wakkert het gevoel dat we op een vulkaan 
leven alleen maar aan.

Negatieve berichten over overspel en misstanden in de entertainment- en royalty-
wereld worden door de schandaalpers als warme broodjes te koop aangeboden en 
geloof me: menigeen verdient er een goede boterham aan. Wat het waarheidsge-
halte van al deze berichten is, laten we maar even in het midden. Waar het om gaat, 
is de vraag of het verkocht wordt. En dat doet het! Kijk maar even naar de kijkcijfers 
en oplagen van onze slechtnieuwsrubrieken. Dat al die negatieve woorden kracht 
in zich dragen en de voedingsbodem vormen voor een tsunami aan ellende schijnt 
echter vrijwel niemand te beseffen. 

Wij willen met dit blad een tegenwicht bieden. Niet dat wij ontkennen dat er in 
deze wereld een hoop niet deugt. Dat doen we beslist niet. En dat er veel niet deugt, 
mag en moet ook zeker gezegd worden. Wij geloven niet in ‘je kop in het zand 
steken’. In elkaar de put in praten echter al evenmin. Daarom willen wij dat HET 
VERGEZICHT een boodschap van geloof in een betere wereld uitstraalt. Een bood-
schap van liefde voor een verkilde wereld, die zonder hoop ten onder dreigt te gaan. 

Pr. Eric Visser  
Children  Asking

@childrenaskingwww.childrenasking.org hetvergezicht@childrenasking. @wchildrenasking
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Het recht van een kind
‘DE BRAZILIAANSE OVERHEID ERKENT FUNDAMENTELE ROL KERKEN’

‘Een kind onder de evenaar is meestal maar een bedelaar.’ Dat het 
uitmaakt waar je wieg staat, is Nederlandse kinderen decennia-
lang met de paplepel ingegeven. Vandaag de dag lijkt deze ope-
ningstune van ‘Kinderen voor Kinderen’ nog uitermate actueel, 
ongeacht de recente controverse die de zin bij sommigen heeft 
veroorzaakt. In hetzelfde decennium waarin dit lied werd gecom-
poneerd, stelden de Verenigde Naties het ‘Internationaal Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind’ samen. De intergouvernementele 
organisatie liet de wereld terstond een ander lied zingen. Voort-
aan stonden de rechten van een derde van de wereldbevolking 
namelijk zwart-op-wit, zowel boven als onder de evenaar.

Het is eenvoudig te onderbouwen dat iedere duurzame ontwikke-
ling van elke samenleving begint bij haar eigen kinderen. Dat deze 
ontwikkeling nooit voltooid is en dat er nimmer lichtzinnig mee moet 
worden omgegaan, geldt ook voor het welvarende Nederland. Een op 
de negen kinderen groeit daar immers op in (relatieve) armoede en 
over de toestand van kinderen in asielzoekerscentra luidden verschil-
lende instanties de noodklok. Wat betreft de situatie in Zuid-Amerika 
is door verschillende kinderorganisaties echter al decennialang alarm 

geslagen. Kinderrechten zouden daar maar lage prioriteit hebben 
en de problematiek blijkt vaak genderbepaald. Meisjes ondervinden 
dikwijls seksueel misbruik. terwijl veel jongens betrokken raken bij 
straatagressie. Geweld tegen kinderen lijkt daar dus het overlappende 
probleem te zijn. En Brazilië vormt daar geen uitzondering op.

‘Kinderen stemmen niet. 
Kinderen zijn geen lid van een vakbond. Kinderen staken niet.’ Maurí-
cio José da Silva Cunha heeft een hoge functie op zijn Ministerie van 
Vrouwen, Familie en Mensenrechten: hij is verantwoordelijk voor het 
Braziliaanse beleid inzake kinderen en adolescenten. ‘Dat verklaart 
waarom bij veel politici in mijn land een groot infrastructureel project 
een hogere prioriteit heeft dan onze eigen jeugd.’ Maurício onderkent 
ook dat geweld het omvangrijke probleem is waaraan te veel min-
derjarigen uit zijn samenleving worden blootgesteld. Artikel 19 van 
het VN-kinderrechtenverdrag, dat elke staat verplicht zijn kinderen te 
beschermen tegen elke vorm van geweld en misbruik, is echter goed 
verankerd in de Braziliaanse grondwet. ‘Volgens de constitu tie heeft
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het kind niet slechts recht op gezondheid, onderwijs, sport, respect, 
waardigheid, vrijheid en gezinsleven; de wet noemt het zelfs de abso-
lute prioriteit van de publieke macht om deze rechten te beschermen!’ 
De Braziliaanse staat kan daarentegen nooit de enige beschermer zijn 
van het kinderrecht. Deze schuift in de praktijk zelfs vaak als laatste in 
de rij aan. ‘Het gezin, de familie en de lokale gemeenschap hebben de 
eerste verantwoordelijkheden.’

