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Zwartzusters tijdens coronacrisis 2020 op YouTube 
https://youtu.be/p5y5zP_mLk8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blijf in uw kot ! 
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Beste familieleden, vrienden, weldoeners, 

 
2020 is een jaar om nooit te vergeten. Het nieuwe corona- 

virus dat eind 2019 in China opdook, schudde de wereld 

door elkaar. Plots werd alles helemaal anders en het virus 

stuurde onze plannen hier en in Brazilië helemaal in de war. 

We moeten mondmaskers dragen, in bubbels leven, soms 

rekening houden met een avondklok, ja we gingen zelfs in 

lockdown. 

Zr. Christine kwam op 10 maart net op tijd terug van de 

ontmoetingsdagen van 22 tot 24 februari in Casa Betânia en 

de zilveren jubileumviering van de zusters Clemilda, Iraci en 

Joêmia en kon in augustus niet naar Amazone vertrekken. 

Zr. Lies Despierre kon tussen 1 juli en 1 september 2020 niet 

naar België komen en blijft zo wat langer op haar 

missiepost. De Braziliaanse zusters van Itacoatiara in 

Amazone moesten ook langer in Salvador verblijven omdat 

ze geen vlucht hadden om naar hun missiepost terug te 

keren. 

De zusters begonnen te zoeken naar nieuwe kansen en 

uitdagingen, begonnen voedselpakketten aan  te  kopen  en 

uit te delen aan de  vele  dagloners  die  zonder  werk en 

inkomen vielen en honger leden. De zusters hadden 

aandacht voor de schrijnende situaties, de nieuwe noden en 

vragen. Opeens, als uit het niets, heeft corona wereld- wijd 

een economische crisis veroorzaakt, met nieuwe armoede 

tot gevolg, armoede die wellicht vele jaren zal aanhouden. 

De werkloosheid is hier en daar gestegen, kleine bedrijven 

hebben het moeilijk om te overleven en de eerste 

slachtoffers zijn die mensen die met een klein loon amper 

voldoende hebben om te overleven. Dagelijks werden we 

geconfronteerd met  de  nieuwe  cijfers  van  het 

gezondheidsinstituut Sciensano en Boletim Covid19. 

Dagelijks werd het aantal nieuwe coronabesmettingen, 

opnames en overlijdens bevestigd. 

We leefden ook intens mee met onze apostolaats-werken. 

Woonzorgcentra werden getroffen, ziekenhuizen moesten 

overschakelen van fase 0 naar fase 1a, 1b, 2a. Ze moesten 

respectievelijk 15, 25, 50, 60% procent van hun bedden   

op de afdeling intensieve zorg voorbehouden aan corona- 
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patiënten. De stijging van het aantal besmettingen en 

opnames had ook een invloed op de niet-covid-patiënten en 

op het personeel. 

Ook Brazilië is zwaar getroffen door het coronavirus. Het 

virus werd op 25 februari 2020 in Brazilië verspreid toen 

een man uit São Paulo positief op het virus testte. Eind 

november 2020 werd in Brazilië de trieste kaap van 

172.833 coronadoden bereikt. Wereldwijd betaalt het 

land de tweede hoogste coronatol, na de Verenigde 

Staten. Er zijn intussen ook al meer dan 6.314.740 

mensen besmet geraakt. 

 
De laatste maanden zoeken we niet enkel naar ‘het 

nieuwe normaal’. We zoeken vooral naar zaden van 

leven, naar het goede om ons heen. Maar sommige 

dingen veranderen nooit. Zoals onze onmetelijke liefde 

en inzet voor elkaar, over alle grenzen heen, omdat onze 

kerkelijke, evangelische missie nooit stopt. 

Mogen we ondanks de crisis nog een beroep doen op 

jullie solidariteit met de bevolking van deze zo   al 

arme streek in Brazilië? 

Zr. Christine Everaere 
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Zilveren jubileum 8 maart 2020 om 16u. 
 

Van woensdag 19 februari tot dinsdag 10 maart ging Zr. 
Christine op tocht naar Brazilië om er o.a. het zilveren 
jubileumfeest te vieren van de zusters Clemilda, Iraci en 
Joêmia. Het feest vond plaats in de parochie Santa Dulce dos 
Pobres in Saboeiro, Salvador. Er  waren,  nog  juist  vóór de 
coronacrisis  een  250  tal  mensen  uitgenodigd  uit Salvador, 
Maragojipe, Ruy Barbosa, Candeias, São Roque, plaatsen 
waar de zusters werkzaam zijn geweest. Zr. Noélia lag met 
koorts te bed en ook andere zusters hebben last gehad van 
de dengue. 
De voorganger was de hulpbisschop Marco Eugênio, een 
sympathieke man die de zusters zeer genegen is. 
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Na de homilie mocht ik de zusters uitnodigen om hun 
geloften te hernieuwen. 

