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Omzien in dankbaarheid 

We hebben iets te vieren dit jaar in de Lar... een heleboel speciale ͞verjaardagen͟. 

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat Algemira full time in de Lar kwam werken als directrice. Daarvoor 
was ze al enkele jaren als 
bestuurslid bij de Lar betrokken en 
hielp ze bij administratief- en 
boekhoudkundig werk. Veertig 
jaar, dat is een hele lange tijd, een 
tijd waarin ze heel veel dingen in 
het kinderhuis heeft zien 
veranderen. Van een weeshuis 
voor jongens werd het een 
dagopvang voor jongens en 
meisjes. Van ongeveer 30 kinderen 
die opgevangen werden, steeg het 
aantal naar rond de 100 kinderen. 

 
Een foto uit de tijd dat Femmy Jane de leiding had.     
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Haar band met de Lar begon eigenlijk al veel eerder: ze was samen met haar moeder bij de dienst ter 
ere van de opening van het weeshuis. In 1966 kreeg dit werk haar huidige naam ͞Sociedade Lar da 
Infância͟  En daarmee komen we bij de verjaardag van de Lar: die bestaat dit jaar dus officieel 50 
jaar!  
Ik zal hier niet in de geschiedkundige details treden, want dan zou deze Nieuwsbrief de omvang van 
een boek krijgen!  

Vanaf het begin waren er steeds Nederlandse zendelingen betrokken bij het werk: eerst Klaas en 
Janny van der Raa, daarna zijn een heleboel andere Nederlandse zendelingen voor langere of kortere 
tijd betrokken geweest bij het werk in de Lar. Van hen wil ik twee personen bij name noemen: 
Femmy Jane Vroegop en Neeltje Kloosterboer. Zij hebben zich op een bijzondere manier ingezet voor 
het kinderhuis en tot op de dag van vandaag worden zij nog genoemd door mensen hier in de stad.   

De laatste keerde in 1985 terug naar Nederland.  

In 1988 deelde Algemira een zorg met het bestuur in Nederland: er was iemand nodig in de Lar die 
de Nederlandse taal beheerste, om de communicatie met de achterban in Nederland te 
onderhouden. Het jaar daarop werd Alie Bendanon-Bouwhuis uitgezonden naar het kinderhuis, om 
Algemira te helpen in haar taak. In 2014 vierde Alie haar 25-jarige jubileum in de Lar! 

Er was steeds meer vraag naar kinderopvang, daardoor werd het aantal kinderen wat opgevangen 
werd in de Lar steeds groter, met 
gevolg dat het werk ook toenam. 
Daarom kwamen wij, Nico en Hennie 
Hensen, in 1996 het team versterken, 
inmiddels alweer 20 jaar geleden... nog 
een verjaardag dus! Bovendien hebben 
wij als echtpaar in december wat te 
vieren: ons 40-jarige huwelijk! 

Toen we aan het begin van dit jaar ons 
bewust werden van deze vier speciale 
data hebben we samen gebeden wat 
we hiermee mochten doen. Het 
stilletjes voorbij laten gaan wilden we 
niet; we hebben  zoveel redenen om 

de Here te danken! Voor Zijn trouw, bewaring en leiding en ontelbare  zegeningen, daar willen we 
graag van getuigen en het vieren. Maar we hebben niet de financiële middelen om een groot feest 
op te zetten. In de stad merken we de gevolgen van de economische crisis. Waar we anders wel eens 
bij winkeliers aan konden kloppen om een bijdrage voor de Lar te vragen om iets feestelijks voor de 
kinderen te organiseren, kunnen we op dit moment niet rekenen op die extra steun.  

Zo groeide het idee om de traditionele kerstviering dit jaar op een andere manier te vieren. 
Natuurlijk zal de geboorte van de Here Jezus centraal staan en willen we dat vieren met een of twee 
opvoeringen waar alle kinderen aan mee kunnen doen. Daarnaast willen we stilstaan bij het 
heugelijke feit dat de Lar een halve eeuw bestaat en hoe de Heer in al deze jaren steeds heeft 

Algemira in de eetzaal (rechts), 1985. 
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voorzien in alles wat er nodig was. Niet alleen in financieel opzicht, maar ook in wijsheid; in 
geestelijke en praktische problemen mochten we steeds zien hoe de Here zorgt. Ook mochten we 
zien hoe vele kinderen door hun verblijf in de Lar, zowel in de tijd als weeshuis, als in de tijd van 
dagopvang, een persoonlijke ontmoeting met de Here Jezus hebben gehad en dat ze bewust een 
keuze voor Hem hebben gemaakt. Waardoor hun leven voor altijd is veranderd en ze nu 
gewaardeerde mensen zijn in de samenleving en een verantwoordelijke taak hebben in diverse 
evangelische gemeenten. Door één kind wat zijn hart aan de Here gaf, kwam soms het hele gezin tot 
de Heer!  

