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“Een hoopvolle toekomst voor elk kind… ”

Beste donateurs en vrienden van Care for Brazil,

Afgelopen februari, vlak voordat het coronavirus de 
wereld in haar greep kreeg, was ik in de gelegenheid 
om naar Brazilië te gaan om daar de projecten te 
bezoeken, de medewerkers te ontmoeten, kennis te 
maken met het bestuur van de OSFA én de kinderen te 
zien en hoe zij in de diverse semi-internaten worden 
opgevangen. Verderop in het magazine staat hier een 
kort reisverslag van maar ik kan je vertellen dat het 
werk onder de kinderen mij in het hart raakt en ik hoop 
dat hetzelfde met jou gebeurt als dat nog niet eerder 
gebeurd is!

Het is goed om te beseffen dat Care for Brazil al meer 
dan 50 jaar samenwerkt met de stichting OSFA in 
Brazilië. Een lange periode met mooie en moeilijke 
tijden. Maar we mogen ook met elkaar vooruitkijken 
naar een hoopvolle toekomst die wij samen met jullie 
ondersteuning in gebed en financiën deze kinderen op 
deze manier bieden!

OSFA staat voor “Obras Sociais, Fé e Alegria”, 
“Sociaal werk, geloof en vreugde”. Zij werken nauw 
samen met de officiële instanties om de kinderen 
een veilige plek te geven waar zij gekleed en gevoed 
worden, onbevangen kunnen spelen en opgroeien, 
huiswerkbegeleiding krijgen, noem maar op.

Wij zijn dankbaar dat wij samen met jullie en alle 
vrijwilligers hier in Nederland het werk van de OSFA in 
gebed, financieel en praktisch mogen ondersteunen.

VOORWOORD

Stephan Dekker, 
voorzitter
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Lábrea - AM
125 kinderen 
semi-internaat

São João del Rei - MG
45 kinderen 
semi-internaat

Ritápolis - MG
46 kinderen 
semi-internaat

Barbacena - MG
33 kinderen 
semi-internaat

São Gonçalo - RJ
95 kinderen 
kinderdorp



Afgelopen februari zijn wij, Harry 
Struik en Stephan Dekker namens Care 
for Brazil, Jaap en Jennie Wiersma 
namens Stichting ELO, op reis geweest 
naar Brazilië om daar de projecten te 
bezoeken van de OSFA. 

Het was voor Harry en Stephan een 
8-daagse reis, dus het Semi-internaat 
Lábrea in de Amazonas hebben zij 
helaas niet kunnen bezoeken, daarvoor 
was de tijd te kort. Dat bezoek staat 
nu voor 2021 op de agenda wanneer 
we daar ook willen gaan bouwen. Jaap 
en Jennie waren mee om te vertalen, 
mee te denken en te adviseren, en 
hun goede vrienden Luis en Cristina te 
bezoeken die leidinggeven aan het werk 
van de OSFA.

We hebben daar een bijzondere tijd 
gehad: gesprekken tot ’s avonds laat 
met Luis, Cristina en hun gezin. We 
hebben de semi-internaten bezocht, 
medewerkers gesproken, muzieklessen 
bijgewoond, vergaderd met het 
bestuur van de OSFA, een kerkdienst 
bijgewoond waar Harry zijn getuigenis 
gaf, Jaap en Stephan een lied zongen 
en Stephan preekte. De warmte en 
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SAmENwERkEN aAn 
Een hOOpvOlle 
tOekOmst
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hartelijkheid waarmee wij overal werden 
ontvangen zullen we niet snel vergeten!

Tijdens deze reis is weer eens duidelijk 
geworden hoe belangrijk het is om in 
het leven relaties op te bouwen. Relaties 
waarin God centraal staat en vertrouwen, 
waardering, eerlijkheid en openheid de 
basis zijn. Met elkaar het leven delen, eten, 
lachen, maar ook serieuze en soms moeilijke 
gesprekken hebben: het brengt je dichter bij 
elkaar. Dat is precies wat er gebeurde tijdens 
deze reis. 

God maakt ons één en is wat dat betreft de 
grote gemene deler ook al lijken de culturele 
verschillen soms te groot om te overbruggen. 
Hij geeft ons een gezamenlijk doel én een 

hoopvolle toekomst voor elk kind waar 
wij samen aan mogen werken!
Tijdens de bezoeken aan de semi-
internaten kwamen we in contact met 
de kinderen en dat is uiteindelijk wat 
ons het meeste is bijgebleven!

