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• Vi er nå i ferd med å gjennomføre overgangen til nytt Administrasjonsselskap for Recanto. Som normalt tar 
ting tid i Brasil - også dette. Men fra Mars skal alt nå styres av Curo. Styret har store forhåpninger til en 
bedring av kommunikasjonen mellom styret - våre ansatte og dette selskapet. Så er det bare tiden som får 
vise oss hvor bra det blir.

• Det ser ut til at vi skal få Politi i Zumbi og nærområdene for første gang. De var på befaring på Recanto 
midt i mars for å gjøre seg kjent med området vårt. Nok et tiltak som kommer etter ordførerskiftet nå ved 
nyttår. Svært positivt med tanke på at en bande har herjet i lokalmiljøet her i desember og frem til nå. De 
har ranet butikker og feriehus, og flere er arrestert, minst en på motorsykkel skal ha omkommet i 
forbindelse med etterfølgende jakt. Men Recanto har ikke vært forsøkt ranet, og det kan vi nok takke vårt 
24 timers vakthold for.

• Paulo Ruvina har bestemt seg for ikke lenger å arbeide i styret for Recanto. Vi i styret beklager dette, men 
takker ham for 2 år med uvurderlig innsats. Thomas Våge rykker dermed opp fra vara til styremedlem.
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Recanto har denne sesongen
opplevd en enda høyere
besøksfrekvens, av både eiere og
gjester, enn noe år tidligere. Det har
i 2008/2009, i perioden fra oktober
til mars, vært besøkende her
sammenhengende hele tiden.
Mest har det vært i månedsskiftet
november/desember, rundt jul/nyttår
og i februar, i forbindelse med norsk
vinterferie.
I skrivende stund, en uke ut i mars,
er det besøk i 8 enheter. Og vi har
det fantastisk bra. Vi har vært i
gjennom en liten periode med
regnbyger, men nå er det bare sol og

varmt igjen. Tidvis mindre vind enn
normalt og dermed svært godt og
varmt. Luft, hav og pool temperatur
passerer 30 grader på
ettermiddagene. Og regnet har vært
godt for vegitasjonen. Både anlegget
og områdene utenfor er frodige og
blomstrende. Virkelig et herlig sted å
tilbringe noen uker, mens man leser
på nettavisene om snøkaos og nye
snørekorder hjemme i Norge.
Og de besøkende fra Skandinavia
liker stedet vårt like godt som oss.
Det er solgt 2 store bungalower på
Recanto i løpet av denne sesongen -
begge til besøkende gjester.
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Tony på restauranten “vår” giftet seg 12. mars og vi 
som fremdeles var på Recanto denne dagen gikk 
sammen om en pengegave i bryllupspresang. Vi 
ble takket personlig for gaven av den nygifte.
Og Tony er han som i år har betjent poolbaren på 
Recanto.

Toalettbesøk og rutiner på Recanto

Fluer på Recanto

Tony har giftet seg!

Litt informasjon om rutiner vedrørende bruk av alle toaletter på Recanto.
Generelt i Brasil bruker man vann til å spyle seg nedentil og papir til å tørke av vannet. Papiret blir deretter lagt i en
egnet søppelboks ved toalettet.
Så også på Recanto!
Dette er en praksis som er uvant for mange av oss fra Skandinavia, men hele systemet for avfallsvann på Recanto,
med liten diameter på avløpsrør, er avhengig av at det ikke sendes papir ned i toalettet. 
Alle toaletter på Recanto har en liten dusj montert ved siden av toalettet - og det er dette den er ment for. 

Spyling istedet for papir. 
For oss som  bruker denne metoden kan jeg fortelle at den 
faktisk er bedre og rensligere enn vår hjemmelærte metode, 
med å tørke alt med papir. 
Så fra og med skrivende stund vil alle kostnader ved staking 
eller opphugging av vegger eller gulv, for å komme til prop-
per grunnet papir eller annet fremmedelement i toalettet, bli 
ført på eier/bruker av enheten. Dette også for at ikke alle skal 
måtte betale for at enkelte ikke følger denne regel. Som da 
selvfølgelig også gjelder toaletter på fellesområdet ved 
poolen.

Fluene er fremdeles på Recanto i en viss grad. Men helt klart mye bedre nå enn i begynnelsen 
av Recanto tiden. Noen dager nå etter karnevallet har det vært mer plagsomt enn andre. 
Vi har flere sikkert prøvd det ene produktet etter det andre, men ingen har funnet det produktet 
som fjerner fluerne totalt.
Selv bruker vi fysiske fluefangebokser på terrassen, som daglig tømmes og “agnes” med øl, og 
gjerne noe søtt. Dette trekker fluer og man kan i alle fall sitte og glede seg over alle fluene 
som er låst inne i boksen og vite at de ikke får en sjans til å krabbe på deg. En god fluefanger-
dag er det nok 50-100 druknede fluer i hver boks.
Victor fluefelle, for ute- og innebruk. En enkel og rimelig fluefelle . Boksene koster ca 50 
kroner stk. og kan kjøpes i nettbutikk i Norge.

