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Nieuwsbrief              Augustus 2017              

Lar da Infância              Home for Children          

 

Van de penningmeester……… 

 

Ja, u ziet het goed. We hebben deze keer 

een bijzonder artikel in onze Nieuwsbrief. 

Graag willen wij een paar dingen met u 

delen. In de eerste plaats grote 

dankbaarheid aan de Heer en aan u. U leeft 

heel erg met ons mee. Dat mochten we zien 

in de ruim hogere opbrengst van onze 

zomeractie. Heel hartelijk dank aan alle 

gulle giftgevers. Maar dat houdt jammer 

genoeg niet in dat alle problemen nu zijn 

opgelost. Zoals wij de vorige keer al schreven 

zit de Braziliaanse overheid en in het 

bijzonder de overheid in de gemeente São José 

do Rio Pardo in grote financiële problemen. Er 

wordt bezuinigd op alle gebieden, ook op de 

subsidies die in de sociale sfeer gegeven 

worden, zoals aan de kinderhuizen. Steeds 

opnieuw horen wij berichten van maatregelen 

die negatief uitpakken voor de Lar. Nieuwe 

voorschriften die onze mogelijkheden 

beperken om in aanmerking te komen voor 

overheidsbijdragen. Dan weer berichten dat de  

 

 

 

schoolbussen onze kinderen, die wat verder 

van ons huis wonen, niet meer mee zouden 

kunnen nemen, enz. We zien initiatieven 

ontstaan in Brazilië om fondsen te werven, 

zowel vanuit de leiding van de Lar als van de 

zijde van de ouders van de Lar-kinderen of 

van ex-Lar kinderen, zoals u ook in deze 

Nieuwsbrief kunt lezen. Daar zijn wij heel blij 

mee, maar ook die initiatieven kunnen onze 

financiële nood niet geheel lenigen. Op dit 

moment kunnen wij het hoofd nog boven 

water houden, maar hoe dit alles verder gaat 

weten we niet. Wat we wel weten is dat het 

Kinderhuis een werk van de Heer is en dat wij 

vol vertrouwen de toekomst van de Lar in Zijn 

hand mogen leggen. Indien u ons wilt helpen 

kunt u een bijdrage storten op onze 

bankrekening NL 55 RABO 0394 5446 25 

t.n.v. Stichting Kinderhuis Brazilië te Heiloo. 

 

Gerrit van der Starre, penningmeester
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Spaarpotjes 

 
Om hier in Brazilië voor de Lar giften te 

kunnen ontvangen kreeg ik, Alie, een idee 

om spaarpotjes te plaatsen in diverse 

winkels en supermarkten zodat mensen die 

dat willen, op een makkelijke manier een 

gift kunnen geven. Ik heb van o.a. busjes van 

Nestlé producten deze spaarpotjes gemaakt en 

ben naar de winkels en supermarkten gestapt 

en gevraagd of we daar een spaarpotje 

mochten plaatsen.  In april ben ik begonnen en 

heb op het moment 6 spaarpotjes geplaatst. De 

bedoeling is om nog meer spaarpotjes te 

plaatsen.  

 

NOTA FISCAL PAULISTA 

In de deelstaat São Paulo kunnen, sinds het 

jaar 2011, mensen een klein gedeelte van de 

belasting die geïnd wordt op alle producten die 

men koopt, geld terugontvangen. Dit gaat via 

de bonnen/nota´s die je krijgt als je iets 

gekocht hebt. Dit is in het leven geroepen om 

belastingontduiking tegen te gaan. De mensen 

vragen nu meer om een fiscale bon/nota als ze 

iets kopen, omdat ze dan een gedeelte van het 

geld wat ze uitgeven terugkrijgen. Zo krijgt de 

Staat ook meer belastinggeld binnen, omdat 

anders zonder deze fiscale bon/nota de Staat 

ook geen geld zou krijgen.  

De Lar krijgt ook een klein gedeelte terug van 

de belasting over alle aankopen die ze doet. 

Maar het is ook zo dat mensen hun bonnen, als 

ze dat willen, kunnen geven aan een instelling 

zoals de Lar. Zij geven dan als het ware de 

belastingkorting aan deze instelling. De Lar 

heeft daarom 

dozen staan in 

een paar 

winkels, zodat 

de mensen deze 

bonnen daarin 

kunnen doen.  

De Lar moet de bonnen één voor één 

registreren via de computer. Twee mensen 

doen dat trouw voor ons, Arnaldo, die bij ons 

in het bestuur zit en Regina, de moeder van 

mijn fysiotherapeut. Enkele oudere kinderen 

van de Lar hebben daar eerder ook aan 

meegedaan.  

 

 

 

 

 

 

 

Voordat ik deze bonnen geef om geregistreerd 

te worden, worden ze eerst uitgezocht op 

winkel en op datum, zodat het makkelijker 

werkt tijdens het registreren in de computer. 

Bij dat uitzoeken op winkel en op data helpen 

twee medewerksters.  