Binnen de OSFA en Care for Brazil gaat 
het werk, net als in jouw en ons leven, 
met ups-and-downs. Soms moeten 
er moeilijke vergaderingen gehouden 
worden zoals wij ook hadden in Brazilië. 

Gesprekken waarin het erover gaat 
hoe wij dit werk in de toekomst vorm 
kunnen blijven geven in een wereld 
die verandert. Maar als wij met elkaar 
voor ogen houden dat het draait om 
de toekomst van deze kinderen die 
vaak opgroeien in een omgeving van 
armoede, honger, criminaliteit en 
misbruik, dan raakt dat hopelijk jouw en 
ons hart en zijn wij met elkaar in staat 
om onze schouders eronder te blijven 
zetten. Alles wat wij dankzij jouw 
ondersteuning, in gebed en financieel, 
kunnen doen draait om deze kleine 
pareltjes: bedankt daarvoor!

Hartelijke groeten en Gods zegen,

Harry, Stephan, Jaap en Jennie
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GeTUIGENIS GUstavO FeRReIRA 
secretaris bestuur OSFA
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Mijn naam is Gustavo Ferreira en Ik ben 
25 jaar oud. Ik ben opgegroeid in een 
christelijk gezin en toen ik 5 jaar was ben 
ik ingestroomd in het semi-internaat in 
Ritápolis. 

Op het semi-internaat heb ik God leren 
kennen, heb ik geleerd van God te houden, 
mijn vriendjes te respecteren en met andere 
kinderen te delen wat ik had. Ik leerde om te 
bidden en God te danken voor Zijn liefde en 
zorg om mij. In het semi-internaat ontdekte 
ik ook dat God mijn Vader was en dat Hij de 
plek wilde innemen van de vader die ik nooit 
in mijn leven had gehad.

Tot mijn 13e jaar bleef ik in het semi-internaat, 
maar ik heb zelf nooit een padrinho gehad 
die mij kaarten stuurde of een cadeautje met 
Kerst. Ik was nog heel klein en begreep niet 
waarom ik geen padrinho had en het leek 
alsof er niemand was die naar mij omkeek. 
Later begon ik blij te zijn voor mijn vriendjes 
want ik zag hoe belangrijk het voor hen was 
dat er iemand uit een ander land om hen gaf 

en hen kende. Al deze gebeurtenissen hielpen 
om mijn karakter te bouwen en mijn geloof te 
versterken. Ik begon actiever te worden in de 
kerk en ik liet mij dopen toen ik 18 jaar was. 
Tijdens een samenwerking met een andere 
kerk leerde ik een meisje kennen, Aline, waar 
ik mee getrouwd ben. 

We zijn getrouwd in maart 2018, ik was toen 
23 jaar en Aline 22 jaar. Tegenwoordig wonen 
we in São João del Rei en zijn we jeugdleiders 
in onze kerk. Daarnaast helpen wij als 
vrijwilligers in een arme wijk waar de mensen 
lijden onder de armoede en het geweld in dat 
deel van de stad.

Ik ben erg blij en trots dat ik drie jaar geleden 
secretaris ben geworden van het bestuur 
van de OSFA. Op deze manier kan ik iets 
terug doen voor alles dat ik in mijn leven heb 
ontvangen. De OSFA gaat op dit moment door 
financieel zware tijden heen. Dit werk mag 
niet stoppen! 

Wij kunnen met elkaar veel kinderen zonder 
hoop, hoop op een goede toekomst bieden. 
Veel van hen krijgen thuis geen liefde, zorg of 
aandacht van hun ouders. 

Voor veel van hen is het semi-internaat de 
enige mogelijkheid om God te leren kennen 
en te kunnen bouwen aan een toekomst. Ik 
wil u dan ook vragen om ons werk in gebed 
te ondersteunen en als het mogelijk is ook 
financieel. Alvast hartelijk bedankt voor jullie 
steun!
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Het semi-internaat ‘pastor Geraldo’ helpt 
arme kinderen in Lábrea, een stad aan de 
rivier de Purus in de Amazone. Socorro 
is de hoofdleidster. We mogen zo’n 125 
kinderen en jongeren helpen. Daarbij zijn we 
helemaal afhankelijk van wat we aan giften 
ontvangen. Het is een geloofswerk waarin 
we veel kinderen mogen opvangen die niet 
alleen uit arme gezinnen komen, maar vaak 
ook geestelijk arm zijn en het woord van God 
nodig hebben voor hun leven. We zoeken ook 
in ons dorp hulp bij de kleine winkeltjes en 
mensen die het financieel wat beter hebben, 
zodat we voedsel en kleding hebben voor 
de kinderen. We zijn dankbaar voor de vele 
gebeden voor het werk en weten zeker dat 
God ons de overwinning geeft en in alle noden 
zal voorzien.

