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De maand augustus waren we met ons gezin in Nederland. Wat een fijne tijd hebben we gehad! Een tijd van
ontspanning, heerlijk met ons gezin een midweek op vakantie, echt even alles achter ons laten. Gewoon
lekker op de fiets met de kinderen en alle speeltuintjes afstruinen (nooit geweten dat Reeuwijk zoveel
speeltuinen heeft). We hebben echt genoten. Bijzonder was vooral dat in deze tijd mijn kleine nichtje Evy is
geboren. Wat mooi om zo’n klein hummeltje te zien. Het was ook fijn om mijn oma, familie en vrienden weer
te zien en weer eens echt bij te praten. Het was ook tijd van ontmoeting met de sponsors (trouwe volgers
en nieuwe belangstellenden) tijdens presentaties, huiskamerbijeenkomsten en ook op een school, want…
De kinderen van de Regenboogschool in Reeuwijk hebben dit jaar als ‘Goed Doel’ het werk van REMER in
Brazilië. Wat gaaf dat kinderen in Nederland de kinderen in Brazilië willen helpen.
‘Jongens en meiden, heel veel succes en zet hem op!’

NIEUWS VAN DE KIDS VAN DE SITIO
Op dit moment woont er in het begeleid wonen project één meisje. Ze werkt hard om straks op eigen
benen te kunnen staan. We hadden nog twee plaatsen in de aanbieding voor twee meiden die de afgelopen
tijd 18 zijn geworden, maar zij zijn verhuisd. Eén is bij een vriendin een stadje verderop gaan wonen en de
ander bij een ‘tante’ in Rio de Janeiro. Ik kwam haar pas tegen en ze was erg enthousiast. Ze studeert nu op
een nieuwe school en overdag werkt ze in een restaurantje. Ook doet ze soms wat modellenwerk waarmee
ze hoopt door te breken. Mooi om te horen hoe ze werkt aan haar toekomst.
Pedro, waarover ik vorige keer vertelde, ons gehandicapte jongetje is helaas weer in het ziekenhuis
opgenomen. Zijn gezondheid is zorgelijk… We weten dat elk griepje hem fataal kan zijn, maar blijven
hopen, bidden en vechten voor zijn gezondheid. Het is een heerlijk mannetje. Zijn moeder is het afgelopen
jaar 1x op bezoek geweest terwijl ze een dorp verderop woont, en dan nog wel op aandringen van ons. Hoe
kan het toch zijn dat je je kind zo aan zijn lot overlaat en alleen laat strijden om te overleven.
We hebben ook een nieuwe jongen op de Sítio. Hij is 11 jaar en heeft een verstandelijke handicap met
autisme. Hoewel hij direct onze harten heeft gestolen, brengt het ook wel weer extra zorgen met zich mee.
Deze nieuwe doelgroep geeft een nieuwe aanpak, nieuwe inzichten en nieuwe uitdagingen!!

DEUS É FIEL
GOD IS TROUW

Internet:
www.jacoline-inbrazilie.nl
Facebook:
Jacoline in Brazilië

VUUR
Op
7
September
was
het
feest.
Onafhankelijkheidsdag in Brazilië, de dag dat
iedereen naar het dorp gaat. Dit was ook de
dag waarop iemand op het kwade plan kwam
om de Sítio in de brand te steken. Het is
vreselijk droog deze maanden en de natuur is
droog en erg vlambaar. Binnen no-time stond
heel het gebied in de brand. Een paar dagen
later liep ik de berg op en kon het hele terrein
overzien. Bijzonder om te zien dat alles zwart
was, behalve waar onze huisjes staan, daar
was een cirkel groen waar het vuur niet
gekomen is. Wat zijn we gespaard gebleven!
Al na een paar dagen zag ik te midden van de
as en verwoesting nieuw leven ontspruiten.
Het deed me denken aan onze kinderen, die te
midden van alle ellende en verwoesting in hun
leven toch weer verder groeien.
Er is altijd hoop!

PRAISE & PRAYERS
Dank God voor onze
fijne tijd in Nederland
Bidt voor al die
mensen in Nederland
die het werk van
REMER ondersteunen
Dank voor de tieners
die uitvliegen
Bidt voor de kinderen
met een handicap en
problemen met de
gezondheid
Dank dat de huizen
op de Sítio bij de
brand gespaard zijn
gebleven en voor
nieuwe hoop
Dank voor REMER
Bidt voor onze kids!

AANPASSINGEN
We willen graag een huis
maken met aanpassingen en
een extra kamer erbij, zodat
de nieuwe kinderen eerst wat
kunnen wennen voordat ze bij
de anderen gaan slapen .
Dank zij uw hulp kunnen we
dit idee realiseren!

BELANGSTELLING EN HULP
Er is altijd hulp nodig bij ons werk. Gelukkig
krijgen we al veel hulp van trouwe sponsors en
volgers, maar het zou mooi zijn als nog meer
mensen het werk van REMER zouden leren
kennen. Daarom wil ik u uitdagen om het door
te vertellen, schroom niet om deze nieuwsbrief
ook aan een ander te geven. Met elkaar
kunnen we werken aan een mooiere toekomst.

CONTACT
Nederland:
Thuis Front Team
Secretariaat
Burgvlietkade 31
2805 JA Gouda
jacolinetft@hotmail.com

Brazilië:
Jacoline Groenendijk
do Nascimento
Rua José Guarize Filho
169, CEP 36.610.000
Pequeri, Minas Gerais,
Brazilië
(+55) 32-84704211

GROET
Tenslotte wil ik u en
jullie allemaal heel
hartelijk groeten en
nogmaals bedanken
voor de steun en
belangstelling
voor
ons werk en leven in
Brazilië. Het was fijn
om velen van u te
ontmoeten.
Natuurlijk ook de
groeten van Silvinho
en onze kinderen.
Jacoline Groenendijk
do Nascimento

MEELEVEN EN MEE GEVEN
U kunt Jacoline steunen door uw meeleven en gebed, maar ook door financieel bij te dragen aan de kosten die zij
maakt m.b.t. verzekeringen, levensonderhoud, etc. Al uw giften worden na aftrek van deze onkosten direct gebruikt
voor de projecten van REMER. Giften kunt u overmaken naar Help Mij Leven te Bleiswijk, NL 23 RABO 010.76.14.642, o.v.v.
TFT-fonds Jacoline/HML.

