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1. Dag van het kind 

 

Even een weetje over een feestdag in Brazilië. Het is de “Dag van het Kind” dat 
betekent een (nationale) feestdag en word gevierd op 12 oktober, het is ook 
de feestdag van de patroonheilige van Brazilië. Buurtsupers blijven slechts tot 
één uur ´s middags open, gemeentelijke loketten zijn gesloten. En de kinderen 
in Brazilië staan op een voetstuk. Aandacht én aandacht. Speelgoedwinkels 
doen enorm goede zaken. Die blijven deze dag bijna de hele dag open. Want 
veel mama´s en papa´s moeten hard werken voor de kost en zien geen kans 
een presentje te kopen vóór de feestdag. Dat moet noodgedwongen op de 
Dag van het Kind zelf. Voor ouders waarvan de kinderen op de Lar zijn is  
zomaar een cadeautje kopen niet mogelijk. Daarom zijn we blij met mensen 
die aan onze kinderen denken op deze speciale dag. Dit jaar werden we ver-
rast door een aantal studenten (-rechten) uit onze stad. Ze vertelden dat ze 
een speelgoedactie hadden gehouden voor de dag van het kind en vroegen 
wanneer zij het ingezamelde speelgoed konden brengen. Op 11 oktober kwa-
men ze met twee grote dozen vol speelgoed voor de kinderen van de Lar! 
Tweedehands, maar ook veel nieuw speelgoed.  
In vele steden verzorgen gemeentebesturen iets speciaals voor de kinderen  
zo hebben wij een trampoline van de Gemeente S. José te leen gekregen. Zelf 
hebben we samen met het schooltje dat op ons terrein staat voor suikerspin-
nen, popcorn en een optredende clown gezorgd ook hebben we een ritje met 
een treintje door de stad gemaakt. We hebben de  activiteiten verdeeld over 
een aantal dagen. Het allerbelangrijkste blijven de blijde gezichtjes van de  
kinderen. Geen twijfel mogelijk, het is feest! 
                                                                                                      Hartelijke Groet Alie                             

De studenten van de universiteit Paulista brengen ons cadeautjes 



2. Kinderen vertellen  
 
Berçário (crèche) is een groep met kinderen van 1 tot 
3 jaar oud, met de juffen Marinalva en Isadora. 
De dag van het kind was erg leuk, de kinderen hadden 
veel plezier. De rit met het treintje was de favoriete 
attractie van de meeste kinderen.  
Benjamin verteld dat hij hield van de clown die Mozza-
rella heet. Luíza zei dat de clown erg grappig en aardig 
is. David Vitor hield van de zwaarden en hondjes die 
de clown maakte van ballonnen. Alyce zei dat ze dol 
was op de trampoline en dat ze die wel mee naar huis 
wilde nemen.  

Alle kinderen 
hebben  
genoten van de  
suikerspinnen, 
popcorn en de  
trampoline.  
 
 
 
 

Groep van 6 & 7 jarigen met juffen Ruth en Shirley. 
Ook in deze groep de vraag aan de kinderen;  
wat vonden jullie van de dag van het kind? 
Over het algemeen vond iedereen het rijden in de 
trein erg leuk vooral Juliana en Maria Clara zijn er  
erg enthousiast over. João Pedro vond het treintje 
leuk omdat ze hebben gedanst in het treintje en  
Cesar hield van de liedjes in het treintje. David vond 
de clown leuk omdat hij een ballonzwaard voor hem 
maakte. Michel vond de bril van de clown mooi en 
Maria Clara vond de clown grappig omdat hij de  
kinderen mozzarella noemde.  
David en João Victor vonden de trampoline leuk, ze 
hebben lekker veel gesprongen. De kinderen van  
deze groep vonden de clown en de trampoline over 
het algemeen het leukste. We hebben weer heel veel 
plezier gehad! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Picknick in het park 
 
