
2020: CAMM en Covid-19 
 
2020 was een moeilijk jaar voor CAMM, dat grotendeels werd bepaald door het Covid-19 virus. 
Normaal komen er dagelijks zo’n 70 kinderen uit de favela’s naar CAMM, waar ze maaltijden krijgen, 
waar onderwijs verzorgd wordt en aan sport en spel wordt gedaan. 
 
Vanaf maart was het echter niet meer mogelijk kinderen op te vangen. Brazilië is zwaar getroffen 
door de Covid-pandemie, en dat geldt ook voor Recife, waar CAMM actief is. Voor de kinderen is dit 
een ramp: ook de scholen zijn gesloten, en van onderwijs op afstand is geen sprake. Bovendien 
verloren veel mensen hun werk en daarmee hun inkomsten.  
 
Behalve de sluiting had de pandemie nog andere gevolgen voor CAMM: 

- Van het team werden Roberta, Carlos, Christiane en Elisangela ziek; gelukkig zijn ze allemaal 
genezen. 

- Lokale kerken werden gesloten, wat betekende dat acties vanuit die kerken voor CAMM stil 
kwamen te liggen. 

- Supermarkten, die voedsel ter beschikking stelden dat (bijna) niet meer houdbaar was, zijn 
daar tijdelijk mee gestopt. 

- Ook de contacten met de universiteit kwamen stil te liggen, zodat er geen studenten meer 
konden komen om  juridische en tandheelkundige hulp te verlenen. 

 
Om toch de kinderen te kunnen helpen, ging het CAMM-team hen thuis bezoeken. Ze brachten 
maaltijden rond, nu niet alleen voor de kinderen maar ook voor de rest van de families. De kinderen 
kregen huiswerk, wat dan in een volgende ronde weer ingezameld werd. En er werd een oogje 
gehouden op de thuissituatie, want het gedwongen verblijf thuis van de volwassenen leidde tot meer 
problemen rond alcohol, drugs en huiselijk geweld. 
 
Positief is, dat sinds augustus in beperkte mate weer kinderen opgevangen kunnen worden. Maar de 
financiële situatie van CAMM verslechterde. Enerzijds kwam dat door de prijsstijgingen in Brazilië, 
vooral van voedsel; zo steeg de prijs voor een kilo rijst omgerekend naar ongeveer 10 euro.  
Bovendien probeerde CAMM hele families van voedsel te voorzien in plaats van alleen de kinderen. 
Maar ook moest een belangrijke en trouwe donateur vanwege verminderende inkomsten de bijdrage 
in 2020 halveren, en wordt die bijdrage in 2021 helemaal beëindigd. 
 
Vanuit de stichting CAMM-nl konden wij CAMM in 2020 ondersteunen met een bedrag van € 12.000. 
Het is niet voldoende om de hierboven genoemde tegenvallers goed te maken, maar het is voor 
CAMM een belangrijke bijdrage. Nog belangrijker misschien dan de financiële steun is voor het team 
van CAMM de morele steun die ze via onze bijdrage ervaren.  
 
We willen CAMM ook in 2021 helpen om de straatkinderen in Recife een toekomst te bieden. Wie 
mee wil doen kan zich van harte uitgenodigd weten!  
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