Inne sprayer vi med et helt harmløst produkt fra Norge som hetyer Mastakill. 
Dette dreper alt som er kaldblodig og tar dermed fluer, kakkerlakker, maur, 
mygg mm. Helt ufarlig for barn og husdyr. Og det lukter faktisk godt, i motset-
ning til mange andre spraymidler. Sprayes på gulv og flater hvor fluene setter 
seg, og virker i flere dager eller til du vasker. Noen få spray i rommet er nok til 
at du stadig går og feier gulv og benker for døde fluer. Kakkerlakkene legger 
seg pent på ryggen rimelig fort og kan dermed enkelt feies ut. Kan anbefales. 
Aldrig en flue  eller mygg (levende) på soverommet om natten.
En flaske (med sprayhode) har holdt til mange ukers bruk for oss. Men vi 
bestilte en refill samtidig - kjekt å ha.
Ikke trykkflasker, så man kan ta det i baggasjen. Og så får man bare håpe at 
man ikke blir stoppet i tollen og blir fratatt produktet på flyplassen i Brasil.

Produktene har vi begge kjøpt på nettbutikken: www.nessemaskin.no

http://www.nessemaskin.no
http://www.nessemaskin.no
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Vakumposer for oppbevaring av sengetøy, håndklær etc.
Det er et problem på Recanto at når vi vasker alt vi har brukt under oppholdet, blir det i tiden vi er hjemme 
utsatt for både sand, salt og mugg pga. fuktigheten. Og alt dette er værre i vinterperioden her nede, dvs regn-
tiden som de kaller det.
Resultatet er at alt som ble vasket da vi reiste, må vaskes på nytt før vi ankommer. Altså 2 ganger vasket siden 
vi reiste, og en ekstra kostnad vi gjerne skulle vært foruten.

Jeg har prøvet ut en type vacumpose som 
lukkes med “glidelås” i den ene kortsiden 
og har enveis ventiler i den andre enden. 
Ved å rulle sammen eller legge seg over 
posen klemmes mesteparten av luften ut 
og ingen ny luft slipper til.
Fra desember til februar hadde jeg vårt 
sengetøy, håndklær og sommerklær lig-
gende i disse posene. Og det var som å 
legge seg i nyvasket da vi tok det frem 
etter 3 måneder.
Hvor bra det er etter et år eller to vet jeg 
ikke, dette var et kortidseksperiment.

Posene er på 80 liter,  og er de største jeg har funnet. Og de blir i størrelse å sammenligne med en søple/
sopsekk. Tror at man skal få plass til alt fra et soverom og bad i en sekk. Så får mengden klær, hengekøyer og 
andre ting bestemme hvor mange man føler er nødvendig. Nå skal sies at posene ikke er 100% tette - det slip-
per inn litt luft over tid, slik at “vakumet” ikke er der når du kommer tilbake. Men noe nytt støv eller fukt var 
det ikke å merke etter 3 måneder.
Posene kan kjøpes i nettbutikk, men jeg har kontaktet butikken og spurt om et tilbud hvis vi sammen kjøper 
flere. Ordinær pris er 199 NOK pr pose, men om vi samlet kjøper over 100 poser skulle vi få de for kr 150,- pr 
stk.
Så er du interessert er det bare å sende styret en mail med ønsket antall og jeg skal samle opp interessenter. Så 
får vi summere før neste sessong og se hvor mange det blir. Posene får hver enkelt ta med seg i baggasjen ved 
neste besøk på Recanto. styre@zumbi.no er adressen hvor dere sender “bestilling”.
Ønsker du å kjøpe direkte heter nettbutikken: www.nomaden.no

Et perfekt sted for permisjon etter fødsel
Minst 3 par har tilbragt mange uker av permisjonstiden på Recanto i denne sesongen.
Thomas Våge og nybakt kone Hege tilbragte 8 uker her med lille Mathia, til rett over nyttår.
Paulo Ruvina og Margrethe hadde sine 5 uker med nye lillebror og nå litt større Sofia. Hun var her som helt 
fersk baby for 2 år siden, og trivdes minst like godt denne gangen.
Og så har også Henriks Stensby og Wenche vært her 4 uker nå i februar/mars i kombinert ferie/permisjon med 
lille Daniel. De ser ut til å stortrives her på Recanto de aller minste. Ingen store problemer å formidle når det 
gjelder å ta med seg de helt små til Brasil og Recanto.

