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Aan het begin van deze 35e editie van de nieuwsbrief van ons kinderhuis staan we even stil bij 
de levensreis die wij allemaal gaan, een ieder op zijn of haar wijze, jong en oud, waar ook in 
deze wereld. We gaan onze weg met God, soms alleen met Hem, soms met anderen kort of 
langdurig. “Vader op weg naar Uw Koninkrijk willen we wel eens even uitblazen, en nieuwe 
energie opdoen om de reis te vervolgen. Geef ons die kracht om onze reis voort te zetten. En 
als vermoeidheid ons overvalt, of we het doel uit het oog dreigen te verliezen, stuur dan 
mensen op ons pad die ons opbeuren en ondersteunen en geef ons een wakend oog voor hen 
die dreigen te verdwalen. Wees onze gids, want zonder uw hulp redden we het niet. Toon ons 
door Uw Woord en Uw daden dat Uw Koninkrijk  geen droom is, maar dat de voortekenen 
werkelijkheid worden”. De volgende reisbede sluit hier prachtig bij aan. 

Reisbede van St. Patrick 

De Heer zij vóór ons om ons de juiste weg te wijzen. De Heer zij achter ons om ons in de 
armen te sluiten en ons te beschermen tegen gevaar. De Heer zij onder ons om ons op te 
vangen wanneer wij dreigen te vallen. De Heer zij in ons om ons te troosten als wij verdriet 
hebben. Hij omgeve ons als een beschermende muur, wanneer anderen over ons heen 
vallen. De Heer zij boven ons om ons te zegenen. Zo zegene ons God, vandaag, morgen en in 
de eeuwigheid. Amen.  
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De afgelopen periode in vogelvlucht / gebedspunten.  

Onderstaand een overzicht van gebeurtenissen zoals beschreven in diverse e-mails vanuit 
Brazilië waar gebed voor werd en wordt gevraagd. 
 
Alle gemeentes in Brazilië leiden onder de economische en politieke crises vandaar dat de 
Gemeente S. José minder subsidies wil geven om zo zelf beter rond te kunnen komen.  
In januari was  er een vergadering van de wethouders in de "Câmara Municipal" waar o.a. 
over een wetsvoorstel, dat over de subsidies voor de verschillende instellingen van de 
stad  gaat, is gestemd; (ook voor de subsidie van de Lar). 
 
Donderdag 28 januari was er een vergadering met de Elis (psychologe) en Cristiane 
(maatschappelijk werkster). Een week daarna, 4 februari, hebben we een vergadering met 
alle medewerksters gehad. Eén van de onderwerpen was het nieuwe werkschema wat in 
juni 2015 werd ingevoerd. Moeten we wel of niet medewerksters verschuiven van plaats 
(groep) of niet? Inmiddels is het werkschema op orde en draaien alle groepen. (redactie) 
   
Door de carnaval (met de Carnavalsdagen ligt heel Brazilië plat) en doordat de schoolbussen 
op 15 februari zijn gaan rijden begon de Lar dit jaar op 15 februari. Een grote groep kinderen 
van de Lar woont in verre wijken en zijn afhankelijk van deze bussen. 
   
Ook voor de medewerksters bidden we voor veel geduld en wijsheid, vooral in de eerste 
weken. We hebben een flink aantal nieuwe kinderen gekregen en ieder kind reageert weer 
anders op hun nieuwe situatie. Met Elis en Cristiane hebben we 
overlegd hoe we de verschillende activiteiten het beste kunnen 
indelen. Willen jullie blijven bidden voor een goede samenwerking.  
 
Willen jullie blijven bidden voor Alie en mij voor het vele 
administratieve werk wat er voor ons ligt. Februari is het begin van 
het nieuwe schooljaar in Brazilië en dat levert voor Alie heel veel 
administratie op: de inschrijving van de nieuwe kinderen in de Lar,  die ingeschreven 
moesten worden bij allerlei instanties, werkplannen die ingeleverd moesten worden en ook 
de verantwoording die afgelegd moet worden over de activiteiten en financiën van vorig 
jaar. Er zijn 22 nieuwe kinderen in de Lar gekomen en iets minder kinderen vertrokken. 
Willen jullie bidden voor de nieuwe kinderen, dat ze zich geborgen en thuis zullen voelen in 
de Lar. Vooral de kleine kinderen vinden het nog heel moeilijk om de hele dag zonder hun 
moeder te moeten, er wordt nog menig traantje vergoten! 
 
Wij willen graag de buitenkant van het gebouw van de Lar schilderen. (In deze tijd van het 
jaar regent het niet veel, wat het schilderen vergemakkelijkt).  
 
