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Beste	  mensen,	  

Voor	  jullie	  ligt	  de	  33e	  uitgave	  
van	  de	  nieuwsbrief	  van	  ons	  
kinderhuis	  in	  Brazilië:	  	  

‘Lar	  da	  Infância’	  

Deze	  uitgave	  heeft	  als	  thema	  
“Ontvangen	  en	  doorgeven”	  
en	  geeft	  ondermeer	  een	  kijkje	  
in	  het	  leven	  van	  alledag	  van	  	  
kinderen	  en	  medewerkers.	  

Verder:	  

Ø Zomeractie	  
Ø Gebedspunten	  
Ø Foto’s	  

We	  hopen	  dat	  jullie	  	  deze	  
nieuwsbrief	  met	  veel	  plezier	  
zullen	  lezen.	  	  

Hartelijke	  groet	  en	  Gods	  
zegen,	  

Namens	  het	  bestuur,	  
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Materiele	  en	  geestelijke	  zaken,	  talenten	  en	  mogelijkheden.	  
“Gelukkig	  de	  mens	  die	  zijn	  naaste	  in	  al	  zijn	  broosheid	  draagt,	  
zoals	  hij	  door	  hem	  gedragen	  zou	  willen	  worden,	  als	  hij	  in	  de	  	  
zelfde	  toestand	  zou	  verkeren”.	  Gelukkig	  de	  dienaar	  die	  al	  het	  	  
goede	  weggeeft	  aan	  God,	  want	  wie	  iets	  voor	  zichzelf	  achter-‐	  
houdt,	  verbergt	  in	  zich	  het	  geld	  van	  God	  en	  wat	  hij	  meende	  te	  	  
hebben	  	  zal	  hem	  afgenomen	  worden.	  (Franciscus	  van	  Assissi)	  	  
Teruggeven	  aan	  God	  vindt	  plaats	  via	  het	  doorgeven	  aan	  anderen	  	  
wat	  je	  ontvangen	  hebt	  en	  gegeven	  is.	  Belangrijk	  is	  dat	  het	  geven	  	  
doorgaat	  en	  niet	  bij	  jou	  stopt	  doordat	  je	  iets	  voor	  jezelf	  houdt	  
wat	  het	  waard	  is	  om	  te	  delen.	  Het	  doorgeven	  van	  materiele	  en	  	  
geestelijke	  zaken,	  talenten	  en	  mogelijkheden.	  	  
De	  Lar	  in	  een	  notendop.	  
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oedemorgen	  ………………	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Een	  nieuwe	  dag	  in	  de	  Lar	  da	  Infância!	  Benieuwt	  hoe	  die	  dag	  eruit	  ziet?	  
Kom	  kijken!	  

	  
Om	  06.15	  gaan	  de	  deuren	  open	  en	  het	  duurt	  niet	  lang	  of	  de	  eerste	  kinderen	  
worden	  al	  gebracht.	  Om	  7.00	  uur	  begint	  het	  kleuterschooltje	  op	  het	  terrein	  	  
van	  de	  Lar.	  Het	  is	  een	  komen	  en	  gaan	  van	  ouders	  die	  hun	  kinderen	  brengen.	  	  
Om	  7.30	  uur	  gaat	  ‘de	  bel’	  van	  de	  Lar,	  het	  signaal	  dat	  het	  tijd	  is	  voor	  het	  ontbijt.	  Voor	  elke	  
maaltijd	  zingen	  de	  kinderen	  een	  koortje	  en	  wordt	  er	  gebeden.	  Iemand	  blijft	  bij	  de	  kinderen	  
in	  de	  eetzaal	  en	  de	  anderen	  gaan	  naar	  de	  kleine	  huiskamer	  om	  samen	  de	  dag	  aan	  de	  Heer	  op	  
te	  dragen.	  

	  
	  
Daarna	  gaan	  we	  aan	  de	  slag	  met	  de	  activiteiten:	  op	  maandag,	  woensdag	  en	  vrijdag	  gaan	  de	  
kinderen	  eerst	  naar	  de	  kinderclub.	  De	  kinderen	  zijn	  naar	  leeftijd	  in	  vijf	  groepen	  verdeeld.	  Na	  
de	  kinderclub	  zijn	  er	  kinderen	  die	  nog	  huiswerk	  moeten	  maken,	  anderen	  gaan	  helpen	  bij	  de	  
karweitjes	  die	  er	  altijd	  wel	  zijn.	  En	  natuurlijk	  is	  er	  heel	  veel	  tijd	  om	  te	  spelen!	  	  
	  