De eneste kla-
gen vi får høre 
om i ettertid er 
det er et svare 
strev med å få 
på de nok vin-
terklær når de 
vel er hjemme 
igjen. De vil 
ikke høre snakk 
om klær!

mailto:styre@zumbi.no
mailto:styre@zumbi.no
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Vår kildesortering på Recanto
Folk er flinke og følger opp vår oppfordring om å skille ut metallbokser og plastflasker i egne poser, før 
de legges i søplebeholderne. Dette gjør det mye lettere for våre gartnere å skille dette når de tømmer 
søppel. Og det er bra at vi på vårt enkle vis kan være med på å løse litt av søppelproblematikken her i 
lokalmiljøet. Fortsett det gode arbeidet

Godt kjøp

BRILLER:
Det er ikke alt som er billig i Brasil, men noen steder kan man virkelig spare mye penger. 
Denne sesongen har noen av de langtidsferierende funnet sine “gullgruver”.
Odd har kjøpt seg nye briller her nede. Med progressive glass som skifter til mørkt ved sollys fikk han nye 
briller for 550 Reais. Det er omtrent 1700 norske kroner og hjemme betalte jeg for ikke lenge siden 6000 for 
samme progressive type glass og innfatning, men med klare glass. Virkelig noe å tenke på for oss som er 
avhengig av briller i hverdagen
TANNLEGE:
Flere har benyttet seg av tannlege her i år. Og alle har de spart store penger. Vanlig ettersyn og rens av tann-
sten tror jeg kostet 35 Reais, eller drøye 100 kroner.
Men den som kom best ut var en innleid gjest fra Norge som hadde fått overslag hjemme på stor jobb med en 
tann og opptil flere hull å reparere- Hjemme skulle de ha 6-7000 kroner for jobben.
Her nede kom hele jobben, + bleking av tennene i underkjeven på 225 Reais!!! Ca 750 kroner.
Angela har kontaktopplysninger for både optiker og tannlege og hjelper deg med bestilling.

Solkrem i søpla?
Er du på Recanto og tenker at den siste resten av solkrem kan jeg kaste - for reklamen sier jo 
at den ikke er brukbar neste gang du er tibake.
Ikke kast den i søpla. Sett den ved siden av søplekassen. Våre gartnere sorterer ut all solkrem 
dere kaster. Spesielt Joao Maria trenger solkrem for ikke å bli solbrent, de tilbringer 8-10 
timer i solsteken hver eneste dag.
Om dere setter solkremflaskene ved siden av søppelkassen, eller leverer til gartnerne på egen 
hånd, slipper de å rote gjenom kaffegrut og annen søppel. Gjenbruk er bra.

Vi har i tidligere utgaver av Zumbi Nytt skrevet om en dame i Genipabu som syr bikinier i gode Skandinaviske 
størrelser.. Dette har blitt en hit blant Recanto besøkerne. Geronimo er til stadighet nedom med nye (og gamle) 
kunder til denne butikken. Og har hun ikke størrelsen din klarer hun i de fleste tilfeller å sy noe som passer. Og 
dette til en billig penge - har jeg blitt fortalt. Mitt siste besøk med fruen resulterte i 5 bikinier for 220 Reais, eller 
ca 700 norske kroner. Dette skal være billig, da en god bikini hjemme kan koste 1000 kroner.
Og Dag Tore hadde en oppvisning her i kveld. Han hadde fått sydd seg 
en badebukse i brasiliansk grønt, med gule striper i siden. Virkelig gode 
brasilianske farger. Og det etter en badebukse han hadde på seg og 
lånte damen for en liten stund, slik at hun fikk tegnet den av. Desverre 
har vi ikke bilder fra den moteoppvisningen å sette inn her. Men Ber-
gensfolk, gled dere. Dere kommer helt sikkert til å kjenne igjen man-
nen fra Brasil - på badebuksa.
Og butikken heter Dinas, og Genipabu er en av de første badestedene 
når du kommer fra Natal. Nedkjøring ved “frukttorget” langs BR101, 
som nå nylig er revet. Det var trafikkfarlig og ble derfor &ernet.

Billig og Bra
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Styret etterlyser stadig flere reisebrev fra besøkende på Recanto, og i denne utgaven av
Zumbi Nytt har vi gleden av å presentere 2, begge fra langtidsferierende denne sommeren (vår 
vinter).
Skal du til Recanto i vår sommerferie tar vi gjerne en rapport på hvordan oppholdet var. Det er 
mange som lurer på å reise ned i skolenes sommerferie og er interessert i å høre erfaringer med 
været. Det styret har hørt av erfaringer så langt er at det er som en kjempefin norsk sommer - og 
varmere. Men at det kan komme skikkelige regnskyll har vi blitt fortalt.