Het elektriciteitsbedrijf AESTietê heeft een groot bedrag gegeven aan de CMDCA (Conselho 
Municipal do Direito da Criança e do Adolescente) voor instellingen die met kinderen en 
tieners werken. Daarvoor moesten projecten ingediend worden zoals bijles, muziekles, 
zwemles, sport en spel, beroepscursussen enz. Van deze activiteiten hebben we een aantal 
gekozen. In de laatste vergadering van de CMDCA zijn deze projecten goedgekeurd.  
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Jubileum Algemira,  Maart 2016 vertaling van de brief van Algemira. 

 
Geliefde broers en zussen, groeten in de Heer 
Jezus. 
 
Op het moment dat ik dit schrijf, zijn we weer 
een nieuw jaar begonnen en we zijn God 
dankbaar voor alle zegeningen die we 
ontvangen hebben. Het is al 40 jaar dat ik hier 
in de Lar werk, altijd mijn best doende om de 
mensen te dienen. Dit jaar dacht ik, dat ik wil 
doorgaan om dienend te leven. We zijn 
geschapen om in het leven met elkaar samen te werken. Jezus kwam hier op aarde en heeft 
ons geleerd om gezonde relaties te onderhouden. Eén van de grote geheimen die Hij ons 
gegeven heef staat als gouden regel in de Bijbel, in Matheus 7 vers 12: "Alles nu wat gij wilt, 
dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus; want dit is de wet en de profeten." Met andere 
woorden, leef je leven, de ander dienende, zoals je zelf gediend wilt worden. Als wij deze 
levensstijl aanhouden, zullen heel veel dingen veranderen in onze omgeving en in deze 
generatie, want deze vorm van leven maakt los van egoïsme en zelfgerichtheid. Jammer 

genoeg is dit niet wat onze cultuur, in alle moderniteit, heeft 
onderwezen en uitgedragen. Jezus kwam in deze wereld als 
mens; Hij was los van al zijn glorie en vernederde zich tot aan het 
kruis. (Matheus 20:28: ... om te dienen en Zijn leven te geven als 
losprijs voor velen). Ik ervaar genoegen en blijdschap om God te 
dienen en de naaste elke dag van 2016. Dit is ons werk hier op de 
Lar da Infância. Ik was verrast met de prachtige en ontroerende 
hulde van 40 jaar in de Lar, van alle medewerkers. Ik kon mij het 

moment herinneren hoe ik 40 jaar geleden in de Lar kwam. Dat Gods jullie allen zegent.  
Een stevige omhelzing voor een ieder van jullie, Algemira.    
 

  
Noot Alie: Algemira is 
op een maandagmiddag 
in het zonnetje gezet 
vanwege haar 40 jarig 
jubileum. Er zijn nog 
meer jubilea dit jaar en 
samen met die van Algemira hopen we aan het eind van het jaar dit te vieren. 
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                 SOCIEDADE LAR DA INFÂNCIA. 

"SPELEN MET EEN KIND IS GEEN TIJDVERSPILLING, HET IS WINNEN VAN TIJD. 

ALS HET TRIEST IS OM KINDEREN ZONDER SCHOOL TE ZIEN, DAN IS HET NOG ERGER OM ZE 

TE ZIEN ZITTEN IN RIJEN SCHOOLBANKEN. IN KLASSEN ZONDER LUCHT, MET STERIELE 

OEFENINGEN, ZONDER WAARDE VOOR DE VORMING VAN DE MENS."  

                                                                                                               Drummond. 

 

Het kind leert spelenderwijs en al spelend is het  gelukkig. En dit is misschien, de enige 
manier waarop een volwassene of kind erin slaagt te genieten van de vrijheid om te creëren. 
Je kunt kinderen geen creativiteit aanleren door ze alleen maar steeds dezelfde oefeningen 
te laten doen. Als we dat doen blokkeren we de onafhankelijke ontwikkeling van deze 
kinderen om te spelen. Het is essentieel dat we ervoor zorgen dat wij ze tijd en ruimte geven 
om te spelen, want dat is hoe je de solide basis vormt voor creativiteit en culturele 
activiteiten, en vooral voor levenslust. Een mooi verhaal kan deze kinderen mooie 
momenten geven. We zullen hen met liefde en genegenheid moeten onderwijzen. 
Medewerkster: Cyntia Pereira de Jesus Pinto 
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Zomeractie “Leren & spelen”. 

Zoals al vele jaren houden we ook dit jaar onze “Zomeractie” die wij van harte bij jullie 
aanbevelen. Zoals in elk huis slijten ook in een kinderhuis de spullen die worden gebruikt. 
Sterker nog, in een kinderhuis slijten spulletjes veel sneller dan thuis. Alles wordt heel 
intensief gebruikt, dat heb je met 100 kinderen dagelijks over de vloer. Na een inventarisatie 
van spullen die noodzakelijk vervangen moeten worden, zijn we tot de volgende lijst 
gekomen.   