“Queridas  Irmãs,  Irmã  Clemilda,  Irmã  Iraci, 

Irmã Joêmia, 
Queiram  aproximar-se  para  diante  da  Igreja 

presente, renovar  sua  profissão  religiosa 
realizada  pela  primeira  vez  vinte  cinco  anos  atrás” 

De viering werd zeer mooi opgeluisterd door muzikanten en 

zangers van Candeias. Na de viering werden de gasten 

uitgenodigd voor een hapje, een drankje en een lekker 

stukje taart. Het was een deugddoend en aangenaam 

gebeuren. Dank zusters om jullie voorbeeld van trouwe 

dienstbaarheid en inzet. 
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Corona in Salvador da Bahia 

Volgens voorlopige prognoses zal de Braziliaanse eco- 
nomie met drie procent krimpen en dreigen 20 miljoen 
Brazilianen de komende maanden hun job te  verliezen. São 
Gonçalo, een van de armste buurten van Salvador, bestaat 
uit verschillende invasiegemeenschappen die  in  de loop der 
jaren een van de grootste  buurten  van  de stad hebben 
gevormd, met op vandaag een gemiddelde van 250.000 
inwoners. Hoewel Brazilië een van de tien grootste 
economieën ter wereld is, leeft bijna een derde van de 
bevolking in extreme armoede in de favelas. De Covid-19 
gezondheidscrisis doet nieuwe favelas ontstaan. In de 
favelas beveelt de gemeente aan, dat iedereen die verdacht 
wordt van besmetting, in een kamer wordt geïso- leerd. Als 
er maar één kamer in het huis is, moeten de besmette 
personen minstens een meter verwijderd blijven van 
andere familieleden. De meeste huizen hebben 2 of     3 
kamers, met 5 tot 8 inwoners. Hoe kan een besmette 
persoon onder deze omstandigheden worden geïsoleerd? 
Ook de onhygiënische omstandigheden in sommige hui- zen 
zijn een probleem.  Vaak  is  er  geen  water.  Hoe  leg je aan 
die mensen uit dat handen wassen met zeep een belangrijke 
factor is in het bestrijden van het virus, en dat 
samenscholingen af te raden zijn? 

De meeste huizen hebben weinig ramen, waardoor er 
geen goede luchtcirculatie is, er geen daglicht binnenkomt 
en de verspreiding van aandoeningen van de luchtwegen 
wordt bevorderd. Het percentage jonge volwassenen dat 
sterft aan het coronavirus is hoger dan in andere landen, 
vooral onder de armsten die moeite hebben om zich aan 
de regels van fysieke afstand te houden. 
Volgens schattingen werkt zo’n 40 procent van de Brazi- 
liaanse werkende bevolking in de informele economie. 
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Ze moeten elke dag de straat op om hun kost te verdienen. 
Ze moeten blijven werken omdat ze geen keus hebben. 
Ofwel verhongeren ze, ofwel riskeren ze te sterven aan 
het coronavirus. Dagloners die thuis moeten blijven van- 
wege de lockdown, verloren direct hun inkomen. 
Veel dagloners zitten  zonder  werk.  Vandaag  geen  loon, is 
morgen geen eten en dat al maanden lang! Wanhopig 
proberen ze werk te vinden. Voor velen zonder resultaat. In 
veel landen leidt het coronavirus tot een dreiging vele malen 
groter dan het virus zelf: de dreiging van de honger. Arme 
jongeren lopen een groter risico op ernstige ziekten, omdat 
velen van hen geen toegang hebben tot adequate 
huisvesting en gezond en voldoende  voedsel,  wat  leidt  tot 
obesitas, hoge bloeddruk of diabetes. In de favelas leven 
veel gezinnen in extreme ellende. Ze hebben een gebrek aan 
voedsel en medicijnen, en er is veel geweld.   De armen zijn 
degenen die sterven en het meest te lijden hebben van deze 
situatie. 
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De gemeente Salvador onderneemt activiteiten om gezin- 
nen te ontlasten en te helpen en neemt tegelijkertijd 
maatregelen om de verspreiding van  het  coronavirus  in de 
wijken te beperken. 
De zusters en hun medewerkers van de parochie proberen 
voedselpakketten aan te kopen en uit te delen. Hierbij 
hanteren ze natuurlijk de nodige voorzorgsmaatregelen. De 
pakketten bevatten basisproducten zoals rijst, spaghetti, 
bonen, bloem, koffie, melk(poeder), olie, charque 
(gedroogd vlees), couscous, visconserven, beschuiten, 
alsook onderhoudsproducten, zeep, afwasproduct en 
toiletpapier Het filmpje kunt u bekijken op : 

https://youtu.be/p5y5zP_mLk8 
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Corona in Itacoatiara Amazone 

Ook Amazone werd al vlug geconfronteerd met de pan- 
demie van het coronavirus, met zeer ernstige gevolgen 
voor het menselijk- parochiaal leven, de volksgezondheid 
en de economische activiteit. 
De zusters Cleide, Damiana en Joêmia konden en moch- ten 
pas op 18 augustus, zeer goed beschermd met masker en/- 
of face shield, terug via Manaus naar Itacoatiara Amazone 
vertrekken in plaats van op 16 maart. De situ- atie was in de 
maand maart veel te gevaarlijk en vluchten waren 
geschrapt. 