Et reisebrev fra Marit og Bernt

Etter litt diskusjon og Bernt som var litt skeptisk, bestemte Marit at vi skulle leie en bil her nede. 
Jeronimo var meget behjelpelig og vi fikk en pris som var "hyggelig".  Vi leide bilen i Ponta Negra på 
samme stedet som Condominiumet leier. Vi tok den for 14 dgr. med rett til forlengelse, til en enda hyg-
geligere pris.
Bilen var nesten helt ny, gått ca. 7000 km. Så her lå alt til rette for bare å "tute og kjøre". Ac-en fungerte 
utmerket(det er nesten et must for oss nordboere).
Etter å ha mannet oss opp et par dager, startet ferden.
Vi ble enige om å ta turen nordover. Det eneste som var ett lite minus var at vi på en av våre strand-
promenader hadde klart å gjøre kameraet vårt vått. Så det ble lite bilder, men vi prøver å lagre dem i ho-
det.....
 
Ferden startet på en mandag, så vi skulle slippe å komme til fullbookede pousadaer.
Første turen gikk til Touros og så ned til Joao Camara, så derfra kunne vi bare følge veinummer 406 
videre oppover. Tony hadde nemlig  anbefalt et sted som het Macau, som ligger helt ute ved kysten. 
Veiene her nede er noe for seg selv. De går milevis rett fram (så sykleturer tror jeg må være ett mareritt).  
Bilistene oppfører seg eksemplarisk. Vi så aldri noen stygge forbikjøringer eller råkjøring. Trailerene gir 
tegn med blinklysa når du kan kjøre forbi. Blinker de med venstre så vent og blinker de med høyre så er 
"kysten" klar.
 Men det er mange trafikanter å ta hensyn til på de brasilianske veiene. Her er det vinglete syklister med 
store fruktkasser, esler som tusler i flokk å følge, løsbikkjer, "pitugjengere" og en og annen havarert bil. 
En må også være klar over at "veivesenet" her nede  ikke rydder opp. vi så forferdelig mange kadaver 
som lå langt ut i veikanten. Det eneste veiveset her var gribbene og de gjorde en brukbar jobb. Når vi 
senere  kjørte på hjemoverturen var det bare skinn og bein igjen av dem.
 Når vi kom inn til Macau visste vi ingenting om byen. Det krydde av folk i gatene. Ved fotballbanen var 
det et stort arrangement (karneval) med en av de store musikk-lastbilene. Vi stoppet opp og lette litt etter 
pousadaer, men ingen av oss hadde den rette følelsen. Vi så noen biler som snirklet seg fram på en liten 
vei. Det var iallefall riktig rettning så vi prøvde lykken dit. Sjøen lå helt opp til veien og lengst framme 
lå ett lite tettsted. innerst der var en pousada med utsikt over strandpromenaden (på 200 meter) og sjøen 
rett ut. Vi fikk et stort flott rum (vi kunne bare velge). Rett nedenfor var en liten familierestaurant, der 
gamlefar og gamlemor satt og fulgte med på ett tv-program om moter med lyden nesten på fullt.... Ge-
nerelt tror jeg at tv-n er en viktig ting å ha her nede, men det er ikke så viktig hva slags program man ser 
på. Men maten var riktig så god den og prisen lå på ca. halvparten av recantopris. 
 
Neste dag gikk ferden videre til Tibau som vi hadde hørt så masse lovord om. I luftlinje var ferden kort, 
men den blir litt lengere når man må ned på hovedveien igjen og i tillegg tar en liten avstikker ned til 
Sao Rafael.  Der skulle det visst være en fin innsjø. Innsjøen så vi, men å komme ned til den virket umu-
lig. Hvem av de små "afrikaroad" veiene skulle vi velge? Sjåføren tok da en sjefsavgjørelse og gav rett å 
slett blaffen.
 Noen timere senere dukket skilte med Tibau opp og passe slitne som vi var, var dette kjærkomment. Ut 
til byen var det lange veier hvor skumtoppene slo over som snø. Sjøen lå på begge sider av veien så det 
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var spesielt å kjøre der.Det gikk også andre veier rundt omkring der, og når vi så på bilene som kjørte 
på de, var det nesten som de kjørte på vannet.
 Vi fant oss en flott,  men luftig Pousada. På enden bodde vi, og det var det visst flere som gjorde. På 
morningen våknet vi med to fuglereir over hodene våre, her var far og mor opptatt med å mette mange 
munner, men heldigvis holdt de seg på utsiden. Madrassen var heller ikke noe å skryte av, selv dobbel 
lå  Børresen den flat. Dette resulterte i at senere godtok Børresen kun spiralmadrasser. Stranden i Tibau 
var veldig fin den med flere store strandbarer, men hvor var alle folka hen. Denne byen var faktisk litt 
spøkelsesaktig, særlig på kvelden hvor vi tilslutt fant stedets eneste restaurant. Denne var ingen 
gourme-opplevelse, men lommeboka ble betydelig slankere. Vi ble enige om att neste gang spør vi om 
prisen på vinen vi velger (selv om denne var den eneste de hadde).
 
