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                   Pasen in de Lar 

 

De Here Jezus is 

waarlijk opgestaan! 

Zijn bloed heeft 

gevloeid, Hij stierf 

om ons vrij te kopen, 

maar Hij overwon de 

dood, Hij leeft! 

De kinderen in 

Brazilië denken bij 

het Paasfeest vooral 

aan chocolade  

eieren... Het is een traditie dat de kinderen van hun ouders, van 

grootouders en ook op school een paasei cadeau krijgen. Hoe groter, 

hoe beter maar zo´n ei is niet goedkoop. 

Toen Pasen naderde, begon ik te bidden en te denken: “Hoe gaan we 

ervoor zorgen dat alle kinderen van de Lar dit jaar met pasen een 

chocolade ei krijgen”? Ik begon met de prijzen te vergelijken in de  

diverse winkels. Op een dag liep ik over het centrale plein van de stad, 

toen ik iemand vanuit de verte mijn naam hoorde roepen. Ik keek waar 

het geroep vandaan kwam en zag dat het een kennis van mij was. Hij zei 

dat hij paaseieren wilde geven aan de kinderen van de Lar (hij is 

eigenaar van een winkel met chocolade artikelen). Ik bleef hem 

aankijken en hij vervolgde: "Hoeveel kinderen heb je?" We maakten een 

praatje, maar ondertussen dankte ik God in mijn hart, want Hij hielp ons 

op het juiste moment.  

In de week voor Pasen bracht deze kennis 

een paasei voor elk kind én stuurde iemand 

langs om de gezichten van de kinderen te 

schminken. Het was een fijn feest, de 

kinderen waren blij en wij ook.  

Nogmaals, ik ben God zo dankbaar voor zijn 

aanwezigheid in ons leven en Hij helpt ons altijd.  

Algemira. 



Even voorstellen: Marco Antônio 

Hallo, ik ben Marco Antônio Alves dos Santos en ik  wil U 
iets vertellen over mijn tijd in de Lar da Infância. Ik kwam 
in de Lar in 2007, toen was ik 7 jaar, samen met mijn 
broertje en 2 zusjes. Ik vond het erg fijn hoe alles daar 
werd gedaan. Het was mijn tweede thuis.  
Daar heb ik geleerd over de Bijbel en over de liefde van 
God voor ons allemaal. Ik herinner me dat we korte 
samenkomsten hadden op maandag, woensdag en op 
vrijdag. Op dinsdag en donderdag hadden we  
computerles, dat vond ik erg leuk. 
Ik herinner me ook dat de mensen van de directie  
op bezoek gingen bij alle gezinnen thuis. De  
gezinnen die het financieel moeilijk hadden, zoals  
ons gezin, hielpen ze met een pakket levensmiddelen 
en andere zaken.                                         
Ik ging uit de Lar in 2013, toen was ik 13 jaar.   
Maar zelfs daarna kon ik áltijd bij hen terecht. Als  
ik iets nodig had, waren ze er voor mij en werd ik met 
open armen ontvangen. En nog steeds helpen ze mij 
wanneer dat nodig is. 
 
Met vriendelijke groeten, Marco Antônio 
 

Hennie vertelt over Marco 
 
Tijdens de computerlessen en de activiteiten die  
Nico ondernam met de grotere jongens bleek dat  
Marco Antônio en nog twee jongens een goed  
gevoel hadden voor computertechniek. Nico heeft  
hen daarin verder onderwezen. Toen Marco  
Antônio vanwege zijn leeftijd uit de Lar ging hebben we 
hem gevraagd of hij stage wilde lopen in de Lar: op 
dinsdag- en donderdagmiddag Nico helpen bij de com-

puterlessen en op de andere mid-
dagen bij andere werkzaamheden. 
Nou, dat wilde hij heel graag doen. 
Zo is hij nog drie jaar betrokken 
gebleven bij de Lar.  
 

 

 
Marco komt ook nu nog trouw naar de samenkomsten 
die we in de Lar houden op de zaterdagmiddag voor de 
jeugd van 12 jaar en ouder. Hij gaat ook naar de 
samenkomsten van een Evangelische Gemeente en is 
hij actief in de jeugdsamenkomsten. 
De thuissituatie van Marco Antônio was niet zo positief, 
daarom logeerde hij af en toe wel eens een nachtje bij 
ons thuis. Sinds augustus vorig jaar woont hij definitief 
bij ons. In december heeft hij de middelbare school af-
gerond en hij wil heel graag verder leren. Het school-
systeem werkt in Brazilië heel anders dan in Nederland. 
Om hoger- (beroeps-) of universitair onderwijs te kun-
nen volgen moeten de kandidaten een landelijk exa-
men afleggen en afhankelijk van het aantal punten wat 
daarmee wordt gescoord wordt je toegelaten op de 
(particuliere) school van jouw keuze en kom je wel/niet 
in aanmerking voor een studiebeurs. Er zijn ook scholen 
die gratis vervolg-/beroepsonderwijs aanbieden, maar 
daarvoor heb je  een hele hoge score nodig in dit lande-
lijke examen. Marco Antônio is er niet in geslaagd om 
zich te plaatsen op een school in de richting die hij 
graag wil. Hij gaat nu op zaterdagochtend naar een cur-
sus die hem voorbereidt op het landelijke examen, wat 
in november afgenomen wordt. Ondertussen is hij druk 
bezig geweest om een baantje te zoeken, wat heel 
moeilijk is in onze stad, waar de gevolgen van de crisis 
nog steeds duidelijk 
voelbaar zijn. Via een 
project van de Ge-
meente is het hem 
gelukt om een baan 
te krijgen: op 10 april 
gaat hij aan de slag 
als parkeerwachter! 
 