Ook het afgelopen jaar hebben we als team 
veel kinderen mogen ontvangen. Een deel 
komt in de ochtend en een ander deel in de 
middag. De meeste van de kinderen gaan 
naar een openbare school in Lábrea. Sommige 
kinderen die niet naar school gaan helpen we 
aan een plekje op de school. Ons doel is om 
de kinderen niet alleen te helpen, maar ook 
dat hun karakter mag worden gevormd. Ze 

leren veel van elkaar, van het onderwijs uit de 
Bijbel, maar we gaan ook veel praktisch aan 
het werk. Ze krijgen les in handenarbeid en 
allerlei creatieve vakken zoals handwerken, 
koken, muziek en dans. Met alles wat we 
kunnen willen we ‘onze’ kinderen helpen om 
verder te komen in het leven om een goede 
toekomst te kunnen opbouwen. Daarnaast 
ontvangen alle kinderen een maaltijd op 
het semi-internaat en een lunch. Iets wat 
vaak thuis ontbreekt. Graag willen we meer 
kinderen helpen, en dat doen we omdat 
Jezus zei dat als je ‘het doet aan een van de 
minsten, je het aan Mij hebt gedaan’.

We kunnen dit niet alleen, daarom zijn we 
dankbaar voor alle hulp die we ontvangen. 
Het afgelopen jaar in het bijzonder voor 
de hulp die we kregen om een droom te 
realiseren. Het was mogelijk om het oude 
(versleten) semi-internaat te vervangen door 
een nieuw stenen semi-internaat. Afgelopen 
jaar hebben we het feestelijk mogen openen. 
Het zijn Nederlandse handen die hebben 
geholpen met de bouw, Nederlandse euro’s 
die het mogelijk hebben gemaakt en wij 
danken God voor jullie allemaal!

Dank jullie wel dat jullie ook in 2020 samen 
met ons willen optrekken, zodat we nog veel 
kinderen die hulp nodig hebben, een veilige 
plek mogen geven in ons semi-internaat.

Al meer dan 10 jaar had Socorro ernstige hartproble-
men. Omdat de problemen alleen maar erger werden 
moest zij op 3 september vorig jaar met spoed uit het 
oerwoud reizen naar São João del Rei in Minas Gerais 
voor verder onderzoek en eventuele behandeling.

Dat was niet gemakkelijk voor haar, want zij liet haar 
gezin en het semi-internaat achter, waar zij met heel 
veel liefde al jaren de hoofdleidster is. De medische 
zorg in het oerwoud is niet eenvoudig. We waren al 
twee keer naar Manaus gevlogen, de hoofdstad van 
de Amazone, maar behandeling voor haar was niet 
mogelijk en we kwamen met lege handen thuis. De arts 
had wel verteld dat haar situatie ernstig was en dat zij 
dringend medische hulp nodig had, in de vorm van een 
operatie. 

We konden niet anders dan het in gebed bij God 

brengen en zo goed mogelijk doorwerken in het 
semi-internaat. Na haar reis naar Minas Gerais is zij 
in verschillende ziekenhuizen onderzocht en werd het 
mogelijk dat zij op 3 maart van dit jaar kon worden 
geopereerd. 

Dit was mogelijk door de financiële steun van mensen 
uit Nederland. We zijn hier heel dankbaar voor!  
De operatie is geslaagd en Socorro is inmiddels ter-
uggekeerd naar Lábrea na zes maanden weg te zijn 
geweest van haar familie. 

Veel mensen hebben voor Socorro gebeden. Niet 
alleen volwassenen, maar ook de kinderen van het 
semi-internaat maakten geregeld een grote kring met 
elkaar om samen voor haar te bidden. God heeft ons 
gebed verhoord.

VERHAAL VAN SOCORRO

lÁBRea 
Amazonas
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LÁBREA
Amazonas

We laten jullie graag kennismaken met Luzia: zij is 12 
jaar en een bijzonder meisje!

