
   Nieuwsbrief             April 2019              

Lar da Infância              Home for Children  

Inhoud 

 

1. Terugblik. 

 

2. Verbouwen.  

Brandpreventie 

  

3. Even vertellen. 

 

4. Alie 30 jaar in de Lar. 

 

5. Onze Penningmeester. 

Onderhoud gebouw en terrein 

 

Informatie  

Stichting kinderhuis  

de Lar da Infância 

Terugblik 
 

Lieve allemaal, 

Als jullie dit lezen is het al weer de vierde maand van het jaar. Maar ik wil toch 
nog iets schrijven over de laatste maand van 2018.  

Op 7 december hielden we het Kerstfeest, weer in hetzelfde theatergebouw van 
de Gemeente São José. Heel fijn dat wij en andere instellingen en scholen deze 
ruimte mogen gebruiken, met elke keer weer de hulp van een man die het geluid 
en de spots voor ons regelt. Daar zijn we heel dankbaar voor. 

Het was een hele gezegende avond; door 
dans, theater en liederen klonk de blijde 
boodschap van de geboorte van Jezus 
onze Heer en Heiland. En gezien de  
tekenen van deze tijd, mogen we Hem 
spoedig verwachten, Maranatha!  
Ook de Kerstmaaltijd met de kinderen en 
de uitreiking van de cadeautjes was weer 
een feest.  
Met dank aan allen voor de giften die het 
mogelijk hebben gemaakt! 

 



We hebben in december weer een Bazaar gehouden 
m.m.v. de familie Mello. En voor de tweede keer met 
een hele goede opkomst en ook een goede opbrengst!  

Eind 2018 zijn twee mede-
werksters, Shirley en Cyn-
tia, bevallen van een doch-
tertje. Shirley heeft met 
veel bewogenheid aange-
geven dat zij stopt met 
werken om voor de baby 
te zorgen, ze heeft ook  
nog een zoon en dochter. 
Nu kan ze meer tijd beste-
den aan haar gezin.  

In februari zijn we weer met een nieuw schooljaar be-
gonnen. Om verschillen redenen zijn er kinderen uit de 
Lar gegaan en een groot aantal nieuwe kinderen in de 
Lar gekomen. Helaas is er altijd meer vraag dan aanbod.  

Als ik dit schrijf hebben we net drie verschrikkelijke 
aanslagen gehad. Eerst hier in Brazilië in een school, 
met doden en gewonden. Daarna in Nieuw Zeeland, 
met nog veel meer doden en gewonden en nu in 
Utrecht. Ik heb daar niet ver vandaan gewoond op  
Kanaleneiland en pakte altijd de tram als ik naar het 
Centrum ging. “Dat U Heer de nabestaanden en vrien-
den troost en dat zij ook Jezus mogen leren kennen als 
hun heer en Heiland”, is mijn bede. 

De hartelijke  
groeten en Zegen 
van de Heer, 

Alie. 

Verbouwen.  
 

Hallo allemaal, 

Na opnieuw een stilstand 
van 5 weken is de afron-
ding  van het brandpre-
ventieproject in zicht!!! 

De bestrating is hersteld, 
de verbindingsbuis tussen 
de Lar en het pomphuis is  
onzichtbaar weggewerkt. 

De pomp is inmiddels 
compleet aangesloten. 
(foto van voor het  
aansluiten) 

En  de waterbak heeft zijn 
10.000 liter water ontvan-
gen. 

Met anderen woorden : 
het einde is in zicht! 

Maandag komt er een  
machine om de geul van 
de leidingen verder dicht 
te maken en moet er hier 
en daar nog een leiding  
worden weggewerkt.  
En natuurlijk moet er ook  
nog wat geschilderd  
worden, dat zullen we  
zelf moeten doen. 
Maar na het proefdraaien 
kan alles gebruikt worden 
en voldoen we aan de 
voorschriften, prijs de 
Heer!!! 

De metselaars denken dat 
het aanstaande dinsdag 
hun laatste werkdag is op 
de Lar. Fernando, die het 
eigenlijke brandpreventie-
project heeft uitgevoerd, 
denkt ook dinsdag te gaan 
proefdraaien.   

We zijn dankbaar dat het 
project inmiddels hele-
maal afgerond kon wor-
den. 

Hartelijke groeten ,Nico. 

Shirley als juf  

De brandweer aansluiting op 

straat. 

Alie zingt met de 

kinderen 



Even vertellen. 

