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Hoewel er nog geen einde is geko-
men aan de coronapandemie wor-
den ook in Brazilië de maatregelen 
enigszins versoepeld. Voor de kin-
deren in de favela’s betekent dit dat 
ze weer naar de club kunnen. Ze grij-
pen deze mogelijkheid met beide 
handen aan. 

Glinstering
Kinderen zijn geen individuele 
mensjes. Hier niet, maar ook niet 
in Rio de Janeiro. Kinderen horen bij 
elkaar. Samen spelen, samen luiste-
ren naar het Bijbelverhaal, samen 
werkjes doen. Dit heeft alles met 

de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van de kinderen te maken. 
Op afstand is de band met de kin-
deren in de favela’s Manguinhos en 
Pedra Lisa gebleven, maar er gaat 
niets boven de persoonlijke en fysie-
ke ontmoeting. Het enthousiasme, 
de schitterende blijde bruine ogen, 
de aanhankelijkheid, de blijdschap, 
de liefde, ze zorgen voor een extra 
stimulans om de kinderen te helpen. 
Kinderen die anders opgroeien dan 
wij. Geen luxe van een mooie huur- 
of koopwoning, geen goed begaan-
bare straten, soms zelfs geen warm-
te en geborgenheid. 

Wat zijn wij toch bevoorrecht! Be-
seffen we dat? 
Alles wat wij ontvangen staat in een 
schril contrast met het leven in de 
favela’s. In een zorgelijke en vaak 
spannende leefomgeving moeten 
de kinderen hun weg zien te vinden. 
In een wereld van drugshandel en 
het gebruik daarvan, drankmisbruik 
en prostitutie.

Janneke komt naar u toe
Wilt u een indruk krijgen van de leef-
omstandigheden in de favela’s? Of 
het werk onder kinderen? Dat kan, 
want Janneke hoopt DV in januari 
en februari 2022 in ons land te zijn. 
Ze komt graag naar u toe om op uw 
school, vereniging, club of uw ge-
meenteavond over het werk in Rio 
de Janeiro te vertellen. Meldt u tijdig 
aan (zie elders in deze Nieuwsbrief)! 
De beschikbare ochtenden, midda-
gen en avonden zijn beperkt. 

De Heere neigt de harten
Wat is het dan fijn en wonderlijk 
dat Fernando en Janneke met hun 
helpsters steeds opnieuw kracht 

Van het
bestuur

De Heere zorgt
De kinderen in de favela mogen weer naar de club. In afgeslankte 

vorm. Niet teveel tegelijk. Zowel bij Fernando en Janneke als bij de 

kinderen stemt dit tot grote blijdschap. De mens wikt maar God 

beschikt. De Heere regeert. Hij bestuurt alle dingen. Rijk voorrecht 

dat te mogen weten.



Vrienden
brief
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Terug in Pedra Lisa

Eindelijk ging ik weer naar Pedra 
Lisa. Omdat ik daar langer dan een 
jaar niet was geweest, vond ik het 
wel spannend. Maar ik werd o zo 
hartelijk ontvangen. Zelfs door de 
drugsdealers!  

De klim omhoog in Pedra Lisa is 
nooit een pretje, maar voor ik he-
lemaal boven was, zag ik een kind 
wegrennen en hoorde ik hem roe-
pen: “Tia Ianica komt eraan! Echt! 
Echt! Ze komt eraan, ze komt er 
écht aan..!” Het sneed even door me 
heen, want ik merkte dat ze me echt 
zó gemist hadden! 

Rode t-shirt
‘Wat een schatjes!’, zo reageerde ie-
mand op een dag op een statusfoto 
van mij. Haha, ja, prachtige kinde-

ren! Maar eerlijk gezegd gedroegen 
ze zich niet zo schattig die dag. Te-
gen mijn principe in had ik die dag 
twee jongetjes eerder weggestuurd. 
De deur had ik op slot gedaan, om-
dat ik wist dat ze anders zo weer 
binnen zouden staan. Nu ze dat niet 
konden, bleven ze nog bij het raam 
met matglas staan. Je kunt niet 
goed door het raam kijken, maar ik 
zag wel het rode T-shirtje en hoorde 
wat geroep. Ik schonk er geen aan-
dacht aan want ik moest meekijken 
met het mens-erger-je-niet-spel. 
Toen ik de deur later opende om de 
rest weg te laten gaan, zag ik daar 
het jongetje met het rode T-shirt! 
Och, het was niet het ondeugende 
jongetje maar zo’n beetje het liefste 
kind van de club en o, wat voelde ik 
toen me schuldig! Al biddend liep ik 
even later de vele treden af naar be-
neden, om m’n onrust te bedaren! 

Bijbeltekst
Twee weken later was ik er weer 
en had besloten om twee clubs te 
gaan houden. Alles verliep prima en 
rustig. Wat mij vooral blij maakte, 
was te zien hoeveel ze zich toch nog 
van het Bijbelverhaal herinnerden 
en hoe stil ze luisterden naar het 
vervolg. Ook leerden we een Bijbel-
tekst. 

