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We zijn nu al weer 3 mnd in Nederland en begint alles weer een beetje op
z’n plaats te komen en te wennen qua wonen en bezig zijn. Helaas was
Sara onderweg erg ziek geworden en werd het ook meteen een afscheid op
de dag van aankomst en dat was best even wennen. Ze heeft in ieder geval
nog een mooie tijd gehad in Hongarije, waar ze genoot van het altijd buiten
mogen zijn. We nemen géén hondje meer, maar hebben nu 2 zangkanaries
die leven in de brouwerij te brengen. De reis was verder prima gegaan en Jan kon heerlijk
uitrusten terwijl ik de camper uitruimde. De 3e dag zou ik hem naar de stalling brengen en de
auto mee terug nemen, maar ik kwam niet verder dan de afrit op de Beiaard. De aandrijfas
bleek kapot en werd ik meteen naar de Fiatgarage gesleept en kon daarna lopend onze auto
ophalen. Inmiddels staat de camper gerepareerd in de winterstalling in Etten-leur, waar nog
plaats genoeg is voor iedereen die zijn caravan e.d. dichtbij wil hebben!
Op 4 november kregen we bezoek van Hennie uit de Lar en was het heerlijk even bij te
praten en konden we haar al de boodschap meegeven voor het thuisfront: het basisbedrag
voor de 16 adoptiekinderen van 2015, voor 2016 is al binnen!
Dat brengt ons gelijk op de extra gift die in januari 2015 meegestuurd was. De leiding in de
LAR wilden er even over nadenken hoe men dat ging besteden en daar is men fantastisch in
geslaagd! Zie hier een kopie van een bedankbrief van een moeder.
São José do Rio pardo, 01 de Setembro de 2015
Met grote vreugde danken wij, doormiddel van deze eenvoudige brief, degene die met een gul
hart gezorgd hebben voor de realisatie van een prachtig uitje. Het waren mooie momenten
met de kinderen van de Lar en hun families. Alleen de goedheid van God, onze Vader, om
een dergelijke vrijgevigheid van jullie te verklaren.
Zonder de medewerking en inzet van jullie, zou veel alleen in dromen gerealiseerd
kunnen worden en projecten op papier blijven staan. Iemand heeft ooit gezegd
dat goede bedoelingen niet voldoende zijn. We moeten ons ter beschikking
stellen, het initiatief nemen om het goede zaad te verspreiden, jullie voorbeeld,
lieve broer en zus en team om jullie heen bewijzen dit! Afstand is geen obstakel
voor degenen die hoop willen brengen voor de harten. Het was een prachtig uitje; niet alleen voor de
kinderen, maar ook voor de volwassenen. Het waren gelukkige momenten met de familie samen, om
nooit te vergeten. De behoeften hier zijn vele, maar we hebben geen gebrek aan enthousiasme Het
team van de Lar is onvermoeibaar en geeft nooit op! Ongetwijfeld heeft de voorzienigheid van God
vérre harten verenigd voor een nobele zaak, de toekomst van de kinderen hier in São Jose do Rio
Pardo zou niet hetzelfde zijn zonder deze prachtige engelen. God zegent en beloont jullie.Veel liefs,
Fernanda, de moeder van Liviá. Alie schreef nog: We hebben 2 bussen kunnen huren en de

families van de Lar behoefden daardoor alleen de kaartjes voor het waterpretpark in Riberão
Preto te betalen. En er was nog geld over, dus hebben we met een beetje van de Lar erbij nog een
nieuwe printer gekocht: de EpsonL365 eco tank. We kunnen nu door dit gebruik ook elke dag een
glimp van onze Nederlandse achterban zien.
DANK JE WEL ALLEMAAL!

Via het camperdak en 4mtr ladder eerst
veel loof geknipt van deze walnotenboom
van de buren, die 6 meter over onze
erfgrens hangt en is nu tot hoog
weggezaagd. De 14mtr ladder was heel
gewillig om weer eindelijk mee te mogen
werken. Bij de laatste dikke tak heb ik
Jan in de rolstoel opgehaald en heeft hij
wat fotos gemaakt.Het opruimen van het
takken, bladeren en walnoten nam zeven
halve dagen in beslag!!!

Dit was het aanblik in de garage voordat we
eind augustus weer 55 kinderkledingzakken
gingen vullen; schoenen laten passen en voor
elk gezin ook wat andere huishoudelijk
aanvulling: linnengoed, gordijnen, dekens.
Alle kinderen zoeken weer een knuffel uit en
in oktober de a.s jonge moeder Bettine een
babyuitzet en kinderwagen.
Nu mogen we met elkaar het 25e jaar bijzonder afsluiten, een bijzonder
resultaat! Samen met u brengen we daarom al onze dank aan God en
Vader, in onze Heer Jezus Christus! Hij heeft boven verwachting voorzien!
Begin januari 2016 hebben we namens U allen, het basisbedrag voor de 16
adoptiekinderen + een bijdrage voor de Kerst + een extra gift mogen
overmaken naar de Lar, totaal samen € 6000,-.
Dank u wel voor al uw betrokkenheid, in woord en daad!
Jezus zegt: Kom tot mij en Ik zal u rust geven. Mattheus 11:28-30.
Want bij u is de bron des levens. Psalm36:9.
Namens de Stichting Kindervrienden Brazilië wensen we u
allen Gods zegen toe in uw persoonlijke situatie voor dit
nieuwe jaar 2016.
Met een warme groet van,
Jan en Lia Leijenaar.