Het is veel werk, maar het helpt ons het hoofd 

financieel boven water te houden. Wij zijn 

heel blij en dankbaar ook voor deze 

mogelijkheid. 

 

Alie. 
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Bazaar op de Lar da Infância. 
 

 

Ten gevolge van de financiële situatie die ons 

land op dit moment doormaakt, lijden de 

sociale instellingen (zoals de Lar) ook onder 

het gebrek aan financiële middelen. Wij, als 

leiding van de Lar da Infância, zoeken altijd 

de oplossingen bij God, ook voor de financiële 

problemen. Op een middag was ik buiten bij 

de kinderen tegen de tijd dat ze naar huis 

gingen, om te zorgen dat ze in de juiste 

schoolbus stappen, die hen vervolgens naar 

huis brengt. Toen werd ik verrast door het 

bezoek van Elaine de Mello. Nu een 

volwassen vrouw, maar die in de Lar is 

opgegroeid samen met haar broers en zussen. 

Zij had gehoord dat enkele instellingen, 

waaronder ook de Lar, met sluiting bedreigd 

werden door gebrek aan financiën.  Ze zei: 

Algemira, de Lar mag niet sluiten. Ik zelf, 

mijn broers en zussen zijn hier opgegroeid en 

we werden heel goed verzorgd. Jullie hebben 

ons gezin heel veel geholpen en nu wil ik iets 

voor de Lar terug doen. Ik ben kleding aan het 

inzamelen (ze runt drie kledingzaken), en ik ga 

een bazaar organiseren om fondsen voor jullie 

te werven. Laat alles maar aan mij over, ik ga 

dit samen met mijn broers en zussen 

organiseren.  

Ze deed de deur van haar auto open en daar 

stonden 9 grote zakken vol met kleding! Deze 

houding ontroerde mij erg.  

Elaine maakte reclame voor de bazaar via 

Internet, op de radio en in de plaatselijke 

kranten, om de mensen op te roepen kleding 

en andere spullen te geven voor de bazaar. Een 

bevriende spreker heeft een tekst ingesproken 

waarmee ons bestuurslid Arnaldo met een 

geluidswagen door de wijk is gegaan. Elaine 

en een broer en zus kwamen elke dag kleding, 

schoenen en speelgoed brengen die door 

allerlei mensen naar haar winkels was 

gebracht. Haar schoonzus (die een dochtertje 

in de Lar heeft) werkt in een van haar winkels, 

deze vrouw was een week lang op de Lar aan 

het werk om alles uit te zoeken en van een 

prijskaartje te voorzien.  

 

 

Op 10 juni was het dan zover: de grote dag 

van de bazaar! Het werd gehouden op het 

sportveld, voor de Lar. Om 7 uur begonnen we 

met man en macht, alles buiten uit te stallen, 

enkele medewerksters van de Lar kwamen ook 

helpen. Toen kwamen de eerste kopers ook al, 

maar ze moesten nog even wachten. Om 8:30 

uur ging de poort open. De hele dag door 

bleven er mensen komen en er is veel 

verkocht!  
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Elaine en haar familie, en alle andere helpers, 

hebben hard gewerkt.  

De bazaar heeft bijna vier duizend Reais 

opgebracht, dat was tegen de toen geldige 

koers € 1.086,00. 

Ik dank de Here hoe hij harten aanraakt van 

mensen om ons te helpen en bid voor Gods 

zegen over hun levens!  

 

De Lar ontving ook hulp van “Colégio 

Unigrau”.  

Dat is een particuliere school in onze stad, die 

ons erg geholpen heeft. De coördinatrice op 

deze school is een goede bekende van mij. Ze 

is getrouwd met een man die ik heel goed ken 

van de tijd dat hij een schooljongen was. Ik 

heb 13 jaar bij dit gezin gewerkt toen ik een 

adolescent was.  De school hield een 

inzamelingsactie voor vier filantropische 

instellingen in de stad, alle leerlingen hebben 

zich hiervoor ingezet. De Lar kreeg heel veel 

schoonmaakmiddelen, schoolmateriaal en 

knutselspullen. Er werd ons gevraagd of een 

groep kinderen van de Lar een optreden 

zouden kunnen verzorgen op de feestelijke 

afsluitingsmiddag van deze inzamelingsactie 

van de school. Het viel op dezelfde dag als 

onze bazaar. We gingen ´s middags met een 

groepje kinderen naar “Unigrau” waar de 

kinderen een choreografie hebben gedanst op 

de muziek van een evangelisch lied. Terwijl ze 

daarna iets te eten en te drinken kregen, werd 

er snel een collecte voor de Lar georganiseerd, 

de opbrengst was R$ 300,00 ! (ong. € 80,00) 

We danken de Here voor de inzet van de 

leerlingen van deze school. 

 

Hartelijke groeten aan iedereen, 

 

Algemira. 
 

