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1. Week van het kind 

 

Zoals ieder jaar is ook in 2018 de week van 

het kind gevierd. Het is een groot feest in het 

kinderhuis met heel veel activiteiten. Zoals 

het rond rijden in een treintje en dit jaar een 

clown die ballonnen vouwt in allerlei  

vormen. Natuurlijk de traditionele nacht van 

de pyama voor de meisjes en de nacht van 

de bermuda voor de jongens. Een uitstapje 

naar de plaats Caconde waar het Aquarium 

is, popcorn en hamburgers eten en spelletjes 

doen. Danielly en Ana Lívia hebben daar iets 

over geschreven. 

Week van het kind 

De rit met het treintje was erg Cool, we maakten een rit door de stad. Met het uitstapje 

naar het aquarium in de plaats Caconde zagen we verschillende soorten vissen. In de 

Nacht van de pyjama zwommen we tot aan donker toe. Er was "schat zoeken" (de 

schatten waren bonbons die overal op het terrein van de Lar waren verstopt). Daarna 

trokken we onze pyjama's aan en kregen we een cadeautje. Daarna gingen we een 

broodje hamburger eten met frisdrank erbij; we gingen onze tanden poetsen en daarna 

slapen. 

Juf Keli en juf Ione hadden dit alles georganiseerd en dit alles was erg Cool. 

                                                                                              Danielly Moraes Pereira. (12 jaar) 

 



Week van het kind 

 

De week van het 

kind hier in de 

Lar da Infância 

was erg Cool, er 

was: een trampo-

line, een clown, 

we gingen naar 

een Aquarium in 

Caconde, er was de nacht van de pyjama en de nacht 

van de bermuda. Voor mij was het een ongelooflijk 

mooie week. Wat ik het fijnste vond, was de nacht van 

de pyjama, omdat er verschillende spelletjes werden 

gedaan. We hebben gezwommen, hamburger gegeten 

en frisdrank gedronken. In de week van het kind was er 

ook het treintje, dat was erg Cool want we maakten 

een rit door de stad. 

Het uitstapje naar het aquarium in Caconde was ook 

ongelooflijk fijn, we zagen verschillende vissen met 

verschillende kleuren. 

In de nacht van de pyjama 

deden we leuke spelletjes. 

De spelletjes die ik het 

leukste vond was "taart in 

het gezicht" en het zwem-

men tot in het donker, (in 

Brazilië wordt het vroeg 

donker); ik vond 

"schatzoeken" ook erg leuk, de schatten waren lekkere 

bonbons. Na de spelletjes kregen we een cadeautje en 

gingen we eten. Het slapen was ook erg Cool; we 

speelden "poes-miau" en "blinde slang". We sliepen erg 

laat want we wilden niet vroeg slapen, we wilden het 

maximum profiteren van die nacht. 

Dit was de leukste week van het kind voor mij en ook 

voor de andere kinderen die hier in de Lar da Infância 

komen. 

                        Ana Lívia dos Santos Evangelista. (11 jaar) 

2. Love is in the Air 

 

Lieve broers en zussen, 

Kennen jullie het programma “Love is in the 

air”?  Wij hadden er nog nooit van ge-

hoord, totdat…… 

Op 29 juni hadden wij een afspraak met 

Hollandse vrienden uit een naburige stad, 

dat ze ons 's middags om 15:00 uur op 

zouden halen om samen iets gezelligs te gaan doen. 

Het was die dag 50 jaar geleden dat zij verkering kregen 

en dat wilden ze met ons vieren met een koffiepicknick. 

We spraken af dat ik voor appeltaart zou zorgen. Om 

15:00 uur kreeg ik een appje van onze vriendin: ze 

zouden net weggaan, toen werd haar man geroepen 

om een probleempje op te lossen op hun bedrijf, dus ze 

zouden wat later komen. Uiteindelijk was het 15:35 uur 

toen er aan de poort werd geroepen. Nico ging kijken 

en wenkte mij om ook te komen. Bij de poort stonden 

niet onze vrienden, maar drie onbekende mannen. Een 

met een grote camera op z'n schouder, een met zo'n 

grote zwabber microfoon en een met een map met pa-

pieren in z'n hand... wat zullen we nou beleven? “Ik ben 

Robbert en wij zijn van de Nederlandse televisie, wij 

bezoeken Nederlanders die in Brazilië wonen om een 

programma te maken over wat Nederlanders daar 

doen en hoe ze wonen. Mogen we binnenkomen om 

jullie te interviewen? Op zo'n moment flitst er van alles 

door je heen: “Hoe kan dit zo ineens, hoe komen ze aan 

ons adres, waarom hebben ze niet eerst contact opge-

nomen om een afspraak te maken”? Maar natuurlijk, 

kom binnen! Wij waren zo 

verbouwereerd en het ging 

allemaal zo snel, Robbert 

begon meteen met allerlei 

vragen, zodat we helemaal 

vergaten om ze uit te nodi-

gen om te gaan zitten, we 

bleven in de kamer staan. 

