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1. Kinderhuis in coronatijd 

 

Algemira schreef de vorige 

keer dat we niet weten 

wanneer de Lar weer open 

gaat. Dat weten we nog 

steeds niet. De openings-

datum verandert steeds.  

In juni gingen we over naar 

de kleur oranje, dat bete-

kende dat de winkels weer 

open konden. Eerst mochten alleen supermarkten, apotheken en 

drogisterijen open. Bij de banken mocht je alleen in heel bijzonde-

re gevallen naar binnen, en voor de rest alleen bij de "caixas 

eletrônicos", waar je doormiddel van enveloppen papieren geld 

kunt storten op een rekening of geld pinnen en nog een heleboel 

andere handelingen kunt verrichten. Ook moesten we mondkapjes 

gaan dragen. Op 14 augustus waren we overgegaan naar de kleur 

geel, waardoor kerken, fitness centera, restaurants enz. weer open 

mochten onder strikte voorwaarden. Helaas werden er weer veel 

mensen ziek en door een toename van ziekenhuisopnames is onze 

regio sinds 21 augustus weer terug gegaan naar de kleur oranje.  

De sector van het onderwijs hier in de stad heeft een enquête ge-

houden onder het personeel van de scholen en ouders van de kin-

deren over het openen van de scholen. De uitslag was dat 80% van 

de mensen niet wilde dat de scholen dit jaar weer open gaan. 

We kregen te horen dat in ieder geval de kinderen van 0 t/m 3  

zeker niet terugkomen en hoogstwaarschijnlijk ook de kinderen 

van het basisonderwijs niet. 

Wij van de Lar,  en de andere instellingen die bij de sector van het 

onderwijs horen, moesten een coronaprotocol opstellen, waarin 

staat welke maatregelen we nemen als de Lar weer open gaat. We 

hebben voor deze zaken een speciale online meeting gehad. Nu 

gaan we het gebouw “coronaproof” maken. 



Dankzij giften (zelfs één hele grote gift) hebben we 

voedselpakketten kunnen uitdelen aan de gezinnen  

die het echt nodig hebben. Heel veel moeders hebben 

geen werk meer en hulp van de overheid bleef ook lang 

uit. De kinderen die naar scholen van de gemeente São 

José gaan, kregen uiteindelijk een voedselkaart met 

terugwerkende kracht; helaas dat is nu ook weer ge-

stopt. Nu krijgt elk kind een klein voedselpakketje  

en een zakje met groente en fruit. Het uitdelen van  

deze voedselpakketjes is in augustus begonnen. Hoe 

het in september zal gaan weet ik op dit moment nog 

niet. 

De meeste oudere kinderen, van de Lar, die naar de 

scholen van de staat São Paulo gaan krijgen geen  

voedselbonnen. Hier hebben we n.l. scholen die door 

de gemeenten gefinancierd worden en scholen die  

door de deelstaat São Paulo gefinancierd worden. Bei-

de gaan anders om met het uitdelen van voedselbon-

nen. Heel veel  kinderen hier in Brazilië zijn afhankelijk 

van de maaltijden die ze op school krijgen. Dat merken 

we hier in de Lar heel goed want op de maandag eten 

de kinderen veel meer dan op de andere dagen. 

Zolang het nodig is en we het kunnen doen, willen  

we graag doorgaan met het uitdelen van de voedsel-

pakketten aan de gezinnen die het echt nodig hebben.  

De moeders zijn heel dankbaar voor deze hulp. Wij  

vertellen ze ook dat we dit alleen kunnen doen door  

de giften die we krijgen uit Nederland. 

 

De hartelijke groeten van Alie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kinderen doen schoolopdrachten 

 

Ik hoop dat het goed gaat met iedereen. Dankzij onze 

goede God gaat het ons allemaal goed. 

We hebben ons erg moeten aanpassen nu de Lar dicht 

is door de pandemie. Alle medewerkers die een groep 

kinderen leiden hebben een WhatsApp groep aange-

maakt. Zo kunnen ze video's, spelletjes en Bijbelverha-

len sturen naar de kinderen.  

Ik heb samen met Isadora de leiding over de kinderen 

van 1 t/m 3 jaar. We sturen wekelijks activiteiten door 

zodat de kinderen van maandag tot en met vrijdag be-

zig gehouden kunnen worden. We hebben daarvoor 

tasjes gemaakt waarin de kinderen hun materiaal kun-

nen bewaren. De kinderen doen erg goed mee en de 

ouders ook. Ik ben dan ook erg blij met het resultaat. 

Bovendien houden we zo contact met de kinderen en 

hun families. 

Ondanks de pandemie krijgen de jarige kinderen een 

verjaardagscadeautje. Dat hebben we de afgelopen 

maanden gelukkig vol kunnen houden. Ik ging laatst 

met Algemira mee om de cadeautjes uit te kiezen en te 

kopen. Sommige ouders 

komen samen met hun 

kind het cadeautje opha-

len. Degenen die dat niet 

kunnen krijgen hun ca-

deautje thuis bezorgd. Wat 

een feestje is het om die 

blije gezichtjes te zien! 

De vrede van de Heer voor 

iedereen! 