Hennie Hensen 
 

 

Wat opvalt bij deze foto is dat we twee nieuwe fotomodellen 

hebben! Zijn ze niet schattig?! 

Je kan niet vroeg genoeg beginnen 

met leren te parkeren. 



Dag van de soldaat. 

 

25 Augustus is de 

dag van de 

soldaat, zowel van 

de landmacht, 

luchtmacht als  

marine. Deze dag 

werd ingesteld 

met de bedoeling 

om alle Braziliaanse soldaten te eren, zij die zich nu 

inzetten en die zich in het verleden hebben ingezet om 

het land te beschermen en te verdedigen.  

Deze datum werd gekozen omdat het de geboortedag 

is van een van de grootste militairen van Brazilië, Du-

que de Caxias (Hertog van Caxias). Zijn echte naam was 

Luiz Alves de Lima e Silva, hij werd geboren op 25 au-

gustus 1803 in Rio de Janeiro. Hij behaalde grote over-

winningen en verdedigde de rechten van de burgers als 

beschermheer van het Braziliaanse leger.  

Deze datum wordt ook gebruikt om meer bekendheid 

te geven aan het werk van het leger en de jongeren te 

interesseren voor een toekomst in het leger. 

We hebben nu al twee jaar achter elkaar bezoek gehad 

van een groep dienstplichtige soldaten, waarvan de 

kazerne in de wijk van de Lar staat. Zij zongen samen 

met de kinderen het Braziliaanse volkslied, vertelden 

over de betekenis van de kleuren, de sterren en de 

tekst op de Braziliaanse vlag. Vertelden over wat een 

soldaat allemaal moet doen en als klap op de vuurpijl 

deelden ze stripboekjes uit met een spannend 

soldatenverhaal. Beide keren waren er onder deze 

soldaten jongens die als kind in de Lar hadden gezeten! 

Voor hen was het heel leuk om nu als stoere soldaat 

weer even in de Lar te zijn en voor de kinderen was het 

erg indrukwekkend om die grote jongens van zo 

dichtbij in uni-

form te zien! 

Hennie Hensen 

                                                                

 

Het lokaal schilderen 

 

Cyntia, werkt als juf met Marinalva in de Berçário,

(kinderdagverblijf) bij de kinderen van 1 t/m 3 jaar.  

Zij wilde graag de Berçário opnieuw verven. Samen met 

Marinalva waren ze begonnen om de oude verflagen 

eraf te halen. 

 

Dinsdag 13 februari, dat is hier een vrije dag vanwege 

carnaval, is ze begonnen met schilderen en hebben 

haar zoontje, vader en moeder en ik meegeholpen. 

Daarna hebben Marinalva, Marta (de kookster) en  

enkele kinderen ook geholpen. Toen de basis klaar was 

heeft Cyntia met hulp van Marinalva twee wanden en 

de deuren mooi beschilderd.  

Het is erg leuk geworden. 

Alie Bendanon-Bouwhuis 
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Zomeractie 2018        Brandveiligheid 

 

In onze vorige nieuwsbrieven 

hebben wij al geschreven dat wij 

vorig jaar financieel een heel 

moeilijk jaar hebben gehad. Wij 

hebben ons vertrouwen op de 

Heer gesteld en zijn daarin niet  

teleurgesteld.  

Maar……. een project wat vorig 

jaar al uitgevoerd moest worden is daardoor toch wel op 

de plank blijven liggen, nl. aanzienlijke aanpassingen aan 

ons gebouw voor de brandveiligheid. In Brazilië zijn de 

regels behoorlijk aangescherpt en daardoor voldoen wij 

niet meer aan de eisen die nu worden gesteld. Vorig jaar 

kregen wij een plan voorgelegd wat voor ons onbetaal-

baar was. Daarin werden ook “vreemde” eisen gesteld, 

bijv. een ondergrondse wateropslag, terwijl enkele  

meters verder ons zwembad ligt die een veel grotere 

hoeveelheid water bevat dan de ondergrondse tank zou 

hebben. Natuurlijk weegt de veiligheid van onze 

kinderen heel zwaar, maar sommige eisen waren ge-

woon niet reëel. Dit jaar kregen we in februari een  

aanzegging van de brandweer, dat we nu wel ernst 

moeten maken met de uitvoering van het project.  

Onlangs is er iemand van de brandweer weer bij ons 

komen kijken. De regels blijken nu wat soepeler te 

worden toegepast en de eis van de ondergrondse 

wateropslag is geschrapt; het zwembad voldoet als 

watervoorraad!  

 

 

 

We hebben de nieuwe tekeningen inmiddels ontvangen 

en wachten op de offerte om het plan in uitvoering te 

nemen. Een voorlopige begroting geeft aan dat de 

kosten toch wel rond de €. 10.000 komen te liggen. 

Omdat wij dit geld niet beschikbaar hebben zullen we 

opnieuw ons vertrouwen op de Heer moeten stellen, 

dat Hij zal voorzien in de financiële middelen, zodat dit 

project uitgevoerd kan worden en de toekomst van ons 

kinderhuis, ook wat dit betreft, veilig wordt gesteld! 

Graag doen wij daarom weer en beroep op u.  

Wij sluiten een acceptgiro bij en u kunt uw bijdrage ook 

direct overschrijven op onze bankrekening :  

IBAN NL55 RABO  0394  5446  25 t.n.v. Stichting 

Kinderhuis Brazilië “Lar da Infância” te Heiloo.  

Namens onze kinderen willen wij u bij voorbaat  

hartelijk danken voor uw bijdrage.  

Gerrit van der Starre, penningmeester. 

Lezen op z’n 

kop is ook 

heel leuk! 

Lief zijn voor 

elkaar is heel 

belangrijk! 


