
         Nacht van de pyjama/bermuda 

 

Op 17 oktober hielden we “de nacht van de pyjama” voor de meisjes van  

7 jaar en ouder en op 18 oktober “de nacht van de bermuda” voor de 

jongens.  Zoals elk jaar is dit een datum waar de kinderen erg naar  

uitkijken. Het is zo leuk om de blijde verwachting op de gezichtjes van alle 

kinderen te zien. Voor hen betekent dit de beste dag van het jaar. 

Als de jongere kinderen aan het eind van de middag naar huis zijn gegaan 

begint het feest!  

We beginnen altijd in het zwembad, de kinderen gaan zwemmen terwijl  

de zon nog schijnt en komen er pas weer uit als het al donker is.  

(In Brazilië wordt het veel sneller donker dan in Nederland, de schemering  

duurt nog geen 30 minuten – red.) 

 

     

Vervolgens wordt het spel “taart in je gezicht” gespeeld, wie een vraag 

niet goed kan beantwoorden, krijgt een schoteltje slagroom in  

z´n gezicht gewreven, mmm...!                        

Er was een behendigheidsparcours uitgezet op het                                                                                                                               

sportveld, dat was een hele uitdaging voor de kinderen:  

wie is de snelste? Iedereen heeft een prijsje gewonnen.  

Daarna aten we pizza, je mocht zoveel eten als je maar lustte!  

Er werd heel veel frisdrank gedronken, als toetje kregen we ijs.…... 

De avond werd afgesloten met het kijken naar een film op een  

heel groot scherm, het was alsof we in de bioscoop zaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Het was al heel laat toen we naar bed gingen en 

natuurlijk werd er eerst nog gekletst en heel veel 

gegiecheld voor iedereen ging slapen! 

Het merendeel van de kinderen moest de 

volgende ochtend al weer om 7:00 uur op school 

zijn. Tijdens het ontbijt hadden ze het erover dat 

ze nu al uitzien naar volgend jaar, om weer mee 

te kunnen doen aan dit geweldige feest.  

Er deden 24 meisjes en 13 jongens mee en de tias 

Algemira, Ione, Keli en Sara, die dit schrijft. 

Ik geef jullie een tekst ter overdenking: Psalm 

34:1 “Ik wil de Here te allen tijde prijzen, 

bestendig zij Zijn lof in mijn mond”. 

Sara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prietpraat 

 

Bezorgde moeder 

Een van de jongens, hij is al 9 jaar, mocht van zijn 

moeder voor het eerst meedoen met de nacht 

van de bermuda. Maar zijn overbezorgde moeder 

was er niet helemaal gerust op dus ze zocht 

Algemira op om te vragen wat ze dan zoal zouden 

gaan doen. Het antwoord stelde haar blijkbaar 

niet zo gerust, want ze vroeg heel serieus: "Maar 

waarom kun je de nacht van de bermuda dan niet 

overdag houden, dan hoeven ze hier niet te 

slapen!?" 

Haar zoontje heeft zich kostelijk geamuseerd die 

avond en nacht in de Lar en ook nog heel goed 

geslapen, al waren het maar een paar uurtjes! 

 

Alie met João Sara helpt Henry met huiswerk 

 

Dag van het kind. 

Een feestmiddag 

voor alle kinderen. 

11 oktober 2017 

Georganiseerd 

door, Elaine A. de 

Mello 

Algemira met de jongens 



Naar de kapper 

 

Washington, de man van onze kokkin Marta, doet 

soms vrijwilligerswerk op de Lar. Zo was hij in de 

berçário het haar aan het knippen van de 

kinderen, waarvan de ouders dat hadden 

gevraagd. Een van de kinderen zat op de stoel en 

enkele andere kinderen zaten op een afstandje te 

kijken. Een van hen vroeg: “Meneer, meneer... 

wat ben je aan het doen?” Zegt een ander kind: 

“Dat is geen meneer, dat is de vader van tia 

Marta!”  

 

Pakken - pakken 

Allan (bijna 4 jaar) is nog erg onschuldig en 
bovendien de jongste van zijn groep, hij snapt 
niet altijd wat een spelletje is en wat ernst is. Zo 
waren tia Cyntia en tia Shirey op een dag met de 
kinderen aan het dollen en zeiden: “Pas op hoor, 
want ik pak je arm en die geef ik niet terug.” En 
even later: “Ik ga je pakke-pakke en dan pak ik je 
oor... dan pak ik je been!” De andere kinderen 
kronkelden en gilden van de pret, maar Alan ging  

 

 
op een gegeven moment bijna huilen.  De tantes 
vroegen wat er aan de hand was. “Tantes jullie 
gaan me helemaal demonteren en dan ben ik niks 
meer!” Hij zag zichzelf waarschijnlijk als een Lego-
poppetje, zonder armen en benen! 

