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Kerstactie 2016.  
 

 
Het einde van dit jaar begint weer in zicht te komen, 
evenals de daarbij behorende donkere dagen. Toch kijken 
we met elkaar uit naar deze dagen, want het Licht wat in 
deze wereld is gekomen wordt gevierd met het Kerstfeest. 
Een lichtend feest, want we mogen opzien naar Hem die 
gekomen is voor ons! In Brazilië wordt er inmiddels weer 
hard gewerkt aan de Kerstviering met de kinderen. Het 
Woord moet worden verkondigd, want het Woord is 
Waarheid en Leven. Dat moet aan de kinderen en hun 
ouders duidelijk worden gemaakt. Hennie schreef ons  
daarover: “We zullen s’avonds een feestelijk samenzijn  
hebben met de gezinnen van de kinderen die in de Lar komen. In de eerste plaats om de 

geboorte van de Here Jezus te vieren, maar dit jaar 
willen we ook aandacht besteden aan de 50e 
verjaardag van de Lar da Infância, aan het feit dat 
Algemira 40 jaar in de Lar werkt, Nico en Hennie 
20 jaar én dat zij in december 40 jaar getrouwd zijn. 
Willen jullie bidden voor wijsheid en inspiratie van 
de Here hoe we aan alles vorm moeten geven. Met 
de kinderen willen we graag een soort toneelstuk 
maken, waar alle kinderen aan mee kunnen doen, 
wat facetten van het hele leven en de Here Jezus in 
beeld brengt, en dus niet alleen de geboorte. 

                                                                                                Rute met de kleintjes 

Lar da Infância           Home for Children 

      Algemira aan het werk  



Verder zal iemand m.b.v. oude foto´s een terugblik 
maken over 50 jaar Lar da Infância. Ons bestuurslid 
Arnaldo, die voorganger is, zal het openingswoord 
doen. We hebben hem gevraagd om ook terug te 
blikken; als kind woonde hij naast de Lar, wat toen 
weeshuis was, en speelde veel met de jongens van de 
Lar. Willen jullie ook bidden voor het instuderen van 
de diverse onderdelen van het toneelstuk met de 
kinderen ? Dat de Here ons allemaal zal helpen, 
kinderen en medewerksters en leiding. Dat de hele 
avond zal zijn tot eer van onze Heer en dat de mensen 
aangeraakt zullen worden!” 

Zoals u leest is het werkelijk een hele operatie, maar in 
vertrouwen op de Heer wordt e.e.a. voorbereid. 

Maar voor de kinderen blijft het niet bij dit feest alleen, 
zij verwachten ook een kerstcadeautje. Thuis zit het er  
meestal niet in. De economische toestand is in Brazilië  
de afgelopen jaren verslechterd, stijgende prijzen, grotere werkloosheid, enz. Om die reden 
voeren wij ook dit jaar weer 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: NL 55 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. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Arnaldo spreekt tijdens 

kerstdienst 

             kersttekening van Cauã Moisés da Silva – 12 jaar 

We zijn erg dankbaar    

voor alle inzet en  

steun die we ook dit  

jaar weer ontvangen  

hebben.  

Namens de kinderen, 

medewerkers en het 

bestuur wensen wij U 

    EEN GEZEGEND  

    KERSTFEEST EN 

    EEN GELUKKIG   

      NIEUWJAAR 



Laatste nieuws uit de Lar. 
 