Luzia is geboren met problemen aan haar rechter-
hand, daar ontbreken een paar vingers, maar zij heeft 
zich aangewend om alles met haar linkerhand te doen, 
zoals schrijven en eten. Zij woont in de wijk Vila Falcão 
en haar ouders zijn Eneias en Socorro. Ze werken al-
lebei op het land. Het gezin bestaat uit 5 personen en 
haar ouders zijn analfabeten: het is een arm gezin. 

Omdat de ouders geen opleiding hebben gehad is het 
moeilijk om een baantje te vinden. Ze wonen in een 
klein eenvoudig huisje, zonder meubels en het is van 
hout gemaakt. 

Hoewel ze niet veel geld hebben is het een vriendeli-
jk gezin en hebben de ouders hun kinderen goed 
opgevoed. Twee kinderen zitten op het semi-inter-
naat: Luzia en Luíza. Luzia valt op tussen de andere 
kinderen, omdat ze heel prestatiegericht is: ze is heel 
actief en wil altijd helpen. We geloven dat God iets 

moois van plan is in en met haar leven. Het was de 
droom van Luzia om op het semi-internaat te mogen 
komen en via het semi-internaat heeft ze Jezus leren 
kennen, zoals ook haar ouders. Haar ouders zijn heel 
dankbaar, omdat het semi-internaat niet alleen voor 
Luzia van belang is, maar voor de hele familie.

Het werk van het semi-internaat is niet alleen om voor 
de kinderen te zorgen, maar ook om te zien naar de 
hele familie. Nu zijn Luzia en Luiza gezond en gevoed 
door het werk van de zending en we proberen het 
gezin bij te staan waar dat mogelijk is.

We vragen de hulp van God, omdat we graag door wil-
len gaan om deze kinderen te helpen, maar we vragen 
ook uw hulp en gebed, want er zijn nog veel kinderen 
en families in Lábrea die onze hulp nodig hebben 
en Jezus niet kennen. Luzia doet jullie de hartelijke 
groeten met een warme omhelzing. Dank jullie wel 
voor jullie hulp en gebed voor haar en het werk van de 
OSFA in Brazilië.

VERHAAL VAN LUZIA MOREIRA 
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Mijn naam is Carla Simoni, huidige 
begeleidster van Adryan Fernandes 
Menezes. Hij is sinds één jaar bij ons in de 
kinderopvang. Wij zullen niet snel vergeten 
hoe hij bij ons startte: hij was een heel 
moeilijk kind en bezorgde ons veel werk, 
omdat hij heel veel huilde en schreeuwde. 
Het kwam zelfs tot het punt dat iedereen last 
van hem had, dus begonnen we voor hem te 
bidden.

De situatie was zó ongemakkelijk dat wij 
zijn moeder vroegen hem naar de dokter te 
brengen omdat wij het niet meer aankonden. 
Na enige tijd ging hij naar de dokter, begon 
een behandeling met wat medicijnen en 
kalmeerde. Dankzij onze gebeden en de 
behandeling is hij vandaag de dag een rustig 
kind: hij is erg aanhankelijk naar mij en kan 
goed overweg met de andere kinderen in de 
kinderopvang.

Soms wacht hij tot ik langs zijn huis loop, 
gewoon om met mij te praten. Wanneer hij 
maar kan, neemt hij bloemen voor me mee 
en wandelt hij graag hand in hand met me 
mee naar de kinderopvang en zegt dat hij me 
niet ongehoorzaam zal zijn en wegrennen. 
Hij is een zegen voor ons en daar ben ik God 
dankbaar voor!

RITÁpOLIS 
Minas Gerais

GETUIGENIS CARLA SIMONI
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Mijn naam is Marilda, ik ben de vrouw van 
pastor Maurício Damasceno en we hebben 
twee kinderen. Ik ben in 1993 tot geloof 
gekomen en begon daarna les te geven op 
de zondagschool. Dáár was het dat ik een 
enorme passie voor kleine kinderen kreeg, 
maar ik had nooit verwacht dat ik ooit eens 
met kinderen zou werken.

In 2019 ben ik bij de OSFA komen werken en 
werd ik samen met mijn man de leiding van 
de Filadélfia kerk hier in dezelfde wijk als het 
semi-internaat. We begonnen in 2019 met 
40 kinderen in de leeftijd van twee tot acht 
jaar. Later bleek dat veel kinderen overdag 
hele dagen naar een school konden en was er 
veel meer vraag vanuit de wijk voor opvang 
van kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Op dit 
moment zorgen we voor 35 kinderen. De 
meeste van deze kinderen zijn bij ons in het 
semi-internaat omdat hun ouders werken. 
In heel veel van deze gezinnen komen grote 
problemen voor, zoals armoede, drugs- of 
alcoholverslaving, huwelijksproblemen en 
financiële problemen. Sommige van de 
families wonen in slechte huisjes.