 
Hallo, 

 

Ik ben Jonathan 
en ben vroeger 
met veel plezier 
naar de Lar ge-
gaan. Inmiddels 
ben ik volwassen.  
Zes jaar geleden heb ik in de kerk geholpen een jeugd 
groep op te starten. Omdat ik inmiddels een eigen ge-
zin heb ben ik gestopt met het jeugdwerk. 
Maar begin september vorig jaar had ik een ervaring 
met God die ik nooit eerder had beleefd of gevoeld, 
althans niet zo sterk. Ik hoorde Hem door de Heilige 
Geest duidelijk tegen mij zeggen: "Je zult weer jonge 
mensen leiden." Ik begreep toen nog niet wat deze  
oproep zou betekenen. Gedurende een aantal dagen 
vertelde de Geest van God me hetzelfde: "Je zult weer 
jonge mensen leiden", "Wees voorbereid om jonge 
mensen te leiden."   
Ik vertelde het aan mijn vrouw want, was bang dat  
ik het mezelf inbeeldde. Maar vier maanden na deze  
ervaring kwam de vraag vanuit de kerk of ik jeugdleider  
wilde worden! Ik werd samen met mijn vrouw Taís,  
ingezegend door onze voorgangers Raul en Miriam  
Sereno, als Jeugdleiders van de Missionaire Jeugd-
groep. Het is heel bijzonder om Gods woord te  
mogen vertellen aan jongeren.  

Ik wil graag een  
voorbeeld zijn in 
het leven van de 
jonge mensen, en 
dat ik dat nu samen 
met mijn vrouw 
mag doen is heel 
fijn. 

                                                                             
Jonathan. 

 

Alie Bendanon 30 jaar in de Lar. 
 

Nadat eerst Femmy Vroegop en daarna Nelie Klooster-
boer vanuit de gemeente Citylight Alkmaar de leiding 
hadden over het Kinderhuis “Lar da Infância” werd na 
het vertrek van Nelie de leiding in 1985 overgenomen 
door Algemira. Na enkele jaren vroeg Algemira aan de 
ondersteunende gemeenten in Nederland om assisten-
tie, ook om de communicatie Brazilië/Nederland te  
verbeteren, want Algemira sprak geen Nederlands. De 
jonge weduwe Alie voelde zich door God geroepen en 
ging in april 1989 naar Brazilië om mede leiding te ge-
ven aan het kinderhuis. Zij is verantwoordelijk voor de 
financiën, maar –en dat is eigenlijk wel een heel lastig  
onderdeel van haar werk- voor de hele administratieve 
afhandeling van alle overheidszaken met o.a. de be-
lastingdienst, de sociale dienst en de gemeentelijke 
overheid. Daarnaast 2x per week een kinderclub en op  
zaterdag een jeugdclub, enz., enz.   
Dit doet zij dus nu al 30 jaar!!!  
Een hele goede reden om haar  
van harte te feliciteren voor  
haar wel heel bijzondere inzet. 

 

 
Namens alle medewerkers  
     en kinderen van de  
         Lar da Infância. 
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Zomeractie 2019 

Onderhoud gebouw en terrein 

 

Het vorige jaar stond helemaal in het teken van het 
brandpreventieproject. Tot dusverre één van de groot-
ste projecten die we in ons Kinderhuis hebben gehad. 
Op dit moment worden de laatste stukjes van de puzzel 
gelegd, zoals een vaste verbinding tussen de gasflessen 
en de keuken. De brandweer is nog niet geweest voor 
de eindcontrole, maar weten al dat we aan alle eisen 
voldoen. Het heeft heel wat hoofdbrekens gekost en 
het geduld van de leiding van ons Kinderhuis is heel, 
heel erg op de proef gesteld. Aannemers die op bepaal-
de dagen niet kwamen, terwijl het wel was afgespro-
ken, om na een paar weken gelukkig toch weer verder 
te gaan.  

Doordat alle aandacht en financiën naar dit project zijn 
gegaan, is er veel onderhoud blijven liggen in de afgelo-
pen jaren. Ook daar moeten we verder mee, zoals het 
verven van de gebouwen van binnen, het herstellen 
van afwateringsgoten op het terrein. Het kan in São Jo-
sé do Rio Pardo heel hard regenen en je wil niet dat de 
kinderen door de modder moeten lopen om in het ge-
bouw te komen.  

Hier en daar wat metselwerk, vervanging van de hou-
ten vloeren die er al 50 jaar liggen, reparatie van de 
twee grote houten speelhuisjes, om zo maar wat zaken 
te noemen die op de onderhoudslijst staan. 

Graag doen wij daarom weer en beroep op u. Wij slui-
ten 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 te Hei-
loo.  

Namens onze kinderen willen wij u bij voorbaat  
hartelijk danken voor uw bijdrage.  

Gerrit van der Starre, penningmeester. 

mailto:ingridboellaard@hotmail.com