	  
	  
Het	  terrein	  van	  de	  Lar	  is	  groot	  en	  dus	  is	  er	  veel	  ruimte	  voor.	  De	  medewerksters	  organiseren	  
waar	  welke	  groep	  kinderen	  vrij	  kan	  spelen	  of	  een	  spel	  gaat	  doen	  of	  een	  creatieve	  activiteit.	  
Vanaf	  10	  uur	  wordt	  er	  gezwommen.	  In	  de	  Braziliaanse	  winter	  (ongeveer	  van	  mei	  t/m	  augus-‐
tus),	  koelt	  het	  water	  erg	  af	  en	  kunnen	  de	  kinderen	  niet	  zwemmen,	  dan	  gaan	  ze	  douchen.	  	  
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Dan	  gaat	  het	  schooluniform	  aan	  en	  om	  11	  uur	  gaat	  de	  bel	  voor	  het	  almoço.	  Deze	  warme	  
middagmaaltijd	  bestaat	  meestal	  uit	  rijst	  met	  bruine	  bonen	  en	  daarbij	  een	  beetje	  groente	  en	  

vlees;	  soms	  vis	  of	  omelet.	  Bijna	  elke	  dag	  is	  er	  wel	  fruit	  toe.	  Om	  de	  maaltijd	  
af	  te	  sluiten	  wordt	  er	  met	  elkaar	  een	  Bijbeltekst	  opgezegd,	  elke	  week	  een	  
nieuwe	  tekst.	  Bijna	  alle	  kinderen	  kennen	  de	  tekst	  na	  een	  paar	  dagen	  al	  uit	  
hun	  hoofd!	  Het	  almoço	  is	  aan	  de	  vroege	  kant,	  dat	  is	  nodig	  omdat	  al	  snel	  

daarna	  de	  schoolbussen	  komen	  om	  de	  kinderen	  naar	  de	  diverse	  scholen	  in	  de	  stad	  te	  
brengen.	  Ondertussen	  zijn	  de	  kinderen	  die	  naar	  het	  kleuterschooltje	  zijn	  
geweest	  opgehaald.	  En	  ook	  de	  kinderen	  die	  vanaf	  7	  uur	  op	  school	  zaten	  in	  
het	  centrum	  van	  de	  stad,	  komen	  rond	  11.30	  uur	  aan	  op	  de	  Lar.	  Om	  12	  uur	  
staan	  de	  tafels	  weer	  gedekt	  voor	  alle	  kinderen	  die	  ´s	  ochtends	  naar	  school	  
zijn	  geweest.	  De	  kleine	  kinderen	  t/m	  4	  jaar	  hebben	  een	  ander	  ritme.	  Zij	  
gaan	  al	  om	  10.30	  aan	  tafel	  en	  daarna	  lekker	  slapen.	  De	  kinderen	  van	  drie	  en	  vier	  jaar	  slapen	  
tot	  12.15	  uur.	  Zij	  moeten	  dan	  opstaan	  omdat	  zij	  ´s	  middags	  naar	  de	  kleuterschool	  gaan.	  De	  
allerkleinste	  kinderen	  slapen	  tot	  14	  uur.	  
	  

	  
	  	  
De	  grotere	  kinderen	  volgen	  het	  zelfde	  programma	  als	  de	  ochtendgroep:	  kinderclubs,	  
huiswerk	  maken,	  helpen	  bij	  karweitjes	  en	  zich	  lekker	  uitleven	  in	  sport	  en	  spel.	  Om	  14.30	  is	  er	  
een	  korte	  pauze	  voor	  een	  kleine	  tussenmaaltijd:	  meestal	  chocolademelk	  met	  brood	  of	  
koekjes.	  Om	  16.30	  klinkt	  de	  bel	  opnieuw	  en	  hollen	  alle	  kinderen	  weer	  naar	  de	  eetzaal	  voor	  
de	  laatste	  maaltijd	  :	  rijst	  en	  bruine	  bonen,	  of	  een	  stevige	  soep	  met	  brood.	  Dan	  duurt	  het	  niet	  
lang	  of	  de	  eerste	  schoolbus	  komt	  voorrijden	  om	  de	  kinderen	  op	  te	  halen	  die	  in	  wijken	  wonen	  
die	  ver	  bij	  de	  Lar	  vandaan	  liggen.	  Vaders,	  moeders,	  opa´s	  of	  oma´s	  komen	  de	  kinderen	  
ophalen	  die	  in	  de	  buurt	  wonen.	  Als	  dan	  uiteindelijk	  alle	  kinderen	  opgehaald	  zijn	  is	  het	  ineens	  
vreemd	  stil	  op	  het	  terrein	  van	  de	  Lar...	  dan	  hoor	  je	  het	  geschetter	  van	  de	  parkieten	  die	  
overvliegen	  en	  het	  geklepper	  van	  de	  grote	  snavels	  van	  de	  toekans	  die	  neerstrijken	  in	  de	  hoge	  
bomen!	  Dan	  is	  het	  hun	  beurt	  om	  van	  deze	  speciale	  en	  heerlijke	  plek	  te	  genieten!	  	  
	  