 

  

Ze werden door de bisschop Dom Ionilton zeer hartelijk 
ontvangen, blij dat de “Irmãs Negras”, de Zwartzusters 
terug waren! 
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Heel deze periode bleven ze wel, via het internet, intens 
verbonden met de mensen  van  hun  gemeenschappen.  Ze 
leefden mee met wel en wee en namen hun verant- 
woordelijkheden op voor de parochies, de gezondheids-, 
kinder- en jeugd pastoraal. 

Verschillende van hun vrienden, bekenden,  medewerkers 
of hun familieleden zijn noodgedwongen in eenzaamheid 
gestorven. Velen hebben niet op volwaardige wijze afscheid 
kunnen nemen van  een  dierbare.  Er  is veel verdriet! 
Mogen ze thuiskomen in de geborgenheid van Gods 
grenzeloze liefde. Steden en dorpen langs de Amazonerivier 
hebben een van de hoogste sterfgevallen per hoofd van de 
bevolking, vaak meerdere malen het nationaal gemiddelde. 
In Manaus waren er periodes dat er op de corona-afdeling 
in het ziekenhuis geen plaats meer was terwijl de mensen 
maar bleven komen.” Door het gebrek aan plaats en 
zorgverleners stierven er dagelijks ruim honderd mensen. 
De stad moest noodgedwongen grote stukken bos kappen 
voor de aanleg van nieuwe begraafplaatsen. 
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Ondanks reisbeperkingen die de lokale  overheden  sinds de 
uitbraak van het virus opgelegd hebben, zijn de 
gemeenschappen genoodzaakt om zich met een boot op 
het water te verplaatsen voor onder meer voedsel, medi- 
cijnen en medische zorg. 
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Vaak zitten er op een boot meer dan honderd mensen op 
elkaar gepakt, en dat soms voor meerdere dagen. Doordat 
mensen veelvuldig door de verschillende staten van het 
Amazonegebied trekken en het overheidsbeleid tekort- 
schiet, heeft COVID-19 volop de mogelijkheid  om  zich  snel 
te verspreiden onder de bevolking van het kwetsbare 
Amazonegebied”. 
Het virus brengt bovendien heel wat angst met zich mee, 
voornamelijk wegens het onvermogen om te weten wie 
besmet is en wegens de armtierige gezondheidszorg. Veel 
bewoners van de Amazoneregio dragen intussen een 
mondmasker en handschoenen. 
De zusters zetten zich weer 100% in voor hun gemeen- 
schappen en houden bijeenkomsten, coronaproof. 
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Er worden nieuwe projecten opgestart om jongeren uit de 
interior, het binnenland, te leren gitaar spelen en hen zo uit 
hun isolement en/of het drugsgevaar te halen. 

 

De pandemie zal hopelijk voorbijgaan, maar het spoor 
van ellende, werkloosheid, ongelijkheid en armoede dat 
het zal achterlaten, zal een nieuwe tragedie zijn. Er is nog 
veel werk aan de winkel. 
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Ondertussen is, dankzij de steun van de Provincie West- 
Vlaanderen, Noord-Zuid Brugge, Bisdom Brugge, vrienden 
en weldoeners het gebouw van de curie omgebouwd tot 
een vormings- en ontmoetingscentrum. Elke  groep  zal  
zijn eigen ruimte toebedeeld krijgen: een bureel voor de 
kinderen, jongeren, gehandicapten, ziekenwerking, lief- 
dadigheid,… Al deze lokalen moeten nu nog worden 
uitgerust met een bureau, bureaustoel, computer,… 
Mensen kunnen er langskomen voor advies en onder- 
steuning  tijdens  vaste  openingsuren.   Dossiers   zullen   
er worden bijgehouden en gedigitaliseerd  ten  dienste  
van de arme bevolking. Vanuit het centrum zal worden 
bepaald wie naar welke plaats gaat  om  de  kinderen  en 
de zieken, die leven in hun arme paalwoningen, op te 
zoeken. Er zullen momenten zijn van overleg en vorming. 
Alles moet stap voor stap groeien en worden geëvalueerd. 
Het hele project wordt gedragen door zeer toegewijde 
medewerkers. Dank voor deze steun. 
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Corona in Candeias, Bisdom Camaçari 

