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Maart 2019, 

 

 

Het jaar 2018 ligt al weer een aantal weken achter ons. 

Al weer een jaar waarin weer veel is gebeurd. 

Mooie dingen en minder mooie dingen. 

Ik zal proberen om jullie weer mee te nemen in een korte reis door 2018. 

Netty begint de eerste nieuwsbrief met het opsommen van wat ze heeft kunnen doen in de eerste maand van 2018. 

Ze heeft moeders en kinderen uit de sloppenwijken te logeren gehad. 

Kinderen die eindelijk eens een paar dagen elke dag wat te eten kregen. 

Kinderen die vertelden dat hun maag die dagen niet één keer heeft geknord. 

De visjes die ze daar bij Netty hebben gevangen niet daar wilden eten, maar mee wilden nemen naar huis, 

omdat er thuis veel minder te eten was weer. 

Een moeder met veel problemen die een paar dagen kon komen logeren bij Netty om even “op adem te komen”.  

Netty zegt o.a.: ….” Ik denk deze dagen heel speciaal aan onze achterban en vraag mij af of u/jullie zelf wel beseffen hóe 

belangrijk jullie in dit werk zijn en hoeveel er d.m.v. jullie hulp gedaan kan worden. Jullie zijn allemaal “mede-deelnemers” aan 

dit geweldige fantastische werk….” 

Samen met Bernard en Susanne werkt Netty met de kinderen in het semi internaat; maar daarnaast gaan ze ook de wijken in 

om te praten met de moeders daar. 

Wat hen altijd weer opvalt, is het gebrek aan hoop; veel jonge meisjes bv worden op hun 15e al zwanger, maar de vader laat 

het al snel afweten en voor hun 20e hebben ze vaak al meer kinderen. Proberen op zichzelf te gaan wonen, maar hebben geen 

enkele kans om uit dit leven te komen. Ze blijven hangen in armoede en prostitutie; wat een uitzichtloos bestaan!. 

Wat mooi dat Netty en ook Bernard en Susanne daar hoop en Hoop kunnen brengen. Met mensen kunnen bidden en op den 

duur wellicht in de wijk een plekje kunnen klaarmaken waar deze moeders terecht kunnen voor een kop koffie en een gesprek 

en hulp bij een aantal zaken. 

 

Netty is dus terecht blij met al jullie hulp; de maandelijkse sponsoren; de maandelijks gevers en de incidentele gevers: jullie 

allemaal maken het mogelijk dat Netty zo haar werk kan doen. 

Geweldig! 

 

Netty is ook met verlof geweest in Nederland en heeft op verschillende plaatsen verteld over haar werk. 

Dit zijn altijd hele mooie en waardevolle momenten en zeker de moeite waard om ook eens te bezoeken. 

Netty is o.a. geweest in Vlagtwedde, Dokkum, Heerenveen, Noordwolde. 

Wie weet zien we je ook eens een keer op een volgende avond. 

 

Als bestuur vergaderen we ook regelmatig. 

We bespreken dan de lopende zaken en maken plannen voor nieuwe acties bv. 

Wij beginnen meestal met een maaltijd bij één van de bestuursleden en gaan daarna vergaderen; dat doen we dan om en om, 

in Heerenveen, Lioessens en Assen. 

 

Ook wel eens goed is om te vermelden dat onze algemene kosten als bestuur heel laag zijn.  

We maken alleen kosten voor de website, en bankkosten. Dat betekent dat er van elke euro van de giften wel 95 cent naar 

Brazilië gaat. Van alle specifiek gegeven giften gaat zelfs het hele bedrag, dus 100%, naar Brazilië. 

 

Netty blijft zoeken naar mogelijkheden om Piaui  (in het Noorden) te bezoeken, maar dat kost tijd en dat is nu nog even een 

probleem; de bedoeling is om dat in april 2019 te gaan doen.  

Ook is Netty weer (onverwachts) in Nederland geweest om haar moeder te verrassen die in begin 2019 jarig is. Mag nu wel 

gezegd worden, want het is al geweest.  

 

 

 



 

We horen altijd veel schrijnende verhalen uit de wijken Limoeiro en Esplanada. Moeders die de kinderen niet voldoende eten 

kunnen geven zijn soms gedwongen om, tegen hun wil, de prostitutie in te gaan; zo kunnen ze toch nog iets verdienen om eten 

voor de kinderen te kopen. Moeders die 15 km door de regen komen lopen om te vragen of Netty misschien nog wat te eten 

voor hun heeft. Moeders die het leven soms niet meer zien zitten…. 

MAAR… Ook horen we steeds weer van wonderen die God doet in de levens van kinderen en ouders. 

Kinderen die de verhalen die ze horen meenemen naar huis en daar een verandering kunnen brengen. 

Moeders die weer hoop krijgen en waar Netty een goed contact mee op kan bouwen en ze kan bemoedigen. 

In 2019 willen we dan ook graag meehelpen om in de wijk Limoeiro een huisje te gaan huren om zo een ontmoetingsplek te 

krijgen voor moeders uit de wijk. Een plek waar ze even bij kunnen komen voor een gesprek of gebed. 

Later misschien een grotere plek daar vlakbij om bv cursus te gaan geven. 

Kortom, er gebeurt veel, maar er gaat nog veel meer gebeuren.  

Waar God aan het werk kan gaan wonderen gebeuren. 

 

Maar nogmaals: we zijn heel erg blij met de hulp die jullie allemaal geven. 

En Netty in het bijzonder natuurlijk. 

Zonder jullie zou dit allemaal niet kunnen gebeuren. 

 

Daarom: heel hartelijk dank voor alles! Muito obrigado pra tudo! 

En ook voor jullie allen Gods rijke zegen en vrede in jullie leven. 
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