Vorig jaar kwam er een moeder bij mij die 
thuis geslagen werd. Zij zocht ons op voor 
hulp en gebed. Een andere moeder had een 
depressieve zoon. En de jongen zelf kwam 
ons opzoeken en vroeg om gebed. Soms 

BARBACENA 
Minas Gerais

komen de moeders hulp vragen bij het kerkje, 
zo ook een moeder waarvan een kind veel last 
had van nachtmerries. Nadat wij voor het kind 
hadden gebeden kwam zij vertellen dat haar 
kind goed had geslapen! Soms kom je heel 
trieste zaken tegen, zoals een kind dat al heel 
lang zijn moeder niet heeft gezien, omdat zijn 
moeder in de gevangenis zit.

Ons doel is dat de kinderen zich veilig en 
geliefd voelen. We willen graag voor ze zorgen 
en het woord van God leren. Gelukkig krijgen 
we hulp vanuit de wijk zoals voedsel en 
groente. De kinderen vinden het heerlijk om in 
het parkje te spelen, naar verhalen te luisteren 
en samen spelletjes te doen. Als een kind jarig 
is zetten we het midden in de kring en bidden 
we voor hem of haar. Vorig jaar Pasen werden 
we verrast door een school vanuit de stad 
die voor alle kinderen chocolaatjes kwamen 
brengen. We vinden het belangrijk om contact 
met de moeders of oma’s te hebben en met 
moederdag maken we een groot feest voor 
hen. We doen ons werk vanuit het geloof, dat 
God in alles zal voorzien.

Namens een ongehuwde moeder die twee 
kinderen heeft op het semi-internaat, en 
veel problemen heeft in haar leven, en alle 
andere ouders en kinderen willen we jullie 
heel hartelijk bedanken voor alle hulp die jullie 
mogelijk maken.

GETUIGENIS MARILDA
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‘Nova Esperança’, ‘Nieuwe Hoop’, zo heet 
het project in São Gonçalo en veel jongeren 
kunnen wel wat nieuwe hoop gebruiken! São 
Gonçalo staat bekend om zijn gewelddadige 
bendes die vechten om de drugs- en 
wapenhandel. Jongeren zijn voor de bendes 
een makkelijke prooi om gebruikt te worden 
als koeriers. Het geld en de macht hebben 
aantrekkingskracht. Wat stel je daar als 
zending tegenover?

Door een aantrekkelijk programma te bieden 
waarin zij muziekles krijgen van een super 
enthousiaste leraar, die zelf op straat heeft 
geleefd, en door goede begeleiding bij hun 
school en opleiding weet de zending veel 
jongeren aan zich te binden. Ondertussen is er 
bijna een jaar ervaring opgedaan en beginnen 
de eerste resultaten zichtbaar te worden.

Meer dan 80 jonge tieners komen naar het 
project en in verschillende groepen krijgen 
zij muziek- en bijles. Het heeft een enorme 
aanzuigende werking in de wijk, maar 
natuurlijk kun je ook op weerstand rekenen. 
Wilt u meebidden voor dit prachtige project? 
Bidden voor bescherming van de jongeren en 
de werkers die in dit project betrokken zijn. 

Silvana is de coördinator van het project en 
vertelt: “De wijk Marambaia, waar het project 

Mijn naam is Lisyenne, ik ben de oudere zus van Evellyn. Zij doet mee aan het 
bijschool- en muziekproject. Dit project van de OSFA helpt mijn zusje heel goed 
in de vakken waar zij veel moeite mee heeft op school. Ze vindt Portugees 
moeilijk en krijgt door het project veel meer zelfvertrouwen om stukken tekst 
voor te lezen op school. 

Ook met rekenen is ze heel erg vooruit gegaan. Daarnaast heeft ze heel veel 
plezier in het muziekproject. Ze heeft leren spelen op de ukelele en heeft al zin 
om nog veel meer instrumenten te leren bespelen.