Ved frokostbordet ble det en liten disputt om hvor ferden skulle gå videre, men Børresen var bortimot 
urokkelig, han ville til Fortaleza. En storby på 3,5 mil. innbyggere. Borte var skepsisen til å kjøre bil i 
store sentrum.  Avtalen ble da at vi stoppet i Canoa Quebrada på hjemveien. Vi fulgte hovedveien helt 
inn i rushtrafikken. Vi prøvde da å være smarte og satse på strandveien isteden. Når vi kom ned dit så 
var det rett å slett imponerende stender. "Kilometervis" med strandbarer, men inn til byen kom man 
ikke derifra. Vi lunsjet der og var heldig med rushet videre inn til storbyen. Vi fulgte skiltene til Beira-
Mar til vi kom inn til høyhusene på stranden. Ingen av oss har vært i Rio, men vi ble imponert, her var 
det flott.
 Vi parkerte bilen, ble møtt av "rom-dealere". Men enden på visa var at vi fant oss ett sted selv, helt 
nede på stranden. Navnet på hotellet var lett å huske Othon (ikke ulikt en hotellkonge i Norge) Palace 
Hotel.  Kjempeflott utsikt utover stranden fikk vi, med stor veranda og et digert rom.  Prisen var faktisk 
også overkommelig, bare "litt" over posadapris rundt 220,- Real pr natt.
 På kvelden ruslet vi bortover strandpromenaden. vi fant oss en en grei restaurant og nøt god vin og god 
mat, mens vi kikket på det yrende livet på "stripa".   Det var boder nesten så langt øye kunne se, og 
holdt de nattåpent tru?  På dagtid fikk vi god service på strandbarene. Der kunne vi ligge på solstolene 
og bare strekke henda i været hvis vi ønsket mer servering. Dagen snirklet seg dovent avgårde og 
strandselgerene gav oss etterhvert opp.
Selve sentrum, ble aldri besøkt av oss, til det var det alltfor varmt. Vi fant noen supermarkeder og klarte 
faktisk å få fikset kameraet vårt. En ting vi angret på, var at ikke vi tok bilder av strandpolitiet og 
redskapen deres. En doning med 2 store hjul og et brett de sto på og ett styre, den gikk på batterier og 
føk lydløst bortover strandpromenaden. Jeg tror ikke det var lett å løpe fra disse.  Det ble 3 overnat-
tinger ble det på oss i Fortalesa og vi kommer nok tilbake dit engang. Byen hadde sjarm og en god at-
mosfære, kanskje trenger vi dypere inn i den neste gang. Så var det tid for å gjøre opp og få hotellper-
sonalet til å bringe fram bilen vår.  Bagasjen ble båret ut og etter tipsing ble vi vinket trygt avgårde.
 
Så etter avtale gikk turen til Canoa Quebrada (den brukne kano). "Byen" ligger 16 mil sør på veien 
hjem.
Lenge før vi kommer inn til selve "byen" sto folk i kryss og fartsdumper og delte ut reklame for for-
skellige pousadar.  Når vi kommer opp på torget ble vi omtrent rent ned av folk som ville vise oss 
forskjellige pousadaer. Vi satte oss inn i bilen igjen og prøvde lykken på egenhånd.  Desverre var To-
by`s fullt. Det var en danske som drev den pousadaen. Mange steder var Børresen ikke fornøy med ma-
drassene, men tilslutt havnet vi på Dolce-vita en av de fineste, med flott svømmebasseng og grei utsikt 
og kremstoler på verandaen.
 På kvelden tok vi rusleturen inn til hovedgaten og den var litt av ett syn. Retauranter, barer og kles-
foretninger o.l. lå om hverandre. Her var det matos, sigarlukt, svette og pulserende rytmer om hveran-
dre. En skikkelig "sydenplass".  Problemet var bare at en av oss ikke var helt god i magen, så vi "tog 
han ikke helt ut". Ikke gøy å legge seg tidlg der, men kanskje ble det bedre tider i morgen??
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Morgenen kom og en av oss sto over frokosten, men vi kom oss ihvertfall til stranden. Den var også ett 
syn.  Dette var ingen spøkelsesby. Det yret av folk på stranden. Alle barene var åpne her kunne man 
velge vrake,  musikk var altfra klassisk musikk og rock & reggie. En bar hadde store puter å sitte/ ligge 
på 1,5 - 2 meter store.

God mat og drikke kunne man få for en rimelig penge. Strandselgerene var veldig kultiverte og bare 
gikk stille forbi med varene sine. En isselger slet ute i bølgene, med å holde doningen sin flytene. Han 
tviholdt på parasollen sin.  En av oss luktet litt på maten og ønsket seg etthvert tilbake til pousadaen.
Ny kveld kom, hvor en av oss satt stille og koste seg med en "liten". Vi ble da enige om å starte hjemre-
isen neste morgen.
Neste gang tar vi byen med storm, for her var det veldig koselig, men da skal en av oss holde seg unna 
hvit spagetti.
 
