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In deze nieuwsbrief: 
 

• Kinderfeest  
• Kerstfeest in de Lar  
• Speeltuin 
 
 
KINDERFEEST 
Na de wintervakantie in juli, waarin de 
Vakantie Bijbel Club gehouden werd, 
begint voor de kinderen weer een periode 
van serieus leren. Op naar het einde van het schooljaar, wat in Brazilië begin december 

afgesloten wordt. Sommige kinderen denken al snel: “Is 
er nu helemaal niks leuks meer te beleven in deze 
maanden?” En dan herinneren ze zich de ‘nacht van de 
pyama en de 
bermuda’ die 
vorige jaren werd 
gehouden en al 
gauw  komen de 
vragen: “Wanneer 
mogen we weer 
blijven slapen in de 

Lar?” Wel dat grote feest werd gehouden op 21 en 22 
oktober jl. Er werd zelfs een hele ‘feestweek’ 
georganiseerd! Want wisten jullie dat in Brazilië 12 
oktober de dag van het kind is? De meeste kinderen krijgen een cadeautje op die dag, van 
hun ouders of van hun peetouders of een ander familielid. Ook op de scholen wordt er iets 
leuks gedaan voor de kinderen en natuurlijk ook in de Lar da Infância!  
Deze drie foto´s geven een kleine impressie van de ‘nacht van de pyama en de bermuda’. Ik 
kan jullie wel verklappen dat er weinig is geslapen in beide nachten! 
 
Tia Ione had het voortouw genomen en samen met de andere tias een programma opgezet 
van 5 dagen vol bijzondere activiteiten in de Lar. Er werden bijzondere spelletjes gespeeld, 
er was een uitje naar het speeltuintje van de Nestléfabriek (op loopafstand van de Lar), er 
werd een ritje gemaakt met een ‘treintje’ door het centrum van de stad. En de grote zaal van 
het kinderhuis werd een echte bioscoop, compleet met popcorn en frisdrank! In de loop van 
de week was er ook nog allerlei lekkers om te eten en te snoepen! En op de laatste dag van 
deze bijzondere week kwam er een trampoline en een groot opblaas ‘voetbalveld’ (van de 
Gemeente São José), wat werd gevuld met een laagje water en zeep: lekker glibberen en 
glijden, maar van voetballen kwam niet veel! Studenten van de gymlerarenopleiding 
begeleidden dit geheel. En ´s middags kwam er nog een groep studenten van een andere 
opleiding een feestje voor de kinderen organiseren met hotdogs, frisdrank en ijsjes. We zijn 
de Here dankbaar dat hij al deze mensen bewogen heeft om zich in te zetten om voor onze 
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kinderen zo´n feest te bereiden! Omdat foto´s vaak meer vertellen dan een heel verhaal, 
volgt hier een foto-impressie:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie het goede antwoord geeft op de vraag, mag een bordje met slagroom in het gezicht 
wrijven van de tegenstander die het antwoord niet wist... spannend en... wat een lol! 

De Lar-bios, met popcorn en fris!  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Met de trein een ritje door de stad maken, een trein 

met maar liefst twee wagons!         

Gabriela Serrano Oliveira, Pedro 
Henrique en Marcus Vinícius.  

       Tia Sara met Hellen op schoot en haar grote dochter Esther naast zich.  
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En tot slot... probeer maar eens op de been te 
blijven op het zeepvoetbalveld! 
 
Eerst in de rij, wachten op je beurt en dan... dikke 
pret! 

 
 
 
De kleine kinderen vermaken zich tijdens 
het feest prima op de trampoline. 
 