SÃO GOnÇalO
Rio de Janeiro

wordt georganiseerd, is een arme wijk met 
veel problemen, slechte zandwegen zonder 
verlichting, geen goede voorzieningen zoals 
water en elektriciteit en daarnaast is er heel 
veel geweld in de wijk. Het lijkt een plek die 
door de overheid wordt vergeten.
We willen de jongeren in deze wijk helpen, 
door onderwijs en muziek. We geloven dat 
het hun karakter vormt en weg houdt bij 
de gewelddadige bendes. We geloven dat 
we vanuit ons geloof hen nieuwe hoop en 
perspectief kunnen geven op een ander leven!

Op dit moment nemen er 95 kinderen deel 
aan het project. Zij komen uit arme gezinnen 
die moeten rondkomen van een kleine 
ondersteuning van de overheid. 43 kinderen 
komen iedere dag voor ondersteunend 
onderwijs. Het zijn leerlingen van groep 1 t/m 
6 van het basisonderwijs. Zij zijn verdeeld in 
4 klassen, twee klassen komen in de ochtend 
en twee in de middag. Ze komen drie dagen in 
de week. Dus best intensief! Er is een enorme 
toeloop naar dit project. We kunnen helpen 
maar hebben uw steun hard nodig. In de 
eerste plaats om te bidden voor bescherming 
maar ook financieel om het allemaal mogelijk 
te maken. We zijn dankbaar voor jullie 
ondersteuning in gebed én ook financieel. 
Dankzij jullie bijdrage kan dit werk door 
blijven gaan!
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VERHAAL VAN LISYENNE
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Bruninha, haar koosnaam, is de dochter van 
Elisangela. Elisangela is een vrouw die een zwaar 
leven achter de rug had waarin zij samen met God 
depressie en drugsverslaving wist te overwinnen! 
Daardoor wist zij een veilig thuis te creëren waar 
zij haar dochters, die onder de staatszorg vielen, 
weer mocht en kon verzorgen.

Na een tijdje, met meer balans in haar leven aan 
de hand van God, ontmoette Elisangela de vader 
van Bruninha en werd zij zwanger. Een paar 
jaar geleden verbleven de andere dochters van 
Elisangela hier al op de crèche, dus ze kende ons 
werk. Elisangela was nog zwanger van Bruninha 
maar wilde alvast een plek voor haar reserveren 
op het kinderdagverblijf. Zo graag wilde ze dat 
ook Bruninha hier terecht kon. Bruninha werd 
geboren in september 2018. Toen zij 4 maanden 
oud was, in februari 2019, ging zij voor het eerst 
naar het kinderdagverblijf en tot op de dag van 
vandaag mogen wij er voor haar zijn en voor haar 
zorgen.

Ze is een lief, zorgzaam, liefdevol meisje, heel 
goed verzorgd door haar moeder en broers, en 
wij zijn God dankbaar dat wij haar dankzij jullie 
donaties een veilige plek kunnen bieden én een 
toekomst!

Sinds hij hier op de leeftijd van 7 maanden bij ons 
op het kinderdagverblijf kwam, realiseerden we 
ons al dat hij een heel bijzondere jongen voor ons 
zou worden. Toen hij bij ons kwam, hadden we 
geen vrije plekken in de kinderopvang, maar toch 
ontstond er een plekje voor hem.

Yuri verbleef vanaf zijn geboorte bij zijn moeder 
Cristiane in de gevangenis totdat hij 7 maanden 
oud was. Na 7 maanden kunnen de kinderen niet 
meer bij hun moeder in de gevangenis blijven. 

Gelukkig zorgde God ervoor dat er opvang 
kwam voor Yuri. Twee oudere broers werden al 
opgevangen door Solange do Nascimento: een 
oudere dame met een groot en vriendelijk hart die 
vanuit Gods liefde deze jongens opvangt. Ze heeft 
wel gezondheidsproblemen dus laten we bidden 
dat God haar de kracht geeft om dit te blijven 
doen.

Voorwaarde vanuit de jeugdrechtbank om 
Yuri op te mogen vangen was wel dat Yuri op 
een kinderdagverblijf geplaatst zou worden 
zodat hij met andere kinderen kon spelen en 
communiceren. Hierdoor kan hij zich als kind 
beter ontwikkelen. Zo kwam hij bij ons terecht.

Yuri is een zeer intelligente, drukke en 
hyperactieve jongen, die ook graag anderen helpt. 
Maar hij kan ook erg chagrijnig en soms dwingend 
zijn. Wij zijn God dankbaar dat wij Yuri elke 
dag mogen opvangen en hem mogen helpen en 
begeleiden naar een hoopvolle toekomst!