                            Marinalva. 
Davi krijgt een cadeautje en zijn 

moeder met een voedselpakket 



3. Werkzaamheden in de Lar 

Het werk aan de waterafvoergoten is nu eindelijk  

begonnen. "Eindelijk", zeg ik omdat het alsmaar  

regende en regende, wel goed natuurlijk, want we  

hebben regen nodig, maar om de afwateringsgoten  

te repareren kun je beter droog weer hebben. De  

goten in de  boomgaard zijn nu bijna klaar. Daarna 

moeten de afwateringsgoten in de tuin achter het 

zwembad gedaan worden.  

De muren van de grote zaal moesten, aan de binnen- 

en buitenkant, opnieuw behandeld worden omdat er 

weer vocht ingetrokken was, na een reparatie vorig 

jaar. Ook was er opnieuw een scheur in de muur ont-

staan, de metselaar heeft alles opgeknapt.  

De metselaar heeft ook een groot stuk van de muur aan 

de voorkant van de speeltuin opnieuw gemetseld, er 

waren grote scheuren in ontstaan en het gevaar was 

dat de muur om zou vallen. De metselaar blijkt ook een 

goede schilder te zijn, want hij heeft na alle reparaties 

alle muren weer mooi geverfd.  

                                                                                   Alie 

We zijn ook bezig de speeltuin op te knappen. We  

hebben een heel mooi nieuw “klim” huisje geplaatst. 

Dit was erg duur dus hebben we besloten dat ik het  

andere huisje zelf op zou knappen. Dat was echt nodig 

want het hout was aan het vergaan door het natte zand 

dat op de bodem bleef liggen. Het is een hele grote klus 

en met al de kinderen in de Lar kon ik er niet aan wer-

ken. Ik wachtte op een paar extra vrije dagen. 

Nu ik even terugkijk zie ik dat de Heer alles al wist en de 

situaties heeft geleid. Dat weten we wel, maar we staan 

er niet altijd bij stil. Jammer, want dan missen we die 

extra zegen en die bemoediging.  

Op wat afwerking na is het huisje inmiddels klaar, nu 

maar afwachten wanneer de kinderen weer terug  

kunnen komen. 

Hartelijke groet Nico 

Kinderen krijgen een verjaardagcadeautje 

Tekening maken  

en kleien met gekleurd deeg 

 

Nico in de werkplaats 

Het speelhuisje wordt  

prachtig opgeknapt 

De speeltuin wordt binnenkort ook nog  

helemaal geschilderd 

Muur bij de speeltuin 
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4. Nieuws 

Ik wil U even bijpraten over de gezondheid van Hennie. 

Zij is afgelopen juli geopereerd aan haar schouder. 

Ze  had een pees met een scheurtje erin en een pees 

die klem zat tussen het sleutelbeen en een ander bot 

en zodoende beschadigd was. Nu de operatie achter de 

rug is kan ze met fysiotherapie weer werken aan haar 

herstel. Verder hebben we U geïnformeerd over de 

burn-out die Hennie heeft. Ook daarvan hersteld Hen-

nie nu langzaam. Ze is nog niet de oude maar het gaat  

zeker de goede kant op. 

Gerrit heeft inmiddels zijn welverdiende lintje in ont-

vangst mogen nemen 

van de burgermeester 

én de kinderburger-

meester van Heiloo. 

Het was een hele  

feestelijke middag.  

Nogmaals van harte 

gefeliciteerd Gerrit 

Ingrid Westdijk 

5. Zomeractie 

Het is toch wel een heel vreemd jaar. De Lar gesloten, 

kinderen thuis en, zoals u hebt kunnen lezen, toch heel 

veel activiteiten om aan onze kinderen toch de zorg te 

kunnen geven die ze zo nodig hebben en de band  

levend te houden.  Het huis nu is gesloten maar de  

vaste kosten, zoals salarissen van ons personeel en de 

lasten van ons gebouw gaan gewoon door.  Wij zijn 

God dankbaar voor onze fantastische achterban en  

willen allen die aan de zomeractie hebben bijgedragen 

heel hartelijk danken! De heel goede zomeractie heeft 

ons in staat gesteld om achterstallig  onderhoudswerk 

te laten uitvoeren, wat deze keer gemakkelijker was 

dan in andere jaren omdat er geen kinderen waren en 

er dus geen gevaarlijke situaties konden ontstaan. We 

kregen enkele bijzondere giften, waardoor wij de Lar 

extra geld konden sturen voor de voedselpakketten.  

De leiding van de Lar heeft lokaal heel goede contacten 

en zij ondervinden daardoor hulp (in natura) bij het  

samenstellen  en uitdelen van de pakketten aan de  

gezinnen die het echt nodig hebben. 

De situatie in sommige gezinnen is 

heel ernstig. Velen in Brazilië werken 

òf in de informele sector òf op dag-

loonbasis. Zij lijden het meest omdat 

veel werk is weggevallen of zij wer-

den ontslagen.  Dan wordt het: geen 

werk – geen inkomen – geen eten. 

Wij zijn blij dat wij daar hulp bij  

kunnen geven. 

Gerrit van der Starre, penningmeester 
Gerrit en Loes met de  

burgermeesters 
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