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1. Ons Kinderhuis 

 

Ondanks alle moeilijkheden die ontstaan zijn door het coronavirus gaat het 

dankzij onze goede God goed met iedereen hier.  

Alle scholen zijn in Brazilië gesloten en ook ons kinderhuis mag niet open. 

De overheid heeft besloten dat de wintervakantie die de kinderen zouden 

krijgen in de maand juli naar voren geschoven is. Dus in pricipe hebben de 

kinderen nu al vakantie. Zo hoopt de overheid dat de kinderen geen 

leerachterstand zullen krijgen. 

Ik ben juf van de kinderen in de leeftijdscatogorie 

van 1 t/m 3jaar, gelukkig blijf ik contact houden met 

alle kinderen. De kinderen hier in Brazilië krijgen 

(online)huiswerk. Dat is natuurlijk heel goed voor ze 

want zo blijven de kinderen toch een beetje in hun 

schoolritme. Een aantal kinderen hebben mij foto’s 

gestuurd waarop te zien is dat ze hun lessen maken. 

De kleintjes mogen natuurlijk ook lekker spelen.  

Omdat ouders gewoon moeten blijven werken om geld te verdienen komt 

het ook wel voor dat “oudere”kinderen op hun jongere broertjes of zusjes 

moeten passen. Het is geen iedeale situatie 

maar gelukkig kan iedereen het zo nog 

goed oplossen. Het is dus stil in de Lar en ik 

mis de kinderen heel erg, zij missen de Lar 

ook en we hopen dat ze snel weer bij ons 

mogen komen.  

We bidden veel met elkaar en blijven dit 

doen totdat het kinderhuis weer open mag 

zodat we weer gezellig met de kinderen 

kunnen zingen, verhalen vertellen, spelen 

en leren. 

Bij deze een bemoedigende bijbeltekst 

Jeremia 33:3  

Marinalva 

Roep tot Mij 

en Ik zal u antwoorden 

en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, 

waarvan gij niet weet. 

Jeremia 33 vers 3 

Marinalva met kinderen 



 
2. Nieuws van Alie 

 

Zoals u net gelezen heeft 

krijgen de kinderen van de 

Lar huiswerkopdrachten van 

school. De wat jongere 

kinderen natuurlijk niet zo 

heel veel maar voor de wat 

oudere kinderen is het best 

moeilijk. Normaal gesproken 

helpen we de kinderen met 

hun huiswerk maar nu 

moeten ze het echt allemaal 

alleen doen. Daar maak ik  

me wel een beetje zorgen 

over want niet ieder kind 

heeft een goede thuis situ-

atie. Toch is het fijn om te 

horen dat het de kinderen 

goed gaat.  

De ouders van een kindje dat bij ons op de Lar komt 

hadden laatst aan ons gevraagd of wij financieel kunnen 

helpen bij het kopen van paaseieren voor de kinderen 

van de Lar die bij hun in de straat wonen. In Brazilië is 

het met Pasen toch wel heel bijzonder en ook een  

traditie om een groot paasei te ontvangen. Kinderen  

die financieel niet veel hebben zijn heel blij met zo’n 

paasei want dan horen ze er weer een beetje bij. 

Gelukkig kregen wij 35 paaseieren van het schooltje  

dat zich op het terrein van de Lar bevind. Op een 

zondagmorgen hebben we de paaseieren gebracht  

en uitgedeeld.  

Nu we (Algemira en ik) niet zelf de paaseieren hoefden 

te kopen hebben we de kinderen ook nog een ijsje 

gegeven. Het was een heel fijn feestje voor de kinderen 

in deze toch wel moeilijke tijd. 

Het is erg stil op de Lar en ik mis de kinderen heel erg. 

Voor mij blijft er natuurlijk altijd wel werk. De admini-

stratie en het klussen gaan ook gewoon door.  

Laatst zijn de waterbakken vervangen, dit was echt 

nodig want ze waren van astbest. We hebben deze  

waterbakken nodig omdat er af en toe opeens geen  

water vanuit het “waternet”geleverd wordt. Nu staan  

er weer goede waterbakken die we in geval van nood 

veilig kunnen gebruiken.  

