STICHTING KINDERVRIENDEN BRAZILIË
Waarom is als doel de Lar da Infancia in Brazilië gekozen?
We mochten er 3x logeren en wat meteen opviel was een sfeer van vrede!
We steunden dit project al 5 jaar met de opbrengst van de verhuur van caravans in
Frankrijk en eindelijk was een notariskantoor in Rhoon bereid om voor ons de
Stichting Kindervrienden Brazilië op te richten.
Er bleek een nieuwe wet te zijn, die toeliet dat een Stichting ook eigendommen mocht
hebben. Wij waren erg blij, want dat geld kwam gewoon via onze eigen girorekening
binnen. Maar we hebben altijd een open boek mogen zijn en toen de caravans verkocht
werden is ook het geld overgemaakt naar de LAR. We hebben enkele jaren geleden ook
het ANBI keur gekregen. Ook een extra zegen!

Waarom de opvang van kinderen in Lar belangrijk is?!
Alleen kinderen uit achterstand gezinnen staan op de wachtlijst. Dus met elk kind is er
een ook achtergrond. Vader verdwenen of in de gevangenis, alcohol of drugsproblemen,
helemaal géén ouders meer en dergelijke. Ze wonen wel in hun thuissituatie: ouders,
moeder, oma of familie. In Brazilië hebben de kinderen altijd een halve dag school, de
ene groep morgens, de ander 's middags. De Lar is van 07-18u open! Er rijdt een
speciale bus om de kinderen naar school of weer naar de Lar te brengen van de
gemeente Sao José do Rio Parda.
1. De kinderen krijgen op de Lar elke dag Bijbelonderricht, zondagschool zou je
kunnen zeggen, naar hun eigen leeftijdsgroep. Alle problemen die zich voordoen,
brengen ze samen met hun groepsleiding in gebed.
2. Omdat school en opleiding heel belangrijk zijn, krijgen ze elke dag huiswerk mee en
wordt dat ook op de Lar gemaakt, meestal verdeeld in groepjes over binnen en buiten
met een medewerkster, ook de directrice Algemira is daar ingedeeld.
3. Dan natuurlijk al die maaltijden voor 110 personen, waar ze ook letten op de
gezondheid.
4. De hygiëne: elke dag ziet men erop toe dat een kind douchet en de tanden
poetst. Elke dag schone shirts van de Lar, die daar ook weer gewassen worden.
5. Dan het contact met de achterban, ouders, verzorgers e.d. wordt 2x p.j persoonlijk
gedaan, een kind mag daar blijven tot hij/zij gaat werken, oppassen en /of poetsen ná of
voor schooltijd.
6. Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan orde en netheid; zo heeft ook elk kind
een dagelijks een werkje te doen. Vegen, opruimen, de kleintjes helpen douchen, tafel
dekken. Uit de Bijbel lezen na de maaltijd, karweitjes in de tuin.
7. Spelen wordt ook niet vergeten, ze hebben veel spellen in de kast, een mooie speeltuin
en een zwembad, die ook elke dag gebruikt wordt. Alles is ingedeeld, de medewerkers
dragen hun liefde voor de kinderen in alles ook weer over, want dáár staan ze voor.
8. Dan wordt er in de vakanties en met speciale dagen de “Vakantiebijbelschool”
gehouden, een speciale happening, 2014 weer 120 kinderen die aanwezig waren.

9. Ook hebben ze 1x per jaar ergens met elkaar een “uitje”, een soort schoolreisje,
geweldig voor kinderen die al bijna niets hebben, dan gaan er "ouders" mee en krijgen
ze meestal bussen gratis van de gemeente.
Hoe zijn de jaarlijkse financien die nodig zijn opgebouwd: de minimaal 5400 euro voor
16 adoptiekinderen van de Lar via de Stichting Kindervrienden Brazilië ?
37% komt nu van nu 8 vaste adoptieouders

***

€ 1800,-

30% via giften van de Chr, gem. Hoeksteen

***

€ 1200,-

33% wordt in het geloof verwacht van giften

***

tezamen met de opbrengst van de Duiventil in Hongarije.

??????

Totaal minimaal 5400 euro!
Nu anno 2015, moeten we zeker niet vergeten te vermelden dat al 24 jaar de financien
compleet konden worden overmaakt naar de Lar, soms met een plus, maar de
Stichting Kindervrienden Brazilië heeft nog nooit te kort gehad op elke 31
december!!!!!
Dat is niet onze verdienste, maar het is de zegen van onze hemelse Vader, die Zijn Zoon
als offerlam heeft gegeven en ieder die dat aanneemt mag aanspraak maken voor
alles wat hij/zij nodig heeft.
Nog steeds mogen wij hier verantwoordelijkheid afdragen voor de Stichting
Kindervrienden Brazilië:
Jan en Lia Leijenaar
4876CJ Beiaard 317 Etten-Leur 076-8795130 ** 0655888471**
Hongarije de Duiventil 003685950772
Email: j_leijenaar@online.nl of / en lia.leijenaar@gmail.com
Giften: J.Leijenaar NL70INGB0006645782 t.g.v: Stichting Kindervrienden Brazilië,
de LAR.
K.v K.Rotterdam 3242823 + ANBI

www.campingdeduiventil.nl

