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Ik kan wel zeggen dat het jaar 2020 een bijzonder jaar is geweest. In velerlei opzicht! 

Gelukkig begon de corona net nadat Netty haar verlof in Nederland had afgerond. 

Wat een mooie tijd heeft ze gehad. Veel huiskamer bijeenkomsten zijn gehouden en ze heeft  veel mensen 

ontmoet. En tot slot een hele mooie vrouwen bijeenkomst begin februari in Assen:  70-80 vrouwen hebben 

genoten van deze dag en velen hebben Netty ook persoonlijk (even) ontmoet. 

 

Er moest afgelopen jaar veel geïmproviseerd worden, in Brazilië en in Nederland. 

En dat alles vanwege een virus dat de wereld overspoelde,  hele economieën ontwrichtte en  allerlei systemen 

ontregelde. Zo ook bij het werk van Netty. 

Het semi internaat heeft het hele jaar niet meer gedraaid vanaf 18-maart 2020. Gelukkig hebben de 

medewerkers vanaf het begin contact gehouden met de kinderen en hebben zij ze huiswerkopdrachten 

gegeven en huiswerkondersteuning geboden. Zij hebben ook veel contact via whatsapp gehad met de families 

en kinderen en ook bv elke week een kort filmpje gemaakt en gestuurd. Op deze manier werden ook de 

moeders van de kinderen bereikt, omdat zij de telefoon hebben. 

In het begin werden de kinderen nog opgehaald met de bus, waarbij maatregelen getroffen werden zoals 

meten van de  temperatuur  en gebruik van handgel. Later in het jaar was dit ook niet meer mogelijk en zijn er 

nog een poos 5 kinderen ’s morgens en 5 kinderen ’s middags per week opgehaald om op het terrein huiswerk 

onder begeleiding te maken.  Zo kregen een 50-tal kinderen, die wat zwakker waren op school, toch nog 

begeleiding.  

 

Een andere actie was de goeie-koeie-actie; 2 koeien konden worden aangeschaft zodat de veestapel op het 

terrein van Netty weer op de juiste sterkte is gekomen; dit  levert veel melk op voor eigen gebruik en om uit te 

delen aan de meest arme gezinnen. 

 

Het kom-aan-tafel project is gestart; een huisje is gehuurd in het noorden van Brazilië, in Teresina (Piaui). 

Contacten zijn gelegd en een sponsor heeft toegezegd de keuken en inventaris te gaan sponsoren. Er is ook al 

een kookster gevonden. Het huisje staat in een wijk met veel (drugs)geweld, prostitutie en satanische afgoderij.  

Het huisje heeft de toepasselijke naam: casa mirassol ( zonnebloem huisje); het brengt licht in deze donkere 

wijk. 

We hopen en bidden dat dit werk zo spoedig mogelijk van start kan gaan. Het zal vele levens gaan veranderen. 

 

Tijdens de grote vakantie in Brazilië zijn er zo’n 50 kinderen bij toerbeurt uit logeren geweest bij Bernard en 

Susanne; steeds een 3-tal kinderen; ze kregen persoonlijke aandacht en werden verwend met wat lekkers. 

 

Naast de voedselbasispakketten zijn er ook verrijkingspakketten gebracht bij de mensen in de favela’s; naast de 

basis boodschappen werden er nu ook bv eieren, groenten, crackers, boter en fruit in het pakket gestopt. Wat 

een blije en verraste gezichten hebben Netty en haar medewerkers gezien; wat een verrassing!  Er is veel extra 

armoede bij deze mensen nu de economie zo hard geraakt werd door de pandemie.  

 

Als laatste is er de eindejaarsactie gehouden om het resterende deel van het geld bij elkaar te krijgen om het 

honing project te gaan starten. En dat is gelukt. Er kan nu een werkplaats worden gebouwd op het terrein dat 

voldoet aan alle voorwaarden rondom bijvoorbeeld hygiëne. Honing is duur en soms schaars in Brazilië. Naast 

eigen gebruik kan er ook honing worden verkocht. Er is contact met een firma in João Monlevade ( ongeveer 

100 km verderop) waar ze veel info hebben opgedaan.  

Fernando, die ook bij Netty werkt, is voor dit werken met bijen en honing opgeleid en zal dit project verder 

gaan begeleiden. 
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Als bestuur in Nederland hebben we ook even moeten schakelen en zijn we halverwege het jaar overgegaan op 

het digitaal vergaderen. Dit was even wennen, maar het ging goed en was ook wel ook praktisch; het scheelt 

veel reistijd. 

We zijn als bestuur heel blij dat we uitbreiding van ons bestuur hebben gekregen; Rob en Agnes de Lange uit 

Almelo en Helma te Velde uit Groningen zijn ons komen versterken. Helma heeft ondertussen het 

sponsorsecretariaat overgenomen.  

 

We hebben veel en vaak met elkaar en ook met Netty overleg gehad om de lopende zaken te bespreken. 

Gelukkig is er tot nu toe steeds een heel goed contact mogelijk en dat geeft veel zegen en reden tot 

dankbaarheid. 

Wat heerlijk dat de digitale mogelijkheden zo gebruikt kunnen worden. Beeld en geluid met Brazilië zijn 

zomaar mogelijk en via de wifi ook nog eens gratis. 

 

Wij zijn als bestuur erg dankbaar dat God ons en Netty in 2020 heeft  bewaard en ook zoveel heeft gezegend 

dat weer veel mensen en kinderen geholpen konden worden. 

Dat allemaal dankzij het vertrouwen, gebeden en sponsoring die wij als stichting kregen van al die trouwe 

donateurs en sponsoren.  

Wat een zegen! 

 

 

Nogmaals: we zijn heel erg blij voor alle hulp die jullie allemaal geven. 

En voor Netty in het bijzonder natuurlijk. 

Zonder jullie zouden we dit allemaal niet kunnen doen.  

 

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

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

 

 

 

Namens het bestuur van St. Kinderwerk Horeb Brazilië 

Henrie Sturing 
Voorzitter 
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