Ook het speelhuis van de speeltuin wordt al vervangen. 

Dit jaar wordt er voor gecollecteerd maar omdat de 

school op dit moment dicht is mogen we alvast het 

speelhuisje plaatsen. Ik hoop dat we binnenkort ook de 

rubberen tegels kunnen laten leggen zodat als de 

kinderen terug komen op de Lar, zij in een hele mooie 

en veilige speeltuin kunnen spelen. 

vervangen waterbakken 

Onze lege lokalen en lege eetzaal 

Het nieuwe speelhuis is prachtig! Wat zullen de kinderen blij  zijn. 

Uitdelen van de paaseieren 



Het is inmiddels bijna 6 jaar geleden dat ik voor het 

laatst in Nederland was. 12 mei a.s. zou ik vanuit 

Brazilië naar Nederland vertrekken om op 13 mei op 

Schiphol te landen. Maar toen kwam het coronavirus 

zowel in Nederland als in Brazilië, nu is het plan even 

uitgesteld. Ik heb een voucher ontvangen dus wordt  

het waarschijnlijk eind december of begin januari  

volgend jaar. Hoe dan ook het is een fijn vooruitzicht 

om familie, vrienden en kennisen weer te kunnen 

ontmoeten. Ook kijk ik er naar uit om de samen-

komsten in Nederland weer bij te wonen en opge-

bouwd te worden door het woord van God.  

We bidden dat het virus snel zal weggaan. We zien 

meer en meer dat wat in de Bijbel staat over het  

einde der tijden in vervulling gaat. De Heer is waarlijk 

opgestaan! En Hij komt spoedig, Maranatha. 

Hartelijke groet, Alie 

3. Algemira 

Lieve Hollandse broeders en zusters, ik groet jullie met 

de Vrede van de Heer. 

Na onze kerst/zomervakantie kwamen we op 3 februari 

terug op de Lar. Nu werden we verrast door het Covid-

19 virus en zijn we gestopt sinds 23 maart 2020.  

De kinderen zijn alle-

maal thuis, Alie en ik 

werken ook thuis aan 

de administratieve 

dingen van de Lar.  

's Middags gaan we 

lopen op een weg hier 

niet vandaan omdat 

de fitness, die ik  

normaal gesproken  

bijwoon en de fysiotherapie waar Alie naar toe gaat 

gesloten zijn. Op deze weg rijden niet veel auto's omdat 

hij eindigt bij een oude spoorbrug en dan verder gaat 

als een onverharde weg.  

We weten nog steeds niet zeker wanneer de Lar weer 

open mag. We bidden dat God ons en onze kinderen 

bewaart voor de ziekte. Zodat iedereen weer helemaal 

gezond op de Lar terug zal komen. 

Een knuffel, Algemira. 

4. Even voorstellen 

 

Mijn naam is Isadora Aimee 

dos Santos Câmara, ik ben 

24 jaar oud, en ik werk nu 

bijna twee jaar in de Lar da 

Infância en ik wil jullie ver-

tellen over mijn ervaringen 

in de Lar. Mijn werk begon 

in 2018, als kinderleidster, 

in de "Berçário" bij de 

kinderen van 1 t/m 3 jaar.  

Ik kan met zekerheid 

zeggen dat het werk in de Lar met elk kind, zowel in de 

"Berçário" als in andere groepen, veel heeft bijgedragen 

aan mijn leven, zowel persoonlijk, professioneel als 

geestelijk. Ik heb al eerder een aantal professionele 

ervaringen gehad, maar bij geen van hen had ik een 

persoonlijke groei zo groot als in de Lar. 

Ik had al ervaring met kinderen, aangezien ik sinds mijn 

zestiende deelneem aan de kinderbediening van mijn 

kerkelijke gemeente, als leidster van de kindergroep, 

kinderdansgroep en al een aantal jaren als leidster van 

de kinderclub. Ik heb altijd met veel plezier met 

kinderen gewerkt, dus ik voelde me erg gelukkig en 

dankbaar toen ik werd gevraagd om in de Lar te 

werken. 

