
Timotéo 23 december 2020

Zet een stap op water!
De Here is mijn Kracht en mijn schild; op Hem vertrouwt mijn hart.

Psalm 28:7a

Als bestuur proberen we u op de hoogte te houden van het  wel en wee
omtrent het werk van Netty en de andere vrijwilligers en medewerkers m.b.t.
het semi-internaat en alle ander werkzaamheden die vallen onder de vlag van
Kinderwerk Horeb Brazilië. Deze keer weer met een voorwoord van Netty..
 
Voorwoord
Nieuws Semi-internaat
Voedselpakkketen
Eindejaarsactie Honingproject
 
Met behulp van de terug link komt u hier weer terug.
 
Namens Netty en het hele bestuur veel zegen en leesplezier toegewenst.

Voorwoord van Netty

Lieve mensen,
 
Het “Kom aan tafel project” lag klaar om in april dit jaar van start te gaan. De
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ontmoeting met de moeders zou plaatsvinden om hun dit project voor te
leggen. Bij een paar moeders thuis had ik al iets verteld over de geplande
ontmoeting m.b.t het presenteren van dit nieuwe project voor de moeders en
hun kinderen. Zij waren erg enthousiast. Maar helaas hebben we dit niet
kunnen starten vanwege de pandemie. 
 
Ik heb dit jaar maar een klein aantal bezoeken kunnen doen in de wijk
Limoeiro. We moesten kiezen tussen het kleinschalig starten van het
ontvangen van kinderen voor hun huiswerkbegeleiding of huisbezoeken. In
contact met de leidinggevende van de epidemologieafdeling van de stad,
begrepen we dat dit het standpunt zou zijn i.v.m. het evt. “iets” te willen
betekenen voor de kinderen.
 
Daarom vonden wij het beter om te kiezen voor de huiswerkbegeleiding van
50% van de kinderen die we normaal gesproken ontvangen op het semi
internaat. (Meer konden we niet helpen omdat we maar in hele kleine groepen
mogen werken)
 
Dus dit jaar hebben wij bijna niks met het “Kom aan tafel project” kunnen doen.
Ik heb wel een familie geholpen met de aanschaf van een tweede hands
keukenkast. Dit omdat het voedsel dat zij in de keuken hadden staan in dozen,
door de ratten aangetast werd. Verder heb ik gewerkt met counseling en gebed
via de Whatsapp, hetzij bellen of video bellen.
 
De laatste weken heb ik de bezoeken pas weer opgepakt. (Dit omdat we tegen
het eind van het jaar lopen en de controle dan iets minder wordt.)
Verder zijn de giften voor het “Kom aan tafel project” opzij gezet in de hoop
daar aankomend jaar mee te kunnen starten.
 
Jammer genoeg hebben we veel dingen niet kunnen uitvoeren, ondernemen en
doen dit jaar. Dit is een “vreemd” jaar geweest. We hebben veel plannen “op de
plank” moeten leggen. Maar gelukkig hebben we niet 100% stil hoeven liggen,
gelukkig hebben we toch nog vrucht kunnen dragen d.m.v. werken.
 
Eén  ding heb ik voor ogen gehouden dit jaar: wel minderen maar niet stil
staan, wel minder snel maar niet totaal stoppen, wel een beetje dicht, maar niet
helemaal dicht. Zolang we op de één of andere manier in beweging kunnen
blijven betekent dat vruchten afwerpen die hun vrucht weer zullen
voortbrengen. En dat is de uitdaging voor ons in de tijd van de pandemie.
 
Gods rijke zegen voor jullie allemaal,
Dat we allemaal op de één of andere manier vrucht blijven dragen in het
Koninkrijk van God.
 
Liefde groeten, Netty



 
Terug

Nieuws Semi-internaat
 

Inmiddels is het einde van het jaar in zicht en weten we zeker dat de scholen dit jaar
niet meer open zullen gaan. Het blijft dubbel aangezien bijna alles, zoals horeca en
winkels wel open zijn en de scholen praktisch het hele jaar dicht zijn geweest. Maar
we kunnen er weinig aan veranderen, dus we zullen het maar moeten accepteren.
 