Na enkele vragen over 

waarom we in Brazilië zijn 

en wat we hier doen etc. 

etc. vroeg Robbert of we 

nog familie in Nederland 

hebben en of we onze fami-

lie missen.  

“Missen jullie je klein- Robert ten Brink met Elisabeth,  

Paul met Rik op zijn arm en Tim 



kinderen niet, zoals Rik, die heb jij (Hennie) nog 

helemaal niet in het echt gezien, en dan Tim, die je elke 

week voorleest”.  Huh, hoe weet hij de namen van onze 

kleinzoons?! “Elisabeth vertelde ons dat je er heel erg 

naar verlangt om Rik in het echt te leren kennen”. Nog 

meer verbazing van onze kant, heeft hij Elisabeth 

gesproken...? Maar voor we konden reageren vroeg hij: 

“Zouden jullie je kleinkinderen niet in het echt willen 

zien?” Ja natuurlijk wel... waar gaat dit gesprek heen? 

“Nou, ga dan maar eens op de hoek van de straat 

kijken, daar staan ze.” Nee, dat kan niet! “Jawel, anders 

zou ik het niet zeggen; ga maar kijken”! Nico en ik 

keken elkaar aan, zou het echt..., nee, dat kan niet mo-

gelijk zijn. Maar toch... we gaan kijken, lopen de oprit af 

naar de poort, kijken eerst naar rechts: niks te zien. 

Kijken naar links... op zo'n 100 meter afstand stond een 

bus geparkeerd en voor die 

bus stonden Elisabeth en 

Paul, met Tim en Rik!!! 

Je ziet het plaatje, maar het 

lijkt geen werkelijkheid! Tot 

Elisabeth en Tim het op een 

hollen zetten en wij hen tegemoet holden (en de  

cameraman meehollen) en we elkaar in de armen 

vielen: ja ze zijn echt, het zijn geen droombeelden! Paul 

was inmiddels ook bij ons gekomen, met Rik op z'n arm. 

Rik wilde wel even geknuffeld worden, maar niet bij 

oma op de arm blijven. Hij moest eerst nog even wen-

nen. Lieve mensen, wat een emoties gaan er door je 

heen op zo'n moment! 

De koffers uit de bus en afscheid nemen van de tv-

ploeg, want die moesten nog een paar uur rijden naar 

hun volgende bestemming. Onder de koffie met appel-

taart (want onze vrienden kwamen niet opdagen, die 

zaten in het complot en moesten er met een smoes 

voor zorgen dat wij die middag thuis zouden zijn), ver-

telde Elisabeth hoe de vork in de steel zat. Op RTL was 

een oproep 

gedaan aan 

mensen die 

familie hebben 

in Brazilië en 

die hun familie 

heel graag 

zouden willen 

bezoeken, om 

een brief te schrijven. Elisabeth had zich niet bedacht 

en ging meteen schrijven. Een paar dagen later stond 

Robbert ten Brink met een cameraploeg onverwacht 

s’avonds bij hen op de stoep met het bericht dat zij 

uitgekozen waren om met een team van “Love is in the 

air” ons te gaan bezoeken. Drie week later waren ze al 

bij ons, dat ging dus allemaal heel snel.  

Maar wat Nico en ik een wonder van de planning van 

de Here vinden, wat niemand wist en waar dus  

niemand rekening mee kon houden in de planning van 

deze reis, is dat wij toen zij hier aankwamen nog één 

week moesten werken en dan twee weken vrij zouden 

hebben! Dat was in de geschiedenis van de Lar nog 

nooit voorgekomen, dat we in juli twee weken dicht 

waren! I.v.m. bezuinigingen van de Gemeente zouden 

er geen schoolbussen rijden in de juli vakantie en 

werden de instellingen 

zoals de Lar niet 

bevoorraad met  

levensmiddelen dus 

werd besloten om voor 

twee weken dicht te 

gaan. In de eerste  

week dat onze  

bezoekers er waren werd de Vakantie bijbelclub 

gehouden. Tim deed heel enthousiast mee met alle  

activiteiten en genoot! 