De ambtenaar van het Braziliaanse Ministerie van Familiezaken heeft 
zojuist tevens de belangrijkste oorzaak van het probleem aangekaart. 
‘Een gewelddadige omgeving voor het kind binnen de familie: dat is 
een groot probleem in ons land. Behalve kinderen ondervinden ook 
Braziliaanse vrouwen in de thuissituatie ongelukkigerwijs veel geweld 
en dat heeft vervolgens weer effect op de kinderen. Daarnaast is er 
een groot probleem met seksueel misbruik. Meer dan tachtig procent 
van dit misbruik gebeurt binnen de familie. Het is een schande!’ Be-
noemen behoeft beduiden. Volgens Maurício liggen verschillende 
kwesties hieraan ten grondslag. ‘

Disfunctionele gezinnen 
zijn een eerste belangrijke oorzaak. In bijna vijftig procent van de Bra-
ziliaanse gezinnen is geen vaderfiguur aanwezig. De alleenstaande 
moeder kan niet voor haar kinderen zorgen omdat ze buitenshuis 
moet werken – om te overleven – en dat maakt deze kinderen erg 
kwetsbaar. Daarnaast begint deze moeder vaak fragiele relaties, die 
ook regelmatig resulteren in gewelddadigheid binnen het gezin. 
Geweld waar het kind mee wordt geconfronteerd.’ Deze ontregeling 
van het gezin is volgens de overheidsfunctionaris echter geen klas-
senprobleem: ‘Dit probleem overstijgt elke sociale klasse. De positie 
van het Braziliaanse kind is door de hele samenleving heen kwetsbaar 
te noemen.’
 
Desondanks signaleert de gediplomeerde sociaal antropoloog Maurí-
cio wel degelijk verschillen in zijn samenleving op het gebied van 
onrecht tegen kinderen. Het zijn verschillen die tevens de andere 
oorzaken onthullen. ‘Brazilië is een ongelijk land. De historische ver-
klaring ligt bij de slavernij. De sociaaleconomische verschillen tussen 
het noorden en het zuidoosten zijn immens en structureel.’ Het noor-
den, de Amazone, is de regio waar nog relatief veel inheemsen wonen. 
Zij zijn de oorspronkelijke inwoners van het land. ‘Inheemse kinderen 
ondervinden meer rechteloosheid en geweld dan de niet-inheemsen, 
met name zij die geboren zijn met een handicap: soms worden ze niet 
meer verzorgd door hun eigen gemeenschap.’ Het enorme welvaarts-
verschil wordt in elke Braziliaanse stad op een huiveringwekkende 
manier gevisualiseerd, in de vorm van de krottenwijken. ‘In de favela’s 
is armoede het grote probleem. Het fysieke gebrek leidt tot fysiek ge-
weld. En uiteraard tot het grote drugsprobleem.’
 
Een beleidsmaker voor de overheid denkt als het goed is niet in proble-
men, maar in oplossingen. Zo ook Maurício. ‘Het verkleinen van de re-
gionale welvaartsverschillen heeft onze prioriteit. De regio’s die meer 
nodig hebben, ontvangen meer overheidssteun. Voor de inheemsen 
hebben we een plan van aanpak gemaakt met meer dan dertig actie-
punten om zorg te dragen voor hun kinderen. Voedselzekerheid is een 
van die punten: het verlaagt het risico op geweld.’ De aanpak van de 

drugsproblematiek in de favela’s is daarentegen geen onderdeel van 
zijn portefeuille. ‘Verschillende ministeries houden zich hiermee bezig. 
De minister van burgerschap zit op de preventie, die van justitie op de 
repressie. Preventie en repressie houden zich op deze manier elkaar 
in evenwicht. Er zijn de laatste jaren successen geboekt. Een van de 
projecten die het vermelden waard zijn, is PROERD van de militaire 
politie. Zij begeleiden vijf- en zesjarige kinderen met drugspreventie 
en het project heeft interessante resultaten opgeleverd.’