På hjemturen fulgte vi skilta opp til ett sted som het Galinhos. Veien stoppet ved en kai. Her kunne man 
ta småferje videre dit og sikkert også andre steder, for ferjene gikk i ett. Kanskje skjuler det seg ett 
paradis her?  Stedene rundt her er iallefall kjent for sine hvite strender.  Men en av lengtet hjem til con-
domiumet.
 
Tur-hilsen fra Marit og Bernt  D-11

Neste reisebrev er fra Reidun og Odd, som har vært på Recanto i et halvt år nå. De er begge 
pensjonister og har søkt og fått invilget permanent oppholdstillatelse i Brasil. 

Veien hjem gikk først nå midt i mars. Og for oss som har observert de underveis i oppholdet 
har det ikke sett ut som om de lider noen nød her på Recanto.

Ankom Natal 20.september, og sjekket inn på hotell Soleil for to netter, et greit hotell med hyggelig bet-
jening. Betalte 135 real pr natt, safen var gratis.
To kokosnøtter med sugerør var velkomst, og på kvelden satte de ut kaffe og kjeks i resepsjonen, og det 
var bare og forsyne seg. 
Endelig etter et år med papirmølle og byråkrati har vi fått permanent visa, helt til år 2017.
Da vi ankom vårt paradis i Zumbi var bare Hans Martin og Hanne Jensen der, og vi hadde hyggelige 
dager sammen. Blant annet spleiset vi på grillmat og godt drikke, og inviterte med oss Angela, Jeronimo 
og de to gartnerne med familie en søndag på utflukt til lagunen på veien mot plantasjen. Søndag er jo 
utflukts dag for brasilianerne. Så her var det liv. Musikk og samba en selvfølgelig del, og de fikk lokket 
oss med i dansen. Vår gartner Joao Maria bor i nærheten, og hans bestefar på 82 kom og inviterte oss til 
huset sitt ,vi fikk se Joaos datter som var 7 dager gammel.

Søndag 5.oktober var det kommunevalg i Brasil. Angela og Jeronimo er skrevet i Tibau, så de reiste dit 
for å gi sin stemme. Vi ble med. På gatene var det mye folk, med flagg, og trøyer som fortalte hvor de 
hadde sin kandidat. Stort sett var det røde og gule.
Da vi kom hjem så vi på TV, at oppslutningen hadde vært god. I Natal var den 96%,
Og i en annen kommune 100%. Natal fikk en kvinnelig borgermester.

En fotballkamp i Natal ble en artig opplevelse. Stadion er stor. Ullevål stadion blir som en minibane i 
forhold. Kampen var mellom to lag fra Natal. America og ABC. Det var 60.000 tilskuere. 

Reisebrev fra Brasil 2008/2009
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Da spillere og dommer var samlet midt på banen, startet et spektakulært fyrverkeri.
Vi satt midt mellom fansen fra begge lag. De sang, hoiet og skrek. Men bare vennskapelig.  Stor op-
plevelse.

Med jevne mellomrom kjøpte vi oss litt ekstra velvære. Amdra fra Spa senteret i Rio do Fogo kom til 
Zumbi og gav oss massasje til den nette pris av 40 real for nære to timer.
Deilig følelse for kropp og sjel.

Da vi hadde med oss synstest hjemmefra, tok vi en tur til Natal for å ta ut briller.
Et par progressive briller, som blir solbriller i solen kostet 500 real. Uten solbriller 375 real.

En tur til tannlege ble en billig fornøyelse, heldigvis ikke hull, men undersøkelse og rensing av tennene 
kostet 34 real.

Lørdag 13.desember ble det holdt julebord for de ansatte med familie, vi som var her var også med. 
Navnet på alle deltagere ble skrevet på små lapper, på forhand fikk alle trekke en lapp. Denne personen 
ga vi en gave til. Dette er en tradisjon hos Brasilianerne.

Juleaften morgen dro vi på sykkeltur, hadde tenkt oss til Pititinga, men da vi skulle krysse elven var 
strømmen så sterk at da vi dumpet ned i et dybt søkk i elven, var det vanskelig å holde på sykkelen og 
bare å karre seg på land. Men det gikk bra, vi fikk beholde syklene, og dro i stedet til Ponau.
Der hadde vi det hyggelig som alltid. Vanda som jobber der hadde ikke begynt sitt skift ennå da hun så 
oss, og satte seg for å prate og senere kom flere kjente, så vi hadde en hyggelig formiddag. 
Juleaften var det fellesmiddag ved bassenget og det var ca. 60 stykker samlet. Underholdning av noen 
spreke karer som var gode akrobater. Marsello, Tony og Teo hadde laget et fint julebord. Maten var god, 
og proff pyntet. Det ble en hyggelig julekveld.