 

Dik of Mager ? 

Tia Shirley en tia Cyntia zijn allebei mollig (dit mag 
ik zo schrijven van hen, want zijzelf vertelden me 
dit gebeuren). Ze praten weleens over diëten en 
vermageren en op een keer stond Felipe (4 jaar) 
belangstellend te luisteren. Ze vroegen hem: “wat 
vind jij Felipe, zijn we dik of mager?” Hij bekeek 
de beide tantes van top tot teen en tot hun grote 
verrassing zei hij: “Jullie zijn heel mager.” 

Wat een diplomatiek antwoord hè. Shirley en 
Cyntia waren natuurlijk heel blij met dit 
antwoord!  

Kinderen zien ons met hele andere ogen dan wij 
onszelf zien! 

Hartelijke groeten, 

Hennie Hensen 

Washington aan het knippen, de rest van de 

“klanten”   wachten rustig tot ze aan de beurt 

zijn. 



Even voorstellen   → 

Onze kok Marta 

 

Ik ben Marta 

Ferraresi en ben 

bevoorrecht dat 

ik in een 

christelijk gezin 

geboren ben. 

Mijn ouders 

gingen naar een 

evangelische 

gemeente.  

Ik heb drie broers  

en één zus daar ben ik God heel dankbaar voor. 

Wij kennen allemaal de Here Jezus als onze 

persoonlijke verlosser en zaligmaker. Ik ben 

getrouwd met Washington en gezegend met 

twee kinderen, William die is 26 jaar en Aline is 

21 jaar.  

Op een dag hoorde ik van Lourdes Ribeiro, een  

zuster uit onze kerk, dat zij met pensioen zou 

gaan. Zij werkte als kok in de Lar. Toen ben ik bij 

de Lar gaan solliciteren als kok. Alles ging gelukkig 

goed en ik ben God dankbaar dat ik hier 

aangenomen ben. En nu kook ik met veel plezier 

voor de kinderen.  

Ik groet allen met de vrede van de Heer en een 

omhelzing van jullie zus in Christus. 

 

Marta Ferraresi   

 

 

De jabuticaba fruitboom 

 

 
Het is één van de 
meest opvallende 
fruitbomen uit de 
tropen. De stam en 
de takken kunnen 
van de wortels tot 
aan de kroon 
volledig bedekt zijn 
met 1,5-4 cm grote 
bessen met een 
gladde, glanzende rijp violette tot zwart paarse 
schil. Het vruchtvlees is zacht, sappig, glazig-wit 
of roodachtig van kleur en smaakt zoet of soms 
zuur. De bessen bevatten één tot vijf zaden.  

Op het terrein van de Lar staan 5 Jabuticabomen. 
Als de jabuticaba's rijp zijn gaan de kinderen naar 
de bomen met grote emmers om die te vullen, 
o.l.v. een tia. De kinderen eten de rijpe vruchten, 
of beter gezegd zuigen de vruchten. Het vereist 
een speciale techniek: je stopt de vrucht in je 
mond, je bijt erop zodat het stugge velletje 
openbarst en je zuigt de vrucht leeg, het velletje 
gooi je weg en vervolgens spuug je de glibberige 
pit uit. Op deze manier gaat het dus om het 
gelatineachtige sap van de vrucht, wat lekker zoet 
is.  

Ikzelf ben een grote liefhebber van de jabuticaba, 
om zo vers van te genieten. Maar ook om er jam 
van te maken en likeur. Zowel de jam, als de 
likeur krijgt de mooie diep rood/paarse kleur van 
de jabuticaba. 

Hennie Hensen 

 

 
 
 
 
 
 

Links is Lourdes en rechts is Marta 



Bedankt ! 
 

 
Wat leuk, de kinderen in het kinderhuis de Lar da 
infância hebben een hele mooie tekening 
gemaakt om de kinderen van de kerk CityLight 
Alkmaar te bedanken. De kindergroepen hebben 
nl. een kindje geadopteerd van het kinderhuis. Is 
het niet ontzettend leuk dat kinderen elkaar 
kunnen helpen, ook al wonen ze heel ver bij 
elkaar vandaan?!  