In april hebben we Algemira al een beetje in het zonnetje gezet na afloop van een vergadering met 
de medewerksters. In de vorige Nieuwsbrief hebben we hier al over geschreven.  

Maar in december gaan we hier opnieuw aandacht aan besteden. Hoe deze viering precies zal zijn is 
nog niet helemaal duidelijk en gaan we ook nog niet verklappen. Jullie zullen hier ongetwijfeld nog 
meer over horen. 

We willen van deze gelegenheid gebruik maken en iedereen heel hartelijk bedanken, die vanaf het 
begin of gedurende heel veel jaren het werk van de Lar da Infância hebben ondersteund en het zo 
mede mogelijk hebben gemaakt dat dit werk in al deze jaren doorgang kon vinden en kon groeien.  

Gods rijke zegen toegewenst aan allen! 
Hartelijke groeten, 
Hennie Hensen. 

Een uitstapje naar Riberão Preto 

 

Op 21 mei  was er een uitstapje 
georganiseerd voor de families van de Lar, 
dit keer naar een dierentuin en naar een 
groot winkelcentrum in de stad Riberão 
Preto.   
 
 
 
 
 
 
 

De Nieuwsbrief per e-mail 

We kregen een bemoedigend aantal reacties op dit bericht in onze vorige uitgave. Wilt u de 
nieuwsbrief ook digitaal ontvangen, stuur dan een e-mail naar:  info@lardainfancia.org . U 
ontvangt editie 37 dan per mail. 
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Zomeractie ǲLeren en Spelenǳ 

Hierbij enkele foto´s van de dingen die we hebben kunnen 
aanschaffen met het geld van de zomeractie. Alle gevers 

hartelijk bedankt! 
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Vakantie Bijbelclub Dagen 

In juli hebben we weer de traditionele Vakantie Bijbelclub dagen gehouden. 
 

Een tijdje vóór deze dagen gaf Shirley tijdens onze 
morgenbidstond een Woord van de Heer door: 
Dat Hij de kinderen zou brengen en wij hen 
moesten vertellen van Zijn grote liefde voor hen 
en dat we vol goede moed moesten zijn; Hij wilde 
een ieder gebruiken onafhankelijk welke taak dat 
zou zijn en zou een ieder vergelden naar gelang 
hij/zij gedaan heeft. 
 
Het thema was dit keer de tekst uit Handelingen 
16:31, "Geloof in de Here Jezus en je zult gered 
worden, jij en je huisgenoten." 
 
Dit jaar waren er twee klasjes die geleid werden 
door moeder en dochter: Moeder Eulina met 
dochter Silvana en Sara met dochter Ruthe. 
 
Júlia Pepe Locateli die vroeger in de Lar heeft 
gezeten vroeg aan Algemira of ze mocht helpen; 
zij heeft samen met twee andere leidsters de 
groep van 3 en 4 jarigen gedaan. Iedereen heeft 
zich enorm ingezet.  

 
 

Ook dit jaar waren deze dagen weer een feest 
voor de kinderen en de ͞juffen͟. Alle kinderen 
die meededen waren vol belangstelling om Gods 
Woord te horen, wat op vele en creatieve 
manieren werd verteld. Het enthousiasme van de 
kinderen was heel stimulerend voor de juffen. 
 
Dankzij de zomeractie konden we heel veel 
nieuw materiaal gebruiken. Dat werkte heel 
plezierig!  
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Onderhoud 

 
Onze gebouwen zijn oud en hebben nogal wat 
onderhoud nodig. Onlangs hebben we hopelijk een 
definitieve oplossing gevonden voor een hardnekkig 
lekkageprobleem.  
 
Ook het schilderwerk is ʹmede door het klimaat- een 
steeds weerkerend zorgenkind. In de afgelopen 
maanden hebben we de Lar van een nieuw verfjasje 
kunnen voorzien. Het ziet er allemaal weer pico bello 
uit en daar zijn wij heel blij mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijzondere gasten 

 
 
Soms zie je aan het zwembad een 
bijzondere gast. 
 
 
 
 
 
 

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/