 

Vakantie Bijbel Club 
 
 

Dalila verteld 

 
Het gaat hier 

niet om een 

school zoals de 

andere, hoewel 

er kinderen zijn, 

medewerkers, 

leraren, 

lesmateriaal, lunch en leidinggevenden die 

zorgen dat alles goed loopt.  

Het zou als elke andere school kunnen zijn, 

ware het niet dat er een hogere doelstelling is, 

die is het Woord van God brengen aan de 

harten van elk kind wat zich ingeschreven 

heeft.  

Ik ben 36 jaar en ben een vrucht van een 

zaadje wat ontkiemd is op de Vakantie Bijbel 

School op 

de Lar da 

Infância in 

São José do 

Rio Pardo, 

want eens 

was ik 

leerling, 

toen ik nog 

kind was.  

Vandaag beleef ik veel plezier en voldoening 

om als onderwijzeres het Woord van God door 

te mogen geven, waardoor veel kinderen de 

Here Jezus gaan volgen door de Vakantie 

Bijbel Club op dezelfde plaats waar ik eens 

leerling was.  

Ik hoop dat dit werk nooit zal stoppen. Zo 

zullen vele kinderen gered worden en de 

Naam van de Heer verheerlijkt. 

 

 

Dalila Vicente Ferreira Scarabotto. 
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Júlia verteld 

 

 

Beste lezer, 

 

Ik voel me heel erg vereert dat ik een beetje 

van mijn ontwikkelingen in de “Lar da 

Infância” met jullie mag delen. Ik heb al heel 

veel jaren een band met deze instelling, als ik 

me niet vergis al sinds mijn vierde jaar. En nu 

ben ik al bijna 17 jaar, de band bestaat dus al 

13 jaar! Tot mijn twaalfde jaar was ik in de 

Lar, maar daarna kon ik de geweldige mensen 

die daar voor mij zorgden niet vergeten. Dus 

zocht ik een manier om deel uit te blijven 

maken van deze familie. En toen kreeg ik de 

uitnodiging om enkele “juffen” te helpen bij 

de Vakantie Bijbel Club (VBC). Dit vond ik 

zo leuk om te doen, dit veroverde mijn hart. 

Om te midden van de kinderen te zijn en te 

helpen om het Woord van God aan hen te  

 

 

vertellen, dat is een grote en geweldige 

verantwoordelijkheid.  

Het jaar daarop gebeurde er iets wat ik niet 

verwachtte, in 2016 werd ik gevraagd om juf 

te zijn in de klas van 3 en 4-jarigen tijdens de 

vakantie bijbelclub. Wat een eer en wat een 

vreugde voelde ik, dat ik de gelegenheid kreeg 

om de kinderen te leren dat God geweldig is 

en hoe Hij voor ons zorgt! Al die kleintjes, die 

met glinsterende oogjes luisterden naar de 

verhalen uit de Bijbel. En die oprechte 

glimlach op hun gezichtjes te zien, het was 

ongelofelijk!  

Dit jaar (2017) was het tweede jaar dat ik de 

eer had om opnieuw juf te zijn. Mijn dank gaat 

uit naar “tia Algemira” die niet alleen de 

directrice is van deze instelling, maar ook als 

een moeder voor mij is. Zij heeft een plaats in 

mijn hart, net als Alie, Nico en Hennie. Ik 

dank iedereen die mij deze gelegenheid gaf 

om onderwijzeres te zijn. Ik hoop dat ik door 

mag gaan met het geven van deze lessen. Het 

is prachtig als je te horen krijgt dat een 

jongetje een bijbelverhaal dat je verteld hebt 

aan zijn moeder verteld en dat de moeder het 

een heel mooi verhaal vond. Zo fijn dat de 

bijbelclub er is. 

Hartelijk bedankt voor alles!  

 

 

Júlia Pepe Locateli. 
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Sara verteld 

 
Marco Antônio dos Santos (6 jaar) vertelde 

aan tia Sara dat hij “bolinhas de chuva” zo 

lekker vindt. Dat zijn een soort mini 

oliebolletjes bedekt met een laagje suiker en 

kaneel. “Bolinhas de chuva” betekent 

regenballetjes, waarschijnlijk omdat het zo 

lekker is om ze warm te eten op een koude 

regendag. Marco Antônio vertelde dat zijn 

moeder ze heel lekker maakt. “Ik ga mijn 

moeder vragen om ze vanavond te maken en 

dan neem ik morgen een paar voor je mee tia!” 

Blij met dit vooruitzicht ging hij weer spelen. 

Maar even later kwam hij met een bezorgd 

gezichtje weer naar Sara toe: “Tia, ik kan  

 

 

 

 

morgen geen “bolinhas de chuva” voor je 

meenemen”. “Maar waarom dan niet”, wilde 

Sara weten. “Nou, de zon schijnt steeds!” 
 

Sara 
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       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 

 

Sleutelhangers gemaakt voor vaderdag. 

Moederdag cadeautje, een roos met foto. 

De kinderen maken met Sara een roos van 

crêpepapier voor moederdag. 