Er is nog veel onzekerheid over volgend jaar. Niets is zeker, maar we hebben van de
directie van de scholen gehoord dat de scholen waarschijnlijk volgend jaar in
afgeslankte vorm gaan functioneren. Als de scholen open gaan, kunnen wij ook
functioneren. Waarschijnlijk zal dat, ook bij ons, in afgeslankte vorm zijn.
 
Hoewel deze situatie erg frustrerend is, zijn we wel dankbaar dat we op het gebied
van huiswerkbegeleiding voor een groot aantal kinderen veel kunnen betekenen. We
weten dat ruim vijftig kinderen, zonder deze hulp, het niet hadden gered om hun
huiswerk in te leveren.
 
Toen we begonnen, zaten er kinderen bij die nog helemaal niets hadden gedaan. Op
dat moment hadden ze hun derde blok moeten inleveren, maar zelfs van het eerste
blok was nog niets gedaan. Bij sommige kinderen vroegen we ons af, hoe we deze
grote achterstand ooit konden inhalen.
 
We zijn erg blij en trots dat bijna alle kinderen, deze enorme achterstand hebben
ingehaald! Ook kinderen waarvan we dachten dat dat niet haalbaar zou zijn. Ook die
paar kinderen, die nu nog achterlopen, zullen hun achterstand tot aan het einde van
het jaar inhalen.
 
Bij deze een aantal foto’s van kinderen, die hun blok hebben afgerond! 
 

  



    
Stukje geschreven door Bernard en Susanne
 
Terug

Voedselpakketen
 

Heel hartelijk bedankt aan iedereen die de voedselpakketten actie ondersteunt
heeft.
 
Hier konden we twee keer voedselpakketten van uitreiken ook nog een keer
verrijkingspakketten.
 
Via deze link kunt u een tweetal video’s zien waarin Netty jullie allen persoonlijk
bedankt.
 
 
Terug

Eindejaarsactie Honingproject
 

Het is weer zover, het einde van het jaar komt in zicht, ook wij hebben weer een
eindejaarsactie.
 
Dit keer willen we geld inzamelen voor het honingproject. Hoe geweldig zou het zijn
als we met elkaar door deze eindejaarsactie het honingproject in 2021 te laten
realiseren.
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Honingproject in het kort:

De productie van honing kwam herhaaldelijk op het pad van Netty en het
project is zorgvuldig tot stand gekomen (zie ook nieuwsflits november 2020).
Er is een tekort aan honing op de markt.
De bijen en de honing productie komen op het terrein van Missao Horeb.
Een imker, die een goede kennis is, zal helpen bij het opzetten, starten en
begeleiden van het project. Er is een medewerker die zal worden opgeleid tot
imker.
Het project is rendabel en de honing zal ook een geweldig promotieproduct
zijn!

Dit geweldige project gaat 10.500 euro kosten. Inmiddels hebben we de helft van dit
bedrag al binnen! 
 
Helpt u mee? 
 

         
 
Terug

“Ter opbouw van Gods Koninkrijk, verspreiding van
het blijde evangelie en redding van verloren zielen.”



Postadres:
Projeto Socorrer
Caixa Postal 57
Centro, Timóteo
cep. 35.180-000, MG, Brazilië.
 
Bankrekening Netty privé:NL64ABNA0483457787 t.n.v. Netty Zeeders, Ede 
(deze giften zijn niet voor belasting aftrekbaar) 
 
Bankrekening St. Kinderwerk Horeb
NL93ABNA0525459138 ( giften wel aftrekbaar) 
NL94INGB0003341239 (giften wel aftrekbaar)
 
Voor meer info kijk op de site: www.kinderwerk-horeb.nl 
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Nieuwsbrief

 
Ons mail adres is:

info@kinderwerk-horeb.nl
 

Wilt u iets aanpassen met betrekking tot het ontvangen van deze nieuwsbrief?
U kunt uw voorkeuren aanpassen of uzelf afmelden van deze lijst.
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