Candeias is een gemeente met 89.707 inwoners in de 
Braziliaanse deelstaat Bahia en heeft een oppervlakte 
van 264.487 km². Er zijn drie Zwartzusters werkzaam. Op 
4 maart 2020, nog juist voordat de pandemie Brazilië 
bereikte en er nog geen gevaar dreigde, werd het nieuwe 
huis in Candeias ingewijd door de Italiaanse bisschop 
Dom Petrini. Hij kwam samen met de twee parochie- 
priesters Padre Milton en Felipe en de diaken Davi Cirilo. 
De bisschop is zeer tevreden met de aanwezigheid en de 
inzet van de zusters. Het was een aangename en deugd- 
doende ontmoeting. 
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Ondertussen wordt het huis opgeknapt en worden er 
ruimtes voorzien voor logement, ontmoeting, vergade- ring. 
Heel wat materiaal moet nog worden aangekocht. 

 

 

  

Hier kunnen we ook het dagelijks covid 19 bulletin, de 
laatste berichten opvolgen. 
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Vooral vrouwen worden zwaar getroffen door de gevol- 
gen van de coronapandemie. Zij zijn belangrijk voor de 
voedselproductie in de kleinschalige landbouw of als 
arbeidsters in productieketens. Zij worden hard getroffen 
doordat bijvoorbeeld markten en scholen gesloten zijn en 
door de toename van zorgtaken voor hun kinderen of 
zieke familieleden. Bovendien verdienen zij vaak minder 
dan mannen. 
Ook hier leven mensen in armoede en worden er in de 
parochies noden opgespoord en voedselpakketten uit- 
gedeeld. 
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De parochianen, kinderen, jongeren, volwassenen, zie-  ken, 
armen en ouderen zijn dankbaar voor de zusters en hun 
medewerkers die hen gelukkig maken en een spran- keltje 
licht brengen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zijn ondanks alles geborgen in Gods’ handen, 
beschermd, ondersteund, veilig, gezegend... 
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HUIZEN EN ADRESSEN IN BRAZILIË : 

Casa da Alegria 
Rua do Saboeiro - quarta travessa 03 Bairro Saboeiro 
SALVADOR - BA-BRASIL 
Cep. 41.180-635 

Casa da Paz 
Rua Milton Gomes Costa 114 
São Gonçalo do Retiro 
SALVADOR  -  BA-BRASIL 
Cep. 41.190-200 

Casa Bethel 
Rua Prof. Euclides Alípio de Oliveira, 265 
Jardim Armação 
SALVADOR - BA-BRASIL 
Cep. 41.750-060 

Casa Betânia 
Rua Monsenhor Joaquim Pereira, n° 144 Centro 
ITACOATIARA (AM) – Caixa Postal 25 
Cep. 69.100-042 

Casa Nossa Senhora do Castanheiro 
Rua B, nº 02,URBIS 1, 
Candeias-BA. 
CEP 43.8060-000 

De zusters danken u van harte voor uw meeleven en 
wensen u een Zalig Kerstfeest en een 

hopelijk beter 2021 toe. 
 
 
 

«Als Christus duizendmaal geboren zou zijn 
in de stal van Bethlehem, maar niet in ons hart, 

dan was zijn geboorte waardeloos!» 

(Augustinus) 



 

Indien u graag ons werk steunt: 

 
 
 
 
 

 
Zonder fiscaal attest: 

BE 88 7370 4291 2641 
BIC: KREDBEBB 

Zwartzusters van Brugge vzw 
Oosterlingenplein 5, 8000 Brugge 

 
Met fiscaal attest: 

Ons project wordt eveneens ondersteund door 
vzw Kontinenten, waarmee wij een samenwerkings- 
overeenkomst hebben afgesloten. 
Voor jaarlijkse giften vanaf 40,00 euro 
kunt u een fiscaal attest ontvangen. 

BE66 7380 3734 7143 
BIC: KREDBEBB 

Kontinenten vzw 
Potterierei 72, 8000 Brugge 

In de mededeling: Zwartzusters – Brazilië, 
uw rijksregister- of ondernemingsnummer. 

 

U kan ons ook per testament gedenken. 

 
 
 
 
 
 

 
https://www.zwartzusters-bethel-brugge.be 

https://www.facebook.com/Zwartzusters-As-Irmãs-Negras 

https://www.facebook.com/Zwartzusters.Studentenstudios 

https://www.facebook.com/Zwartzusters.Studentenkamers 

https://www.compaz.be 
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http://www.zwartzusters-bethel-brugge.be/
http://www.facebook.com/Zwartzusters-As-Irmãs-Negras
http://www.facebook.com/Zwartzusters.Studentenstudios
http://www.facebook.com/Zwartzusters.Studentenkamers
http://www.compaz.be/