 Voor de kleintjes: handdoeken, lakens en dekens, enkele matrasjes en ook 
nog een aantal stapelbare kinderstoeltjes. 

 Voor de grotere kinderen: boeken voor de leeszaal, ballen en educatief 
speelgoed, lage krukjes voor algemeen gebruik, en materialen voor 
handenarbeid 

Als je zo deze opsomming ziet, denk je, ach dat valt wel mee, maar de hoeveelheden die je 
nodig hebt, maken dat het toch een flink bedrag vertegenwoordigt. Volgens onze berekening 
gaat het in totaal om €.2500.-.Dit bedrag kan niet uit de lopende begroting betaald worden. 
Om die reden doen wij graag weer en beroep op jullie. Wij sluiten een acceptgiro bij en je 
kunt je bijdrage ook direct overschrijven op onze bankrekening IBAN NL55 RABO  0394  5446  
25 t.n.v. Stichting Kinderhuis Brazilië te Heiloo.  

Namens de kinderen willen wij jullie bij voorbaat hartelijk danken voor jullie bijdrage.    
Gerrit van der Starre, penningmeester. 
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Even voorstellen, de nieuwe secretaris                                                                                

De nieuwe secretaris. Mijn naam is Albert Kozijn? Geboren in Harderwijk, opgegroeid in een 
Gereformeerd gezin met drie jongere broers heb ik een liefdevolle opvoeding genoten en 
een redelijk onbezorgde jeugd gehad. Marianne, mijn vrouw, en ik zijn inmiddels 37 jaar 
getrouwd en wij hebben twee kinderen mogen krijgen. Een gezin waarin de ander, met of 
zonder problematiek, een belangrijke plaats inneemt en gastvrijheid hoog in het vaandel 
staat. We voelen Gods zegen rusten op ons huwelijk. Beiden aanvaarden wij de Bijbel als 
Gods leidraad in ons leven. Wij zijn “mensen mensen” die ervaren dat onze relatie met God 
vorm en inhoud krijgt juist in die relatie met de ander.  

Na zo’n dertig jaar in de financiële wereld gewerkt te hebben, ontstond bij mij het verlangen 
om meer direct in dienst van God te staan en ben ik Theologie gaan studeren. In 2010 kreeg 

ik de gelegenheid om als justitiepredikant te gaan werken in de 
gevangenissen in Ter Apel en Veenhuizen. Vanaf het begin voelde ik dat  de 
omgeving en het werk mij pasten als een veelkleurige herdersmantel. Door 
bezuinigingen kwam hier in 2014 helaas een einde aan.  Momenteel werk 
ik als vrijwillig ondersteuner voor het bestuur van de VPE (Verenigde 
Pinkster- en Evangeliegemeenten). En wat de secretaris doet? 

Bestuursvergaderingen bijwonen en verslagen maken, website beheren, e-mail behandelen, 
deze nieuwsbrief maken, etc. en alles met veel plezier. Voor vragen kunnen jullie altijd bij mij 
terecht. 

De nieuwsbrief per e-mail 

Niet alleen om mee te gaan in de moderne tijd, maar met name om kosten te besparen 
willen we jullie graag in de gelegenheid stellen deze nieuwsbrief digitaal te ontvangen. Als je 
daarvoor kiest, stuur dan een e-mail naar info@lardainfancia.org . Je ontvangt editie 36 dan 
per mail. 

Bestuursinformatie. 

Bestuur Stichting Kinderhuis Lar da Infância Brazilië 
Ed Veldhuijzen van Zanten    voorzitter        tel. (072) 5617380 
Albert Kozijn                             secretaris                tel. (072)  5338791 e-mail al.kozijn@kpnmail.nl 
Gerrit van der Starre      penningmeester    tel. (072) 5331584  e-mail:gerrit.vanderstarre@quicknet.nl 
 
Adoptiegelden en giften:                  Inlichtingen over te adopteren kinderen:   Correspondentie: 
Bankrekening:                    Kinderhuis Lar da Infância Brazilië                 Lar da Infância 
IBAN: NL55RABO 0394 5446 25    Administratie adoptiekinderen                      Caixa Postal, 157  
t.n.v. Stichting Kinderhuis      t.a.v. Tini van Walstijn                                   13720-970  
Lar da Infância Brazilië     Oranje Nassaulaan 250                                    São José do Rio Pardo SP 
Kruijsakker 9      3523 VR Utrecht     BRAZILIË 
1852 EV Heiloo       (030) 244 29 81                    Tel. 00 55 1936084626      
                
ANBI Instelling nr. 8167.55.577      www.lardainfancia.org                            

http://www.lardainfancia.org/