Nyttårsaften var like  mange samlet ved bassenget, da ble det servert grillmat.
Noen tok turen inn til landsbyen hvor det var musikk så det holdt, dans og moro.
Da klokken var tolv, gikk mange som var hvitkledde ut i vannet. Om syv bølger slo over dem, ble det et 
godt år. Det var stort fyrverkeri.

I januar tok vi en seks dagers tur til Rio de Janeiro. Vi besøkte sukkertoppen og  Jesusstatuetten som står 
der og velsigner byen. Det var et vakkerts syn å stå der på toppen og se utover byen, den hvite byen med 
havet fjellene og øyene. Vi hadde en taxiguide som tok oss med rundt, han var en hyggelig fyr som 
snakket godt engelsk. Stoppet på et vakkert utsiktspunkt hvor det var liv i trærne rundt av små rare 
apekatter.
Vi bodde noen gater ovenfor Praia de Copacabana og ruslet mange turer på strandpromenaden der. Her 
var det mangfold. Folk i bikinier, kjoler, korte bukser og lange bukser. Noen syklet, noen jogget, eller 
gikk på rulleskøyter. Stranden er stor, men vi likte mye bedre en annen strand som heter Praia de 
Ipanema. Besøkte også Botanisk hage, her var det vakkert, og deilig å rusle rundt.
Vi var så heldige å få være med Liv og Torbjørn på deres bryllupsdag. Vi møttes på deres hotell  før vi 
tok en taxi til det norske konsulatet hvor de ble viet.. Etter vielsen dro vi tilbake og hadde lunsj nære 
copacabana. Etter en liten hvil på hotellet møttes i igjen på deres hotell, før vi reiste til Restaurante 
Aprazivel til middag. Denne restauranten lå et stykke opp i åsen så vi hadde fin utsikt, det føltes som å 
sitte i en hage. De sparte ikke på noe, deilig mat og godt drikke. Et uforglemmelig bryllup.
En tur til Rio de Janeiro kan anbefales.
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En dag fikk vi en gjest som ikke ble stoppet av vakten. En øgle på ca. 1 
meter iberegnet en lang hale hadde lyst på en svømmetur, den jumpet ut 
i bassenget hvor en dame svømte fra før.
Hun kom raskt ut av bassenget, og etter hvert gikk øglen også på land, 
den la seg til tørk ved basseng baren, vi tror den ventet på en drink. Joao 
Maria kom og fjernet den, og sa den var helt ufarlig.

21-24 februar var det karnevalstid her. Zumbi ligger ikke tilbake da det 
gjelder feiring. Her var det folkefest, gatene var fulle av dansende brasilianere, noen utkledde. Menn i 
dameklær var det mange av. Og musikken var som alltid på plass. 

Tok tre dager i Ponta Negra rett før hjemreisedato.Vi har tatt kontakt med Annica Hafstrøm  som er 
svensk, og gift med en brasilianer. Hun har bodd i Natal i ti år. Hun og mannen startet i 2002 et suppek-
jøkken for gatebarn. Det drives fremdeles men hun er ikke engasjert der lenger. Vi fikk være med An-
nica  og tolv av hennes norske studenter for besøk i favelan. Vi 
hadde med oss gaver i form av brød og melk som vi delte ut. 
Kummelige forhold men blide og gjestfrie tross alt. Annica fortalte 
at i gaten utenfor kunne alle droger kjøpes. Men her har hjelpeor-
ganisasjoner bygget et hus med et lokale hvor frivillige driver med 
dans, yoga, søndagsskole og andre aktiviteter, så de fra favelan kan 
tilbringe tid i stedet for å drive gatelangs.
Videre reiste vi og besøkte en førskole for fattige. Den ble drevet av 
en kristen organisasjon uten midler fra samfunnet. Her var de hele 
dagen, og fikk to måltider, kanskje den eneste maten de fikk om 
dagen. Før barna fikk begynne her ble familien besøkt, slik at behovet ble prøvet. Foreldrene måtte bidra 
med dugnad på kjøkkenet, og oppussing eter behov. 

Her var det herlige åpne barn som hadde det bra. En klasse lærte om 
kroppen, og klipte ut bilder fra blader av mennesker. En annen klasse 
hadde oppstilling får å gå og dusje.
Hadde et opphold hjemme hos Annica  før vi reiste videre og besøkte 
et barnehjem.
Dette stedet var ikke legalisert, men allikevel sendte myndigheten 
barn hit.
Barna ble ikke aktivisert, men de fikk mat og tak over hodet. Disse 
barna var i mangel på kontakt og varme. En pike på tolv år ville ha 
Reiduns oppmerksomhet. Hun gikk bak meg og begynte å stelle 