 
 
 

KERSTFEEST IN DE LAR 2014 
Hoewel het in december in Brazilië hartje zomer is en 
wij ons de kerstviering in de zomer nauwelijks kunnen 
voorstellen, is de leiding van ons kinderhuis al weer 
bezig met de voorbereidingen van de a.s. Kerstviering. 
Hier kijken we in de donkere dagen uit naar het Licht, 
maar ondanks de zomer wordt er in Brazilië ook 
uitgekeken naar het Licht dat de Here Jezus in deze 
wereld heeft gebracht.  Om die reden vieren we ieder 
jaar Zijn geboorte. Van dat Licht en die geboorte 

móéten wij vertellen. Zowel aan de kinderen in ons huis als aan hun ouders. Jezus is ook hun 
Verlosser en dàt mogen wij vertellen. 
Maar hoe hard het team ook aan het programma werkt, zonder de hulp van de Heer, dus 
zonder gebed, gaat het niet en daarvan zijn zij doordrongen en alle voorbereidingen worden 
dan ook voor de troon van God gebracht en aan Hem wordt wijsheid gevraagd om ook dit 
jaar het verhaal van de komst van Jezus goed te vertellen. De Kerstviering is in Brazilië ook 
een heel sociaal gebeuren. Bij de viering hoort een gezellige feestmaaltijd en ook een 
cadeautje voor de kinderen, net zoals bij ons met Sinterklaas. De ouders zijn vaak niet in 
staat om met Kerst cadeautjes te geven en toch is het heel belangrijk voor kinderen om iets 
feestelijks te ontvangen. Daarom voeren wij ook dit jaar een actie voor de kerstcadeautjes. 
Wij zijn blij dat wij op dit ogenblik nog steeds in staat zijn om 100 kinderen te mogen 
verzorgen en op die manier de moeders in staat stellen om in hun levensonderhoud te 
voorzien. 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 
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.  
 
SPEELTUIN 
Dankzij de opbrengst van de zomeractie konden de nodige reparaties op het sportveld en in 
de speeltuin gedaan worden en kon alles daarna van een frisse nieuwe laag verf worden 
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voorzien. De speeltuin is er ook een stuk veiliger door  geworden, doordat bijna versleten 
onderdelen aan schommels en zo vervangen konden worden. Drie versleten metalen wippen 
zijn vervangen door drie houten, die super stevig zijn. 
Door deze actie konden we ook de doelen aanpassen. Elk jaar was het nodig om nieuwe 
netten te kopen. Omdat onze doelen niet de standaard maat hebben, lukte het meestal niet om 
passende netten te vinden. Nu zijn er metalen strips in gelast... een idee wat we hebben 
overgenomen van een openbaar speelveld wat we in Nederland zagen. De eerste indruk is 
dat het heel goed werkt en stevig is. De kinderen zijn heel trots op het mooie sportveld waar 
ze nu mogen spelen. Heel hartelijk bedankt aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De metalen strips worden in het doel gelast. 
  
 
 

De nieuwe houten wippen! 
Dank! 
In dit jaar hebben we met veel moeite en strijd te 
maken gehad wat betreft het werk in het kinderhuis, 
op allerlei gebied; maar in dit alles mochten we ook 
steeds weer de trouw en de hulp van de Here zien. 
We kunnen niet zonder Zijn leiding en inspiratie, 
zonder Zijn wijsheid, kracht en bewaring over het 
werk. We mogen ons ook verblijden over de vele 
zegeningen die we uit Zijn hand mochten 
ontvangen. Zegeningen en bemoedigingen ook door alle hulp die we steeds weer mogen 
ontvangen van jullie, trouwe achterban, die dit werk vanuit Nederland ondersteunen. 
Hartelijk bedankt voor alle hulp en betrokkenheid bij het werk wat hier in de Lar da Infância 
met de kinderen wordt gedaan. Het is voor deze kinderen een unieke gelegenheid om in de 
dagelijkse gang van zaken de liefde van de Here Jezus te ervaren en Hem te leren kennen! 
 

Heel veel zegen van de Here toegewenst, 
Nico en Hennie Hensen. 
 

Bestuur Stichting Kinderhuis Lar da Infância Brazilië 
Ed Veldhuijzen van Zanten voorzitter  tel. (072) 5617380 
Saskia van Tussenbroek secretaris   tel. (072) 56 43874   e-mail: saskiaendelar@gmail.com 
Gerrit van der Starre  penningmeester tel. (072) 533 15 84  e-mail:gerrit.vanderstarre@quicknet.nl 
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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 São José do Rio Pardo SP  
Lar da Infância Brazilië    Oranje Nassaulaan 250 
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 