Zoals de overheid niet als enige verantwoordelijk is voor de veiligheid 
van het kind, ligt de oplossing van deze Braziliaanse problematiek niet 
slechts bij Maurício’s werkgever. ‘Onderwijs is het beste medicijn om 
geweld tegen kinderen te bestrijden. De Braziliaanse school dient een 
veilige haven te zijn voor elk kind. Cruciaal is dat we familiebanden, 
gezinnen en gemeenschappen versterken en het sociaal bewustzijn 
van de samenleving vergroten.’ Maurício, actief ondersteuner van 
christelijke organisaties, meent dat naast de scholen ook de kerken 
een belangrijke taak hierin hebben. ‘De staat creëert overheidsbeleid 
en zal nooit de ziel van de burger bereiken. Wie echter wel zijn ziel 
binnendringen, zijn relaties uit zijn gezin, gemeenschap en de kerk.’ 
Enthousiast vervolgt hij: ‘De Braziliaanse overheid erkent deze funda-
mentele rol van de kerken. Sterker nog: we moedigen dit aan door 
middel van verschillende vrijwilligersprogramma’s. Maar de overheid 
kan uiteraard geen publiek geld doorgeven zonder een transparant 
proces. Kerken en aan de kerk gerelateerde organisaties moeten zich 
dus voorbereiden om betere partners van de overheid te worden. Ker-
ken zamelen geld in voor de samenleving en zijn vaak effectiever dan 
de overheid. Ik herinner me nog dat het de kerken waren, in tegenstel-
ling tot de overheid, die tijdens de COVID-19-pandemie het Amazo-
negebied bereikten om voedsel te verstrekken. De overheid gaf het 
voedsel vervolgens aan de kerken en die distribueerden het aan de 
bevolking.’ 
 
Elke duurzame ontwikkeling van iedere samenleving begint bij haar 
kinderen. De Braziliaanse samenleving heeft nog een lange weg te 
gaan omdat geweld een onontbeerlijk onderdeel blijft in het leven 
van veel van haar kinderen. Hoop gloort echter aan de Braziliaanse 
horizon. Onderwijs en weldadigheid, van onder meer kerken, veran-
deren de ziel van de samenleving. Een verandering die er uiteindelijk 
voor zal zorgen dat een kind onder de evenaar geen bedelaar meer 
zal zijn, maar bijvoorbeeld een ambtenaar, een zoals Maurício José da 
Silva Cunha.

Door: Jean-Eric Visser vo
orbeel

d



 9HET VERGEZICHT

vo
orbeel

d



 10 HET VERGEZICHT

 

“Oom, ik heb vannacht voor mijn broer gebeden” 
‘Oom, ik heb vannacht voor mijn broer gebeden,’ fluistert Nicoly 
de meester op school in het oor.
‘Dat is heel mooi, Nicoly. Wat heb je gebeden? Is er iets met je 
broer?’ Het meisje schudt haar hoofd. 

De meester vermoedt dat het niet zomaar een losse opmerking is. 
Wat zou er aan de hand zijn? Als zijn vermoeden juist is, moet hij meer 
informatie zien te krijgen. Hij kent het gezin slechts oppervlakkig: een 
gescheiden moeder met een nieuwe man en vier kinderen. Hij pro-
beert het meisje verder aan het praten te krijgen, maar ze laat niets 
meer los. Alleen dit ene: ‘Ik heb vannacht voor mijn broer gebeden.’
Waarschijnlijk zal hij binnenkort meer te horen krijgen: als er iets bij-
zonders is gebeurd, gaan in Vila Itaim in São Paulo (Brazilië) de verha-
len meestal al gauw als een lopend vuurtje door de wijk. 

Moeder Cleunice schonk, nadat ze al twee dochters had gekregen, 
het leven aan een zoon, die zij en haar man Wenderson Augusto 
noemden. De zwangerschap was niet van een leien dakje gegaan, 
en de periode vlak na Wendersons geboorte was ook niet makkelijk. 
Het huwelijk van zijn ouders liet veel te wensen over. Toen hij een 
jaar was, gingen zijn vader en moeder uit elkaar. Moeder droeg vanaf 
dat moment alleen de verantwoordelijkheid voor het gezin. Naast 
de opvoeding moest ze de kost verdienen voor zichzelf en haar drie 
kinderen. Het lukte haar; het was geen vetpot, maar ze verdiende vol-
doende om geen honger te hoeven lijden. 
Na enkele jaren ontmoette ze een man met wie ze een relatie kreeg. 
Hij is de vader van Nicoly, die negen jaar jonger is dan haar broer.

Wenderson groeide op tot een rustige, attente en sociale jongen. Hij 
was behulpzaam, stond altijd voor iedereen klaar, maar hij was angstig 
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 en hing daardoor heel erg aan zijn moeder. Dat betekende gelukkig 
niet dat hij geen vriendjes had; die had hij wel degelijk. Hij speelde 
niet vaak buiten met hen – behalve als ze gingen vliegeren – maar 
stond dikwijls bij de ingang van hun tuin met hen te kletsen. En toen 
ze wat ouder waren, speelden ze via hun mobiele telefoon spelletjes 
met elkaar. Niets wees op het drama dat over niet al te lange tijd zou 
plaatsvinden. Maar laat ik daar niet op vooruitlopen.