håret mitt. Det ble pyntet med spenner og strikker. Studentene lo, og jeg ble foreviget på bilder. Hun for-
talte at hun het Pamela, og jeg måtte skrive navnet mitt i en bok hun hadde. Da vi skulle reise klamret 
hun seg til meg, og ville nesten ikke slippe taket.
Det samme gjaldt to mindre brødre. Besøket her gjorde et sterkt inntrykk. Vi tok turen for å se før vi gav 
et bidrag. Og vi pratet med Annica og sa at vårt bidrag skulle brukes her. Vi ville overlevere penger. 
Men Annica frarådet oss dette. Hun ville heller hjelpe til så at pengene ble brukt til matforsyninger hit. 
Gav vi penger var hun ikke sikker på at det kom barna til gode. Som hun sa hadde vi lett for å være god-
troende. Selv hadde hun vært med på å koste en begravelse til en menneske som fremdeles lever. En an-
nen gang ble hun spurt om hjelp til en canseropperasjon, men sa at penger skulle de få om de viste 
henne papirer fra legen. Men det kunne ikke fremvises.
To linker dere kan se på: www.soppkoket.org.br /  www.brasilstudiesenter.com.br
Om noen slår seg sammen og får organisert en tur på disse steder er dette navnet:

http://www.soppkoket.org.br/
http://www.soppkoket.org.br/
http://www.brasilstudiesenter.com.br/
http://www.brasilstudiesenter.com.br/
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Veien til Zumbi
Veien fra BR101 (asfalt) og inn til Zumbi har nå blitt skrapet, både i januar og i nå i mars. En forbedring vi 
setter  stor pris på. Det er jo også snakk om asfaltering nå under den nye kommuneadministrasjonen i Rio do 
Fogo. Men akkurat der tror jeg vi skal vente og se hva som skjer. Vi er i Brasil og som tidligere nevnt - ting tar 
tid.
Noen kraftige regnvær har vi hatt og man skal være stødig på bena for å ballansere tørrskodd fra Recanto til 
Zumbi etter et slikt skybrudd.

Ellers plukkes det nå søppel i Zumbi jevnlig, i kommunal regi - så 
ting går riktig vei her nå. Og med mindre søppel burde også 
flueplagen minske. 
Men det noen nå er litt engstelige for her nede er at det er nå 
snakkes om at området mellom oss og vindmølleparken skal bli 
søppeldeponi for hele kommunen, Rio do Fogo, Pittitinga, Zumbi 
og 2 innlandssteder i kommunen. Første trinn, som kan være en 
pekepinn på dette er riktig, er at en buldozer har laget en “vei” 
inn i området nå i mars. Men trøsten vår må i så fall være at 
vinden i 99 % av tiden blåser fra Recanto og mot dette eventuelle 

Annica Hafstrøm de Macedo
E-mail.: annica@brasilstudiesenter.com.br
Vi støtter gjerne fondet i Zumbi også, men savner informasjon og et regnskap.

Takk til naboer for hyggelig samvær, vi sees i Zumbi.

Reidun og Odd
Apt. A 14

Recanto info som kan være grei å ha

Adresse i Norge:
Condmininio Recidencial Recanto Zumbi
v/ Knut Heireng
Røysveien 17
1409 Skotbu
E-post: styre@zumbi.no
Org.nr: 991 331 417

Handelsbanken
Kontonr felleskostnader: 9052 10 51077
IBAN: NO5090521051077
SWIFT: HANDNOKK
Nordbyveien 2-6
Postboks 243 - 1401 Ski
Tlf: +47 64 85 93 00 – fax: +47 64 87 42 30
ski@handelsbanken.no

Adresse i Brasil:
Condominio Recanto Zumbi
Praia de Zumbi
CEP 59578-000 Rio do Fogo / RN
BRASIL

Zumbi Nytt redaktør: Knut Heireng

Vi er i ferd med å utarbeide et nytt ankomstskjema som skal sendes direkte til Recanto i 
fremtiden. Dette vil komme i en egen e-post til dere om ikke så lenge.
Dere vil også få tilsendet en ny prisliste for vask og kjøring ganske snart.

Inntil videre vil vi at dere sender mail til Recanto med nødvendig info om:
• Ankomstdag til Recanto
• Hvor mange dere er
• Om dere ønsker å bli hentet, flynummer og ankomsttid
• Om dere ønsker enheten vasket før ankomst
E-post til Recanto, Angela og Jeronimo er:   recanto@heireng.no

mailto:annica@brasilstudiesenter.com.br
mailto:annica@brasilstudiesenter.com.br
mailto:styre@zumbi.no
mailto:styre@zumbi.no
mailto:ski@handelsbanken.no
mailto:ski@handelsbanken.no
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Internett kafe i Zumbi !

Ny butikk med klær i Zumbi

Er en av de en prins?

Skiftende vær

Vask på vei hjem
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Ny restarant i Zumbi

Blomster og frodig i mars
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Badeparken Ma-Noa - rett sør for Recanto

Er dette gøy?