	  

	  



	  

4	  

ebedspunten.	  	  
Ook	  bestuur	  en	  organisatie	  hebben	  hun	  plek	  in	  het	  leven	  van	  alledag.	  Niet	  zo	  lang	  
geleden	  ontvingen	  we	  deze	  mail	  van	  het	  bestuur	  in	  Brazilië.	  Graag	  jullie	  gebed!	  

	  
Hallo	  allemaal,	  	  
Gisteren	  kregen	  we	  een	  brief	  van	  het	  
orgaan	  van	  het	  Ministerie	  van	  Sociale	  
zaken	  die	  de	  aanvragen	  behandelt	  van	  de	  
CEBAS	  (Certificado	  de	  Entidade	  Beneficen-‐
te	  de	  Assistência	  Social).	  Ze	  vragen	  om	  
een	  uitgebreid	  verslag	  van	  alle	  activiteiten	  
van	  het	  jaar	  2010,	  ook	  financieel.	  Het	  is	  
van	  fundamenteel	  belang	  dat	  je	  ook	  
omschrijft	  of	  de	  activiteit	  behoort	  bij	  het	  
sociale	  werk	  of	  bij	  het	  onderwijs.	  
Inmiddels	  is	  de	  aanvraag	  de	  deur	  uit	  en	  
vragen	  we	  jullie	  gebed	  voor	  een	  snelle	  
afhandeling	  en	  een	  positieve	  uitslag.	  
	  
Er	  heerst	  een	  Dengue	  epidemie	  in	  de	  staat	  São	  Paulo,	  ook	  hier	  in	  S.J.do	  Rio	  Pardo	  zijn	  er	  
steeds	  meer	  mensen	  waarvan	  ze	  vermoeden	  dat	  ze	  dengue	  hebben.	  Dengue,	  ook	  wel	  
knokkelkoorts	  genoemd,	  is	  een	  besmettelijke	  tropische	  ziekte	  die	  wordt	  veroorzaakt	  door	  
het	  denguevirus.	  Tot	  de	  symptomen	  behoren	  koorts,	  hoofd.	  pijn,	  spierpijn	  en	  gewrichtspijn,	  
en	  huiduitslag	  die	  lijkt	  op	  die	  van	  de	  mazelen.	  Soms	  kan	  levensbedreigende	  koorts	  optreden.	  
Zo’n	  40	  personen	  hebben	  nu	  de	  ziekte.	  Willen	  jullie	  bidden	  dat	  de	  Heer	  ons	  bewaard	  en	  dat	  
de	  gemeente	  São	  José	  en	  ook	  wij	  afdoende	  maatregelen	  nemen	  om	  te	  voorkomen	  dat	  de	  

Dengue	  mug	  zich	  kan	  vermenigvuldigen.	  
	  	  
Algemira	  gaat	  met	  een	  grote	  groep	  (2	  bussen)	  naar	  Rio	  de	  Janeiro.	  Het	  is	  een	  
groep	  jongens	  met	  hun	  familie	  van	  een	  voetbalschool	  die	  bij	  de	  voetbalclub	  
Flamengo	  gaan	  trainen.	  De	  eigenaar	  van	  deze	  school	  heeft	  vroeger	  bij	  
Flamengo	  gespeeld.	  (Flamengo	  is	  ook	  dezelfde	  club	  waar	  het	  Nederlands	  

elftal	  heeft	  getraind	  tijdens	  de	  WK).	  Er	  zitten	  ex-‐Larkinderen	  bij	  en	  ook	  de	  zoon	  van	  Arnaldo	  
die	  bij	  ons	  in	  het	  bestuur	  zit.	  Willen	  jullie	  bidden	  voor	  bewaring	  tijdens	  de	  reis	  en	  het	  verblijf	  
in	  Rio.	  Groetjes,	  Alie.	  (Deze	  training	  heeft	  inmiddels	  plaatsgevonden,	  redactie)	  
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