Paul en Elisabeth nodigden 

ons uit om samen met hen 

een paar dagen op reis te 

gaan, om samen een nieuw 

stukje van Brazilië te 

verkennen dat was heel 

fijn. We hebben nog wat 

plaatselijke bezienswaar-

digheden bezocht en zijn 

een middagje bij vrienden op bezoek geweest. Als 

laatste wat souvenirs kopen en toen was het al 20 juli... 

de dag van vertrek en moesten we toch echt afscheid 

nemen.  

Lieve mensen, wij vonden dit onverwachte bezoek van 

onze kleinkinderen met hun pappa en mamma zo'n  

bijzondere liefdeblijk van de Here, die onze diepste  

verlangens kent, en het onmogelijke mogelijk maakt... 

dat wilden we graag met jullie delen. Ja, God is goed! 

Onze hartelijke groeten en heel veel zegen van de Here 

toegewenst aan jullie allemaal,  

            Nico  en  Hennie. 

 

PS. Het programma “Love is in the air” over het bezoek 

aan ons zal in februari 2019 uitgezonden worden. 



3. Prietpraat 

Benjamin 

Benjamin, bijna 3 jaar, was aan het spelen met een 

groepje kinderen, iedereen was verdiept in zijn eigen 

spel. Op een gegeven moment stond hij op en begon 

uit volle borst een evangelisch lied te zingen, hij stond 

met z´n ogen gesloten en stak zijn rechterarm omhoog. 

Zo stond hij vol overgave te zingen, terwijl de andere 

kinderen stilletjes zaten te luisteren.  

Benjamin gaat met z´n ouders naar een Evangelische 

gemeente; daar let hij dus goed op, want hij zong de 

tekst helemaal goed! 

(Mat 21:16b “Uit de mond van kleine kinderen en  

zuigelingen hebt Gij lof bereid”.) 

Cauê 

Tia Marinalva zag op Face-

book een foto van Cauê 

(net 4 jaar geworden), met 

een ander jongetje in een 

zwembad. Na het weekend 

vroeg ze hem wie dat 

jongetje was waarmee hij 

op de foto stond. “Dat is mijn vriendje  

Arthur”. “O, wat leuk”, zei tia Marinalva. “Van wie is 

Arthur een zoon”? Cauê keek haar heel verbaasd aan: 

“Van zijn vader en moeder natuurlijk”! 

Dat is toch logisch... van wie anders? 

4.Pakketpost. 

Af en toe wordt er 

een cadeautje voor 

één van spon-

sorkinderen vanuit 

Nederland opge-

stuurd. Toch wil ik 

jullie er attent op 

maken dat het be-

ter is om dit niet 

meer te doen. Met ingang van 2018 heft de Brazili-

aanse douane namelijk invoerrechten over alle pak-

keten die het land inkomen. Het pakket wordt vast-

gehouden en we krijgen dan bericht per post dat er een 

pakket is gearriveerd, wat pas verder verstuurd zal 

worden na het betalen van een bedrag wat door de 

douane vasgesteld wordt n.a.v. de inhoud van het 

pakket. Een bevriende familie stuurt de Lar regelmatig 

een pakket met gebruikte kleding en gebruikt 

speelgoed én strijkkraaltjes, die in Brazilië niet te koop 

zijn. Ook over gebruikte spullen moet invoerrechten 

betaald worden, een aanzienlijk bedrag nog wel! De 

verzendkosten zijn al hoog, met deze nieuwe maatregel 

is het onbetaalbaar om een pakketje te versturen. 

Mocht u toch graag een cadeautje willen geven aan uw 

sponsorkind, dan is het mogelijk om een bedrag te stor-

ten op de rekening van de St. Kinderhuis Lar da Infância 

Brazilië, met vermelding van de naam van het be-

treffende kind. De penningmeester geeft dit dan aan 

ons door en dan kopen wij hier een cadeautje voor het 

betreffende kind. Daar maak ik foto´s van en daarna 

stuur ik u een brief met daarin de foto´s om te laten 

zien wat het kind heeft gekregen en hoe het daarop 

reageerde.  

Een kaartje sturen is natuurlijk ook heel erg leuk en  

héél welkom. En daar hoeft geen invoerrecht over  

betaald te worden!  