Mijn naam is Rosemary oma én moeder van João 
Lucas. Hij wordt heel fijn opgevangen in de Lar, de 
mensen van de Lar zijn als familie voor mij, het zijn 
warme en gastvrije mensen.  
Ik was blij verrast dat Algemira en Alie een uitje voor 
ons bedacht 
hadden. We 
gingen met een 
grote groep 
moeders en 
kinderen naar 
het stadspark 
van Poços de 
Caldas. Daar 
hebben we wat rond gewandeld, in een bootjegevaren 
en de eendjes gevoerd, daarna ook nog lekker 
picknicken. De kinderen hebben heerlijk gespeeld en 
wij gingen gezellig kletsen en veel lachen we hebben 
allemaal erg genoten. Wat een heerlijke zorgeloze dag 
hebben wij gehad. We hopen dat we dit snel weer 
eens kunnen doen. 
                                           Hartelijke Groeten Rosemary 

 

                            

Kinderen en  
familieleden met 

een bus  
naar het  

gemeentepark 
Poços de Caldas 

De kinderen krijgen een zakje met een tandenborstel  en tandpasta van de tandarts 



4. Bezoek van Hennie en Nico  
in Nederland 

 

Na jaren zijn Hennie en Nico weer eens samen in  
Nederland om bij hun kinderen en kleinkinderen te zijn. 
Hennie is al in juli in Nederland aangekomen en heeft 
de geboorte van kleinzoon Bob mee mogen maken.  
Nico is begin oktober in Nederland gekomen, nog net 
op tijd voor de geboorte van hun kleinzoon Jake.  
Wat fantastisch dat ze hier bij kunnen zijn! 

Op 26 oktober  
hebben wij ”het be-
stuur van de Lar in 
Nederland”,  
bestaande uit Gerrit 
van der Starre, Ed 
Veldhuijzen van 
Zanten en Ingrid 
Westdijk, een  
gezellige ontmoe-
tingsdag gehad met 
Nico en Hennie.  

Het is leuk om te horen hoe het nú in het kinderhuis 
gaat, maar natuurlijk zijn er ook wat serieuzere zaken 
besproken. Het is mooi om te zien hoe God door Nico 
en Hennie heen werkt en dat zij liefdevol de kinderen 
opvangen die dit zó nodig hebben. Zo vertelde ze over 
het feit dat sommige kinderen tijdens het weekend 
waarin ze thuis zijn, nauwelijks verzorgd worden en  
bijna niets te eten krijgen. Dit is goed te zien aan de 
extra porties eten die op maandag worden uitgedeeld 
en echt nodig zijn. Wat fijn dat wij voor die extra  
boterhammen kunnen zorgen maar het doet je ook  
beseffen dat ons kinderhuis nog steeds hard nodig is. 
Ook hoorde we een verhaal over iemand die vroeger 
als kind in de Lar geweest is maar als volwassenen  
volledig van het padje af geraakt was. Zij vond ergens 
achter in een kast de bijbel die ze van “ons” kinderhuis 
had gekregen. Ze is er in gaan lezen, dat was de eerste 
aanzet voor een terugkeer naar God, nu is ze overtuigd 
christen. Fijn om dit soort verhalen te horen want ons 
kinderhuis is niet alleen om buikjes te vullen maar ook 
voor geestelijk voedsel, wat je als kind leert is belangrijk  
voor de rest van je leven.  
Inmiddels zijn Nico en Hennie weer terug naar Brazilië. 
Hennie zal zich nog niet in kunnen zetten vanwege een 
burn-out. Er zijn al veel mensen die voor herstel van 
Hennie bidden, want bidden helpt. Wilt U ook aan  
Hennie denken in uw gebed? Nico en Hennie jullie 
doen fantastisch werk in het kinderhuis, bewonderens-
waardig dat jullie je leven zo inzetten voor anderen.  
Heel mooi!        
                                                                 Ingrid Westdijk                                                                                               