SÃO JOÃO DeL ReI
Minas Gerais

VERHAAL VAN BRUNA EMANUELLY VERHAAL VAN YURI CRISTOFFER
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Yuri



MELD JE AAN:
Stuur een mail met 
persoonlijke gegevens en 
een persoonlijk getuigenis 
naar: 
info@careforbrazil.nl of 
elo.stichting@gmail.com

WIL JIJ ZenDInG MeeMAkEN?

                22 
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Wat wordt er van jou 
verwacht?
Minimale leeftijd 18 jaar. 
Bewust christen en verlangen 
om God en mensen te dienen

Wat kost het?
Voor de reis- verblijfkosten 
is de voorlopige richtprijs 
€ 2000 per persoon (all 
inclusief).  De prijs is 
afhankelijk van de vliegkosten 
en de wisselkoers. Ook 
voor dit deel is het mogelijk 
om sponsoring te zoeken. 
De bouwkosten van het 
project worden door de 
organiserende stichtingen 
betaald. 

Hoeveel plek is er?
We gaan met maximaal 12 
mensen op stap, dus wees er 
snel bij!

Wanner gaan we?
We zullen de zomervakantie 
2021 gebruiken. Eind juli-
augustus. De exacte data 
wordt samen besloten. Dit is 
in de Amazone een ‘droge’ 
periode, zodat we kunnen 
bouwen.

Zelf het verlangen om eens heel 
actief mee te werken in de zending? 
In Brazilië? Dat kan! Volgend jaar 
organiseert Care for Brazil in 
samenwerking met Stichting ELO een 
project in Lábrea Amazones. 

In het verleden is hier een prachtig 
nieuw semi-internaat gebouwd. Vorig 
jaar is dit feestelijk geopend. Samen 
met de Braziliaanse organisatie OSFA is 
besloten om in aanvulling op dit project 
een eenvoudige beheerderswoning te 
bouwen. 

Deze woning zal plaats bieden voor 
het echtpaar dat leidinggeeft aan 
het opvangen en helpen van de vele 
kinderen in deze regio. 
Behalve dat we samen met de 
Brazilianen gaan bouwen is er alle 
gelegenheid om de Brazilianen te leren 
kennen en met elkaar op bezoek te 
gaan bij nederzettingen langs de rivier 
de Purus. Als groep zullen we dienen in 
de verschillende gemeenten in Lábrea. 
Een intensieve periode, maar zeker één 
die je nooit zult vergeten. Veel mensen 
gingen je al voor in de vorige projecten. 
In de tijd tot aan ons vertrek zullen we 
verschillende keren bij elkaar komen 
om ons voor te bereiden, maar ook om 
samen actie te voeren voor sponsoring 
van dit project.
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Bid mee

Wij geloven dat gebed 
daadwerkelijk iets kan 
veranderen, omdat God deze 
wereld in zijn hand houdt. 
Bid mee voor de kinderen 
en hun thuissituatie, voor de 
medewerkers, de vrijwilligers 
en de projecten van de OSFA.

WAT kAn IK DOeN?
 Word donateur

Adopteer een kind financieel 
en wordt haar of zijn padrinho 
wat Portugees is voor 
‘adoptieouder’. Voor €29,- per 
maand ben je al padrinho 
van één van de kinderen 
en ontvang je naast het 
jaarmagazine eenmaal per jaar 
een persoonlijk bericht van 
jouw sponsorkind.

Word vrijwilliger

Als vrijwilliger kan je een hele 
hoop doen. Van het werven 
van donateurs of mee naar 
beursen en evementen tot aan 
een presentatie geven bij jou 
op school of in de kerk.

Nodig ons uit

Wij vertellen graag over het 
werk in Brazilië en leggen dan 
ook uit hoe je als kerk praktisch 
met ons kunt samenwerken. 
Ook is er ruimte om na de 
dienst vragen te stellen 
en kan er bijvoorbeeld een 
collecte worden gehouden als 
financiële ondersteuning van 
de kinderen.

WAT kAn MIJN keRk DOeN?
Pak een project op

Kies een project waaraan 
jouw kerk ondersteuning biedt 
zowel in gebed als financieel. 
Dit kan bijvoorbeeld met een 
maandelijkse- of jaarlijkse 
bijdrage of een eenmalig 
bedrag.

Adopteer een kind als kerk

Adopteer als kerk één of 
meerdere kinderen en 
wordt op die manier als kerk 
padrinho.

WAT kAn MIJN BeDRIJF DOeN?

