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Hoog bezoek  
Wij kregen in Arapiti deze week bezoek van de Nederlandse ambassadeur, de heer Han Peters. Hij 
maakte samen met twee dames Patricia de Vries - van Loon, conselheira van de landbouwraad, en 
haar assistente Frederica Heering een tocht langs de Hollandse kolonies Arapotie, Castrolanda en 
Carambeï.  

Vrijdag kregen we de uitnodiging (zie foto) hiervoor in 
onze postbus en maandag 29 februari werden we 
geacht aanwezig te zijn. Hoewel we in oktober 2015 
op de Capal al met de beide dames van de 
landbouwraad hadden kennisgemaakt, vonden we het 
toch wel een eer om ook hierbij aanwezig te zijn.  
Bovendien waren we natuurlijk ook best wel 
nieuwsgierig hoe de kolonie zichzelf op zo’n avond zou 
presenteren.  
Onze verwachting was dat de president van de Capal 
een presentatie zou houden, maar dit  bleek niet het 

geval te zijn. Het was de voorzitter van de jonge vrouwengroep Dindoa (Door inspanning nuttig, door 
ontspanning aangenaam) die de leiding had. Zij vertelde van de drie pijlers waarop de kolonie draait: 
de kerk, de school en de coöperatie. Omdat zij zelf onderwijzeres aan de Hollandse school is 
geweest, benadrukte ze hoe waardevol de Nederlandse taal voor de kinderen uit de kolonie is. Heel 
wat jongeren hebben, omdat zij het Nederlands beheersen, de kans gekregen in Nederland een stage 
te doen en/of een studiejaar aan een hogeschool of universiteit te volgens. Ook de vrijwilligers van 
het museum werden door haar in het zonnetje gezet. De ambassadeur benadrukte in zijn toespraak 
de waarde van het museum door te zeggen: “Leg jullie eigen geschiedenis vast, want dit is zo 
belangrijk voor het nageslacht.”  

Twee thema’s die de ambassadeur in zijn 
toespraak benadrukte, hebben indruk op mij 
gemaakt. In de eerste plaats benoemde hij het 
onderwijs in Brazilië dat niet genoeg op de 
prioriteitenlijst van de Braziliaanse regering staat. 
Zo zei hij: “Onderwijs is de basis voor de 
toekomst”. Op een vraag uit de zaal over de 
huidige chaos in de Braziliaanse regering, 
antwoordde hij: “Wat ik hoor en zie is dat 
parlementariërs hier te veel voor zichzelf in de 
regering zitten. Ook het bedrijfsleven heeft te veel 
invloed op de politiek. Ik zou graag zien dat er 
meer objectiviteit was in de besluitvorming, want 
dat zou dit land zeker ten goede komen.” 

Langs de kant stonden grote tafels met broodjes, crackers, hapjes en drankjes. Ook was er een ruime 
sortering verschillende kaassoorten aanwezig die hier door de Hollanders zelf worden gemaakt. De 
gasten maakten er volop gebruik van.     
Het kledingvoorschrift voor deze avond was ‘passeio‘. Dat betekent voor de heren in ieder geval geen 
pak en geen stropdas. Ik zag dan ook een bonte verzameling: spijkerbroeken, hoog zomerse 
japonnen, hier en daar iets zwarts, maar vooral ‘heel gewoon’.  Men benadrukt dan ook steeds: “Het 
is hier bij ons te warm om een kostuum te dragen.”   
Ik pas mij hierin graag aan en draag zondags op de preekstoel ook geen toga meer. Eens had ik het zo 
warm, dat ik dacht ......    Nou ja, ik heb een mooie lange zwarte japon zonder mouwen gekocht en 
daar overheen draag ik wisselend gekleurde sjaals. In de 40-dagentijd houd ik het bij zwart met 
daarbij de zilverkleurige kralen die ik van Carmem en Ilmo, mijn collega en zijn vrouw, voor mijn 
verjaardag heb gekregen.   



Zikavirus 
Het zikavirus is hier een 
constante dreiging. Hoe de 
aedes aegyptus er precies 
uitziet en welke mug wel/niet 
de veroorzaker is? Ik kan de 
boosdoener in ieder geval niet 
onderscheiden van het vele, 
vele vliegende en kruipende 
ongedierte hier. Gisteren zagen 
we mannen in Arapoti spuiten 
(zie foto). Op het vliegveld 
troffen we een bord aan om 
alle reizigers opmerkzaam te 
maken dat men ook op het 
vliegveld zich tegen de mug 
wapent (zie foto).  

 
 
Het heerlijkste fruit 
Als we op ons terras zitten, zitten we bijna onder de hoge 
avocadoboom. Hoewel het nog net even te vroeg is, vallen 
er zo nu en dan al een paar rijpe avocado’s in het gras. We 
moeten er dan snel bij zijn, want anders zijn ze voor de 
vogels. Vooral de gevallenen zijn in trek mij de vogels, want 
die breken open op de grond (foto).  
En heerlijk dat ze zijn! De mensen hier eten ze graag met 
suiker, maar wij houden meer van een hartig smeersel op 
een cracker of een beschuit. We strooien er gewoon wat 

zout en peper op 
en dan is het 
‘smullen maar’! 
 
Eigenlijk is al het 
fruit hier heerlijk. 
We hebben nog 
nooit zoveel 
bananen gegeten              gevallen avocado’s 

als de afgelopen maanden. Vorige week kregen we van 
gemeenteleden een pot met heerlijk geconserveerde vijgen 
mee: eigen inmaak. Mamoengs zijn er volop en zijn 
werkelijk verrukkelijk! Ananassen, meloenen, sinaasappels, 
citroenen en appels liggen er op dit moment volop op de 
schappen in de supermarkt. Dit zullen we in Nederland toch 
echt missen. 

 onbespoten citroenen 