Als kind was Wenderson leergierig. Hij hield ervan nieuwe dingen te 
leren en ging graag naar school.
Dat veranderde toen hij in de puberteit kwam. Hij had problemen 
met zijn ogen en kreeg een bril voorgeschreven. En toen begon 
de ellende. De bril en het feit dat hij een donkerder huidskleur had 
dan zijn klasgenoten maakten hem tot het mikpunt van pesterijen. 
Ondanks de bril leidde de oogafwijking tot problemen met lezen, 
waardoor zijn schoolprestaties achteruit gingen. Dit, plus het feit dat 
hij gepest werd leidde ertoe dat hij een depressie ontwikkelde. 
Inmiddels was hij, na dertien jaar weer in contact gekomen met zijn 
vader. Ze leerden elkaar kennen, er groeide een band tussen vader 
en zoon en Wenderson krabbelde langzamerhand uit het dal. Hij 
gaf aan bij zijn vader te willen gaan wonen. Het is er helaas niet van 
gekomen. 

Op een dag – Wenderson is inmiddels vijftien jaar en zijn moeder 
heeft al een paar maanden het idee dat het minder goed met hem 
gaat – belt Eunice vanaf de bovenste verdieping van het huis naar 
de mobiel van haar zoon. Ze is op de computer bezig en heeft even 
zijn hulp nodig. Ze krijgt geen gehoor. Dat is vreemd, hij reageert 
meestal meteen. Ze gaat naar beneden, naar zijn slaapkamer… 
‘Nicoly! Nicoly! Gauw! Breng een mes!’ schreeuwt ze naar beneden
Gehoorzaam kind als ze is, haalt het zesjarige meisje een mes uit de 
keuken en holt ermee de trap op.
In de deuropening van Wendersons slaapkamer blijft ze geschokt 
staan.  ‘Gauw! Je moet me helpen!’
Samen met haar vader – die gelukkig ook thuis is – en haar moeder 
snijdt ze haar broer los van de balk waaraan hij zich heeft opgehan-
gen. 
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Als moeder Cleunice gevraagd wordt hoe dit haar leven heeft 
beïnvloed en hoe het mogelijk is dat ze de draad van haar leven 
weer heeft opgepakt, antwoordt ze dat God daarin van doorslag-
gevende betekenis is. Elke morgen vraagt ze Hem om de kracht 
die ze voor die dag nodig heeft en dat gebed wordt verhoord. Ja, 
het is moeilijk en er zijn dagen waarop het heel moeilijk is, maar 
ook dan ontvangt ze kracht om het leven aan te kunnen.  En nee, 
boos op God is ze geen moment geweest. Het feit dat dit is ge-
beurd, betekent dat Hij het heeft toegelaten. 
Ze spant zich in om voor Nicoly de voorwaarden te scheppen om 
ondanks het drama dat zich voor haar ogen heeft afgespeeld min 
of meer onbezorgd kind te zijn. Door het verlies van haar zoon 
beseft ze nog meer dan ze al wist dat het heel belangrijk is ge-
spitst te zijn op elk signaal – verbaal of non-verbaal – dat erop zou 
kunnen wijzen dat het niet goed gaat met je kind. 
Nicoly lijkt goed te kunnen omgaan met wat ze heeft meege-
maakt. Ze volgt het lesprogramma van Children Asking en heeft 
God leren kennen. Ze praat vrijmoedig over Hem en ook over 
haar broer praat ze veel. Aanvankelijk was ze heel verdrietig als ze 
aan hem dacht en huilde ze veel, maar dat is gelukkig veranderd. 
Regelmatig haalt ze mooie herinneringen aan Wenderson op; ze 
denkt met vreugde aan hem terug. 

Terwijl u zit te computeren of gewoon tv zit te kijken, is mischien, 
zonder dat u het beseft, een geliefde van u in doodsnood. Ben 
jij dat? Blijf niet alleen. Er is een God die je geschapen heeft en 
zielsveel van je houdt.

Interview: Renata Odilon 
Door: Janneke van Hoven
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Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen, openbaar worden gemaakt of voor andere doeleindenop-
welke wijze dan ook worden gebruikt zonderschriftelijke toestemming van de uitgever. Zet en drukfouteh voorbehouden.

De volgende editie van ‘het VER-
GEZICHT’ verschijt in mei 2023  
“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, 
een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkon-
digen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.” 
1 Petrus 2.9. 
 
Op 22 en 23 juli jongstleden nam het team van onze uitvoerende partner” Atuação 
Global” deel aan de 31ste workshop van de Vereniging van Christelijke Scholen voor 
Onderwijs (door Principes) aan 

de Mackenzie Universiteit in São Paulo. Het thema van dit evenement was de “Invloed 
van de geschiedenis van Brazilië op onze identiteit”. De vraagstelling van de workshop 
was: “Hoe kunnen we ons pad en ons doel als natie onderscheiden?” Thema’s waren: “ 
de redding en liefde voor de natie”

Kijk snel voor de 
afhaalpunten  