Onze inkomsten komen, naast particulieren 
en kerken, van bedrijven die oog hebben 
voor de wereld om zich heen en die bewust 
maatschappelijk verantwoord willen 
ondernemen. Dit geld maakt onze projecten in 
Brazilië mogelijk
 
Een effectief project, een goede controle, 
verantwoording en evaluatie, en dat alles in 
combinatie met persoonlijke betrokkenheid: dat 

is wat jij als ondernemer wilt. Daartoe bieden 
wij diverse projecten ter sponsoring aan. Dit 
heeft ook fiscale voordelen voor jouw bedrijf. 
 
Om te doneren ga je naar careforbrazil.nl/
doneren.

Voor meer informatie neem je contact op met 
ons via info@careforbrazil.nl.
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Eén van de projecten die we de afgelopen 
jaren hebben kunnen doen dankzij jullie 
bijdrage was het bouwproject in Lábrea. 
Een mooi voorbeeld van handen en voeten 
geven aan het werk onder de kinderen.

En het was niet alleen jullie financiële 
ondersteuning die dit mogelijk maakte, 
maar ook zijn er meerdere keren groepen 
mensen geweest die vanuit Nederland 
naar Lábrea gereisd zijn en daar de 
handen uit de mouwen hebben gestoken! 
In 2018 en 2019 is er hard gewerkt aan 
het nieuwe gebouw in Lábrea met daarin 
meerdere lokalen, een kantoor, toiletten, 
keuken en grote eetzaal. Afgelopen jaar 
was de feestelijke opening van dit gebouw 
waar door de mensen vanuit Brazilië en 
Nederland zo hard aan is gewerkt en wat 
geweldig mooi is geworden!

De dag van de opening was een bijzondere 
en gezellige feestdag waar vanuit 
Nederland Dick Bolks (padrinho), Frida 
(Kids Care Adoptiefonds) en Joël Struik, 
Jaap en Jennie Wiersma (Stichting ELO) 
bij aanwezig waren. De leiding had ervoor 
gezorgd dat het hele gebouw feestelijk was 
aangekleed. Alle kinderen waren aanwezig 
in de mooiste kleren die ze maar hadden. 
Ook de ouders en familie waren getuige van 
de officiële opening die werd gedaan door 
Socorro, de hoofdleidster van het semi-
internaat in Lábrea, en door Cristina, de 
algemeen leidinggevende voor alle semi-
internaten.

Deze feestelijke opening was hét 
hoogtepunt van het in gebruik nemen 
van het nieuwe semi-internaat, waar we 
natuurlijk nog veel jaren plezier van gaan 
hebben. Nogmaals hartelijk bedankt voor 
jullie geweldige steun in gebed, financiën 
en praktische hulp namens de kinderen in 
Brazilië!

OpeNInG BOuWpROject SemI-INTERnaAT láBRea
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Bestuur 

Voorzitter
Stephan Dekker
06-46 56 07 13
info@careforbrazil.nl

Penningmeester
Casper Spoor
cjpspoor1947@hotmail.com

Algemeen bestuurslid
Harry Struik
06-53 40 43 60

Bankrelaties
ING IBAN: NL 53 INGB 0003 
2972 60
ABN AMRO: IBAN: NL 10 
ABNA 0555 1353 57
KvK nummer: 41178641 
Utrecht

Kantoor en postadres
Stichting Care for Brazil
Zuidhoek 245 3082 
PH Rotterdam
info@careforbrazil.nl 
www.careforbrazil.nl

Doelstelling
a. Kerkelijk, het uitdragen van het evangelie van 
Jezus Christus.
b. Sociaal, het verlenen van bijstand aan kansar-
men (sinds 1960 via Stichting OSFA in Brazilië).

Kids Care Adoptiefonds
Frida Struik
Foksdiep 8 1771 
HV Wieringerwerf
0227-60 14 31
kidscare@careforbrazil.nl

Giften
Stichting Care for Brazil is een ANBI-instelling.
Giften zijn aftrekbaar volgend de Nederlandse 
wetgeving tot 10% van het inkomen.

Lijfrenten en periodieke giften
Giften zijn, onder bepaalde voor- waarden,ook 
boven de 10% van het inkomen aftrekbaar. 
U kunt hiervoor een formulier downloaden bij 
www.belastingdienst.nl/periodieke gift in geld

cOLOFON

Dank aan iedereen die in welke vorm dan ook 
heeft bijgedragen aan de totstandkoming 
van dit blad.
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