Hennie Hensen 

5. Uw giften 

 

Even een up-date van wat 

wij met uw giften doen. Al-

lereerst hebben we genoeg 

ingezameld voor het brand-

preventie project. En trots 

mogen we U vertellen dat 

de bouwwerkzaamheden begonnen zijn. Er zijn geulen 

gegraven, het pomphuis met waterreservoir staat er. 

Ook in het Largebouw wordt nu volop gewerkt en her-

rie gemaakt om brandslangen te plaatsten. Daarnaast is 

er wat aan het achterstallig onderhoud gedaan van o.a. 

het zwembad en zijn er horren voor de keukenramen 

geplaatst (i.v.m. hygiene). Ook was er een nieuwe tv 

nodig en dat zijn toch de 

leuke dingen om uit te 

pakken!  

Fijn dat we dit alles kunnen 

doen dankzij uw giften. 

 

Hartelijk Bedankt! 

 

In de week van het kind hebben alle kinderen een 

bal cadeau gekregen van een mevrouw  



6. Kerstactie 

Het einde van het jaar is weer in zicht gekomen en 

daarmee in ons land soms wat minder aangename 

temperaturen. Het is ’s avonds al vroeg donker en we 

zien uit naar het Licht dat met Kerst is gekomen. In 

Brazilië is dat anders. Het kan in Brazilië rond deze tijd 

gemakkelijk rond de 40oC zijn en heel erg vochtig. We 

kunnen ons dat een beetje moeilijk voorstellen. Het 

Kerstfeest wordt hier geassocieerd met de winter-

periode. Toch ziet men ook in Brazilië uit naar het feest 

waarbij de komst van de Here Jezus gevierd wordt. De 

medewerksters in ons kinderhuis zijn al weer heel druk 

bezig met de voorbereidingen voor Kerstviering. En 

steeds weer komt de vraag naar voren: “hoe kunnen 

we het kerstverhaal zo vertellen dat het werkelijk gaat 

leven voor de kinderen en hun ouders”.  

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar heeft het team zich deze vraag gesteld.  

Met volle toewijding en energie wordt er gewerkt om 

de kinderen op hun eigen niveau een rol in de 

Kerstviering te geven. Wanneer je een rol speelt in een 

kerststukje blijft het je bij, soms je hele leven lang. En 

dat is wat wij beogen: kinderen het Evangelie vertellen 

op een manier die ze bij blijft en ook de ouders bereik-

en met het Evangelie. Onze medewerksters doen dit 

niet uit eigen kracht, maar worden gesterkt doordat 

alles in gebed wordt gebracht en zij de leiding van de 

Heer in de voorbereidingen mogen ervaren.  

Het is inmiddels traditie geworden dat de kinderen een 

gezellige kerstmaaltijd krijgen en aan het einde daarvan 

worden er kerstcadeautjes uitgedeeld. Het is voor de 

kinderen heel feestelijk en soms het enige cadeautje 

wat zij ontvangen.  Jaarlijks brengen wij 

de kerstviering onder uw aandacht en 

vragen u dan om hulp om de kinderen 

dat cadeautje ook te kunnen geven. 

Dankzij uw hulp lukt het ieder jaar weer 

om alle kinderen blij te maken.  

Doet u nu ook weer mee?  

Om het u gemakkelijk te maken sluiten wij een accept-

girokaart bij. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op 

bankrekening NL55 RABO 0394.5446.25 t.n.v. Stichting 

Kinderhuis Brazilië Lar da Infância te Heiloo onder ver-

melding van “Kerstcadeautjes”. Namens alle kinderen 

in ons huis bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Gerrit van der Starre, penningmeester 

 

7. Gedicht 

Toen ik dit gedicht las moest ik aan de Kerstdagen 

denken, waar veel mensen over vrede praten… 

Alie 

 

 

 

                             

 

Gedicht uit de bundel  "Zegenstromen"  

                                                               van Neeltje Bouw 

Niet zo over vrede praten, 

maar kijken diep 

in eigen Hart 
Lippentaal, dat  

zal niet baten,  

dat brengt al  

zoveel smart. 

Daar waar Liefde woont, 

gebiedt de Heer  

Zijn zegen, 
Daar woont Hijzelf 

en Vrede wordt verkregen. 
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GEZEGENDE KERSTDAGEN EN EEN HEEL FIJN NIEUWJAAR 

Namens alle kinderen en medewerkers van de Lar da Infância 
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