5. Onze kerstboom 

 
Elk jaar zet tante Mary (juf Marinalva) de kerstboom op 
en versiert hem. Maar dit jaar werden we verrast door 
Elaine Alves de Mello, die vroeger als kind bij ons in het 
kinderhuis kwam. Op een middag stond ze voor onze 
deur met een prachtige kerstboom en heel veel kerst-
versiering. Ze was speciaal laat in de middag gekomen 
zodat alle kinderen al naar huis zouden zijn. Alie die 
nog op kantoor aan het werk was liet haar en haar 
“hulpjes” binnen. Vrolijk gingen ze aan de slag en al 
snel stond er een heel mooi versierde kerstboom. 
Toen ik de volgende ochtend vroeg nietsvermoedend 
de deur van de Lar open deed zag ik tot mijn verassing 
de prachtige kerstboom staan! Alie vertelde hoe de 
boom daar gekomen was. Daarna kwamen de moeders 
met kinderen binnen zij vonden de kerstboom zó mooi 
dat ze spontaan foto’s gingen maken van de boom met 
de kinderen ervoor. Al snel verspreide het nieuws van 
de kerstboom zich door de stad en het duurde niet lang 
voordat veel mensen in de stad aan mij vroegen waar ik 
zo’n mooie boom gekocht had. Ik vertelde iedereen 
over Elaine die ook op de Lar heeft gezeten en dat zij, 
nu ze volwassen is ons uit dankbaarheid helpt het 
kerstfeest op de Lar een heel mooi feest te maken. 

Ik ben God dankbaar voor de kinderen van de Lar, en 
wens U allemaal fijne kerstdagen en Gods zegen toe. 

                                                                             
Algemira 

Leer kinderen van jongs af aan de juiste weg,  
en het zal er niet van afwijken  
wanneer het oud geworden is. 

Spreuken 22 : 6 

foto van de eerste ontmoeting tussen 

Bob en Jake 

Elaine 
en de  

meisjes die 
de boom 
versiert 
hebben 
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6. Kerstfeest in Brazilië 2019 
 

Dit stukje werd eind oktober geschreven. Vreemd idee 
om dan een stukje te schrijven over Kerst, hoewel...... 
de eerste pepernoten liggen al weer in de winkels.  
Toch is het belangrijk om over het Kerstfeest na te  
denken. De komst van onze Heer en Heiland was lang 
voorzegt en het Woord van God is waarheid en leven. 
Dat is wat wij onze kinderen in ons Kinderhuis vertellen, 
óók aan hun ouders. Want met de komst van de Heere 
Jezus is er in deze wereld iets veranderd en dát moet 
worden verteld. Binnenkort wordt er begonnen met  
de voorbereidingen voor een Kerstspel, de leidsters  
zijn al druk bezig met het uitdenken van allerlei activi-
teiten rondom de Kerstviering om alle kinderen er bij  
te betrekken. Dat lukt ieder jaar weer, omdat de voor-
bereidingen in gebed voor de troon van God worden 
gebracht. Ook aan de ouders wordt het Evangelie  
gebracht tijdens de Kerstviering. Ook zij hebben Jezus 
nodig, juist in hun moeilijke omstandigheden.  

De Kerstviering in ons Kinderhuis is dan ook een heel 
sociaal gebeuren, er wordt een gezellige feestmaaltijd 
aangeboden en voor de kinderen is er een cadeautje, 
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 ieder jaar een actie 
voor de kerstcadeautjes voor onze kinderen. Wij zijn 
blij dat wij op dit ogenblik 108 kinderen mogen verzor-
gen 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 dit jaar 
weer mee? Voor uw gemak sluiten wij een acceptgiro-
kaart bij. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op  
bankrekening NL55 RABO 0394 5446 25 t.n.v. Stichting 
Kinderhuis “Lar da Infância” te Heiloo, onder vermel-
ding van “Kerstcadeautjes”. Namens alle kinderen bij  
voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Gerrit van der Starre,  penningmeester 

Gezegende Kerstdagen  

en een  
Heel Leuk  

2020 
 

Namens alle medewerkers 
      en Kinderen van de  

Lar da Infância 

mailto:ingridboellaard@hotmail.com