Kortom, ik kan in de eerste plaats  God en ook de 

leiding van de Lar bedanken voor de mogelijkheid om 

deel uit te maken van dit project dat zeker het leven 

van veel kinderen en tieners verandert. 

 Isadora Aimee dos Santos Câmara  
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5. Koninklijke onderscheiding  

voor Gerrit van der Starre 

Afgelopen vrijdag 24 April j.l. 

heeft Gerrit te horen gekre-

gen dat hij een koninklijke 

onderscheiding krijgt. Gerrit is 

een aardige en sympathieke 

man die het liefst op de 

achtergrond blijft. Hij zet zich 

al heel lang in voor mensen in nood, mensen die het 

écht nodig hebben. Zijn doel is naast het uitdelen van 

eerste levensbehoeften vooral het delen van het 

christelijk geloof. In zijn werkzame leven zat hij in de 

financiële sector en is dus financieel zeer onderlegd.  

Ik ken Gerrit sinds ik als secretaris in het bestuur zit  

van de Lar da Infância. Gerrit doet heel veel achter de 

schermen. Hij is al aardig op leeftijd maar nog altijd 

even energiek en niets is hem te veel. Uiteraard is hij 

heel correct als penningmeester en de cijfers kloppen 

dan ook altijd. Verder schrijft hij altijd een stukje voor 

de nieuwsbrief en bij de jaarlijkse collecte die we in de 

kerk CityLight mogen houden vertelt hij over het 

kinderhuis. Verder schrijft hij heel veel bedankjes naar 

mensen die geld doneren. Omdat het kinderhuis aan 

financiële kinderadoptie doet zit daar ook nog een hele 

administratie achter die door Gerrit bijgehouden wordt.  

Ook wil ik graag mijn bewondering voor zijn vrouw Loes 

uitspreken, zij staat áltijd achter Gerrit en helpt waar 

nodig. Gerrit wat fijn en terecht dat jij een lintje 

ontvangt. Van Harte Gefeliciteerd !                   

Ingrid Westdijk 

6. Zomeractie 

Ook in Brazilië ondervindt men de gevolgen van het  

coronavirus. De Lar is ook gesloten en het is er dus 

hèèèèl rustig. Dat geldt in mindere mate voor de leiding 

en de medewerksters. Alie en Algemira werken vanuit 

huis aan de administratie van de Lar. De medewerksters 

die met de kinderen werken krijgen computerles van 

Nico. Verder houden Alie en Nico zich natuurlijk ook 

bezig met de planning van onderhoudswerkzaamheden. 

Met betrekking tot het onderhoud staat voor dit jaar de 

speeltuin op het programma. Eén van de twee speel-

huisjes is -na vele reparaties in de laatste jaren- echt 

aan vervanging toe. Verder is het noodzakelijk om 

onder de verschillende speeltoestellen rubber tegels 

aan te brengen, zoals bijv. in Nederland is voorge-

schreven. Nu ligt er vaak nog beton onder dit is echt 

niet veilig. Graag willen we hier iets aan doen. Het 

speelhuisje kost ongeveer €. 1500.-, terwijl de rubber 

tegels ongeveer €. 3500.- kosten. Dit laatste lijkt heel 

veel, maar met zoveel kinderen hebben we toch wel 

een grote speeltuin. 

We hopen dat de Lar weer spoedig open kan gaan en 

dat we dan de kinderen met nog meer plezier in de 

speeltuin kunnen zien spelen. Graag doen wij daarom 

weer en beroep op u. Wij sluiten een acceptgiro bij en u 

kunt uw bijdrage ook direct overschrijven op onze bank-

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

Kinderhuis Brazilië te Heiloo.  

Namens onze kinderen willen wij u bij voorbaat hartelijk 

danken voor uw bijdrage.  

Gerrit van der Starre, penningmeester. 

mailto:ingridboellaard@hotmail.com