 Soms kabbelt het “Lar-leven” rustig voort en gaat alles z´n geplande gang, maar de laatste 
tijd is het nogal stormachtig. Zo kregen we ineens te maken met een reeks ziektegolven. 
Eerst kregen een heleboel kinderen de buikgriep, vooral de kleinste kinderen kregen het te 
pakken. De verzorgsters, die deze kinderen met grote regelmaat moesten verschonen, 
ontsnapten niet aan een besmetting; Rute en Marinalva werden ook ziek. Daarna kregen 
enkele kinderen de mazelen. Omdat bijna alle kinderen daar al tegen waren ingeënt bleef het 
gelukkig beperkt tot enkele kinderen. Zij waren nog ziek thuis, toen de eerste gevallen van de 
waterpokken zich manifesteerden; bijna alle Lar-kinderen onder de 8 jaar kregen de 
waterpokken! Gelukkig is deze golf weer voorbij en zijn de kinderen gezond en wel weer op 
de Lar. Maar we moeten waakzaam blijven: nu het 
regenseizoen is begonnen krijgen we last van de mug 
Aedes aegypti, deze mug brengt allerlei ziektes over 
zoals, dengue (knokkelkoorts), zika en chikungunya. 
Vorig jaar hadden we in Brazilië een ware epidemie van 
dengue. Ook Nico is toen besmet geraakt en er 
behoorlijk ziek van geweest. Dit jaar is een vriendin van 
ons, een Hollandse zendelinge die in de Staat Minas 
Gerais werkte, besmet geraakt en overleden ten gevolge  
van deze ziekte. De mug plant zich vooral voort in het  
regenseizoen, hij legt z´n eitjes in stilstaand water; door de hoge temperaturen duurt het maar 
vijf dagen tot het eitje uitkomt. Een plastic zakje achteloos weggegooid langs de kant van de 
weg, een oude autoband, zelfs een dop van een frisdrankfles en elk denkbaar object waar 
water in blijft staan na een regenbui, kan dienst doen als kraamkamer voor deze mug. 
Ondanks acties om de steden te ontdoen van zwerfvuil, blijft de mug zich ijverig voortplanten 
en de ziektes verspreiden. We hebben de bewaring van de Here heel hard nodig! 
Kerst komt er weer aan en zoals Gerrit van der Starre al aanhaalde, we zijn al druk aan het 
oefenen met de kinderen om een hele bijzondere kerstbijeenkomst voor te bereiden. We wilde 
graag een groot feest met traktaties voor de kinderen en hun familie, om diverse 
“verjaardagen” te vieren maar natuurlijk ook omdat de Lar dit jaar 50 jaar bestaat. Dat is niet 
mogelijk op de locatie waar we de afgelopen jaren ons kerstfeest vierden, de “Fábrica de 
Expressão”. Daarom hadden we een andere locatie besproken, die de gemeente ons gratis ter 
beschikking stelde. Er was wel gezegd: “Als het hard regent, regent het binnen ook.” We 
vertrouwden het toch niet hellemaal en zijn gaan kijken. Het was erger dan we hadden 
verwacht: er is waarschijnlijk in tijden geen onderhoud gepleegd aan dit gebouw. Er missen 
diverse nokvorsten, waardoor je zo naar buiten kunt kijken. Ook de elektriciteit zag er 
gevaarlijk uit, en bijna alle lampen waren gesprongen! Diverse stopcontacten waren zonder 
spanning en op alle muren zaten vieze sporen omdat er regenwater langs gelopen was. 
Onmogelijk om hier ons kerstfeest te vieren! Gelukkig was er nog net één avond vrij in de 
“Fábrica de Expressão”, onze kerstavond wordt nu gevierd op 14 december. De traktatie 
geven we dan waarschijnlijk op een ander moment of in een andere vorm, dat vertellen we in 
het volgende contactblad!  
 
Hele gezellige en door de Here gezegende feestdagen toegewenst ! 
 
 
Hennie Hensen.  

          De mug Aedes aegypti 



Feestje voor de kinderen. 
 
De dag van het kind vieren we hier in Brazilië in Oktober. De 
Lar organiseert dan op verschillende dagen activiteiten voor de 
kinderen, zoals een rit door de stad met een "treintje", popcorn 
en een lekkere suikerspin enz. Ook hebben we een nacht met 
een pyjamaparty voor de meisjes en de nacht van de bermuda 
voor de jongens met pizza’s en frisdrank. Er worden spelletjes 
gedaan en de winnaars krijgen een cadeautje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                  

 

 

 

 

Muziekproject GURI is een leuk project van de deelstaat São Paulo waarbij kinderen en 
tieners een muziekinstrument kunnen leren bespelen. Een groepje kinderen en ex- Lar 
kinderen doen hier aan mee. Op de ene foto staat Lucas Ernani, hij leert gitaar spelen. 
Op de andere foto staan 
Laiane, Ana Lívia da Silva 
en Danielly die viool leren 
spelen.    

 

Alie Bendanon-Bouwhuis.    

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                 ANBI Instelling nr. 8167.55.577  www.lardainfancia.org 

 

  Alie met Danielly                                                                                                              
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