In de bijbel staat; Leer een kind van jongs af aan 
de juiste weg, en het zal er niet van afwijken 
wanneer het oud geworden is.  
Spreuken 22:6 | NBV 

Wat een goede ervaring is het voor zowel de 
kinderen uit Brazilië als hier in Nederland dat je 
voor elkaar mag zorgen.  

Ingrid 

 

Kerstfeest in ons kinderhuis  

                
De Kerstviering is weer in zicht, ook in ons 
kinderhuis in Brazilië. Zoals ieder jaar heeft ons 
team in São José do Rio Pardo zich gebogen over 
de inhoud van de viering, waarbij de geboorte 
van onze Here Jezus centraal staat. Het is 
belangrijk dat zowel de kinderen als de ouders 
horen over het Licht dat naar deze wereld is 
gekomen. Het Licht zal ook in het kerstspel dat 
wordt opgevoerd weer helder schijnen. De 
kinderen zijn soms heel zenuwachtig om in een 
grote zaal voor hun ouders en familieleden hun 
rol te spelen. Het is belangrijk dat elk kind een rol 
heeft. Op die manier worden ook de ouders nauw 
betrokken bij het kerstspel, bij het dansje 
(Brazilianen dansen graag) of bij het zingen van 
een lied. Onze medewerkers hebben de wijsheid 
van de Heer nodig bij deze voorbereidingen en bij 
de uitvoering. Gebed is daarbij onontbeerlijk.  
 
Bij een Kerstviering in Brazilië hoort een gezellige 
feestmaaltijd en een cadeautje voor de kinderen, 
net zoals bij ons met Sinterklaas. De economische 
situatie in Brazilië is gewoon slecht te noemen. 
Mede daardoor zijn de ouders vaak niet in staat 
om een cadeautje te geven. Toch is het heel 
belangrijk voor kinderen om iets feestelijks te 
ontvangen. Daarom voeren wij ook dit jaar een 
actie voor de kerstcadeautjes.  
 
Tot dusverre is het, mede dankzij uw hulp, ieder 
jaar weer gelukt om alle kinderen een cadeautje 
te geven. Doet u ook nu weer mee?  
Om het u gemakkelijk te maken sluiten wij een 
acceptgirokaart bij. Ook kunt u uw bijdrage 
overmaken op bankrekening IBAN: NL55 RABO 
0394 5446 25 t.n.v. Stichting Kinderhuis Brazilië 
Lar da Infância te Heiloo, onder vermelding van 
“Kerstcadeautjes”. Namens alle kinderen in ons 
huis bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Gerrit van der Starre, penningmeester 

 

 

De kinderen uit CityLight Alkmaar vinden het heel mooi! 



 

Van de penningmeester… 

 
Ook dit jaar is weer voorbijgevlogen. In onze 
vorige uitgave hebben wij u uitgelegd hoe wij er 
financieel voorstonden en wat onze problemen 
waren. Ons Kinderhuis is nog steeds open en wij 
ervaren dat als een wonder van de Heer, want een 
ander kinderhuis in São José do Rio Pardo heeft de 
deuren moeten sluiten. Het is natuurlijk heel 
gemakkelijk om te zeggen: “wij vertrouwen op de 
Heer”, maar het blijft wel spannend…. Op onze 
vorige oproep hebben wij enkele belangrijke 
giften gekregen en mede daardoor kunnen wij dit 
jaar rondkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ons vertrouwen op de Heer is niet beschaamd 
geworden. Wij zijn onze sponsors ook dit jaar weer 
bijzonder dankbaar!  We weten niet wat 2018 in 
petto heeft, maar dat de Braziliaanse overheid nog 
verder zal snijden in subsidies is wel te 
verwachten. Wij leggen daarom ook in het 
komende jaar ons werk in de handen van de Heer 
en stellen onze verwachting op Hem! 

 

Gerrit van der Starre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur Stichting Kinderhuis Lar da Infância Brazilië 

       Ed Veldhuijzen van Zanten, voorzitter   tel: 072-5617380  

       Ingrid Westdijk, secretaris                        tel: 072-5617447 e-mail : ingridboellaard@hotmail.com 

       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                                                Tel: 030-244 29 81                                                  Tel: 00 55 1936084626 

ANBI Instelling nr. 8167.55.577 www.lardainfancia.org 
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