Mens-erger-je-niet
Het nieuw gemaakte mens-erger-
je-niet-kleed is een succes! Ik ver-
baasde me dat een jongetje de 
spelregels al zo goed kende! Ik was 
even vergeten dat ik het hem twee 
jaar geleden geleerd had en zei: ‘Ah, 
je hebt het al eerder gespeeld!’ ‘Ja, 
vroeger!’ zei hij. Vroeger? Hij is zes! 
O, hij bedoelde ‘voor de coronatijd. 
Ook zo’n impact in het leven van de 
kinderen! 

ontvangen om de kinderen een hel-
pende hand te bieden. 
Na de Heere stelt u hen daartoe in 
staat. Door uw gebed in de eerste 
plaats, maar ook door uw gift en bij-
drage kon en kan het werk onder de 

kinderen in de favela’s doorgaan. 
De Heere heeft de harten geneigd! 
Hij staat in voor Zijn werk. Zo mogen 
Fernando en Janneke dat ervaren, 
maar ook wij als bestuur. De Heere 
zorgt. “En het welbehagen des Hee-

ren zal door Zijn hand gelukkiglijk 
voortgaan.” Wat een rijkdom is dat! 
Na de Heere zeggen we u hartelijk 
dank voor uw steun. Blijft u ons hel-
pen?   

Geconcentreerd op het Mens-erger-je-niet-spel.

De trap naar clubgebouw Pedra Lisa



Hallo lezers van de Jafetbrief,
 
Het gaat goed met ons, al zitten we 
middenin de tegenstellingen in de 
maatschappij, van wel of niet vac-
cineren. Er was een dalende lijn van 
de Covid19-patiënten, maar toen 
kwam de Deltavariant en daarmee 
weer nieuwe beperkingen. Op ver-
schillende plaatsen mag je niet meer 
komen zonder een geldig vaccina-
tiebewijs. 
Op dit moment worden hier ook 
tieners gevaccineerd. De federale 
regering was hier op tegen maar 
de provinciale regering was er-
voor en zodoende zijn ze in de pro-
vincie Rio de Janeiro begonnen 
met het vaccineren van tieners. 

Scholen
Te midden van al dat tumult gaan we 
verder met ons werk in Manguinhos 
en Pedra Lisa. In beide favela’s is het 
leven eigenlijk vrij normaal. Daar is 
geen onderlinge afstand en bestaan 
geen beperkingen. 

Omdat de scholen waar de kinderen 
heen gaan veelal buiten de favela 
liggen, verloopt het schoolleven nog 
niet normaal. De kinderen hebben 
twee keer per week school en steeds 

op verschillende dagen. Ik denk dat 
dit in de favela voor de grootste im-
pact zorgt in het leven van de kinde-
ren. Soms is het grappig te zien hoe 
ze daarover klagen, terwijl ze voor 
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Terug in Pedra Lisa

Een ander jong kind zat met de 
blokjes te spelen. Daar werden al-
tijd ‘wapens’ van gemaakt en ver-
volgens renden ze dan ‘schietend’ 
rond. Tot mijn verbazing zei hij: “Tia, 
je wilt niet dat we wapens maken, 
hè?!’ Dat hij dat na ruim een jaar nog 
wist vond ik erg bijzonder.

Mondkapje
Eerlijk gezegd vergeet ik in Pedra 
Lisa de mondkapjes steeds. In de fa-
vela zie je sowieso niemand met een 
mondmasker. Verder brainstormen 
we hoe de club op het pleintje bene-
den zou kunnen doorgaan. 

Bijbel
In Manguinhos zijn verschillende 
kinderen de duizend punten gepas-
seerd met de Bijbeltoetsen en dan 
krijgen ze een eigen Bijbel! Heel 
mooi om te zien hoe blij ze daarmee 
zijn.

Hartelijke groeten, 
Janneke

Verschillen zichtbaar
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Meditatie
“En ziet, Ik ben met ulieden …” - 
Mattheüs 28 vers 20

Wie is het, Die hier zegt: Ik ben met 
Ulieden? Het is de verheerlijkte Im-
manuël, Die zo even betuigd heeft: 
„Mij is gegeven alle macht in hemel 
en op aarde". Hij is het Die in de he-
mel aan de rechterhand Gods zit en 
Die vandaar over alle dingen regeert. 
Alles is in de handen van Hem ge-
steld. Hij beschikt over alle midde-
len en kan die tot de dienst van Zijn 
Koninkrijk aanwenden. Hij is het, Die 
hier zegt: „Ik ben met Ulieden".
Wat betekent het, dat Hij met ons 
is? Wel, dat Hij altijd dadelijk tegen-
woordig is om hulp te verschaffen, 
om gelegenheden te openen, om be-
zwaren te overwinnen, om bergen te 
slechten en om alles te doen, wat tot 
de komst en bewaring van Zijn Ko-
ninkrijk van node is.
De waarheid van dit woord is door de 
loop van twintig eeuwen bevestigd. 
De Heere Zelf heeft ervoor ingestaan 
en heeft Zijn Woord vervuld. Ik ben 
met U. Dit woord is een woord voor 
vandaag, want de Heere zegt, dat 
Hij er is; niet alleen, dat Hij er zijn zal 
en dat Hij welhaast dus komen zal, 
maar, dat Hij er nu is. 
Nee, wij kunnen dit altijd niet zien. 
De mens, die tasten en waarnemen 
wil, vraagt dikwijls: Is de Heere er? 
Maar alleen het geloof erkent de 
waarheid van Zijn heilig spreken. Ik 
ben met Ulieden. Hij is dus ook in de 
tijd, waarin wij nu leven, op de aarde 
aanwezig en daarom staat de zaak 
van Zijn Koninkrijk er nooit hopeloos 
voor.
Hij blijft de verkondiging van Zijn 
Woord onderhouden en God zal die 
naar Zijn welbehagen onder alle ge-
slachten op de aarde zegenen totdat 
ook allen, die door Zijn hand tot het 
leven verkoren zijn zullen toege-
bracht zijn. 
Geve de Heere een weinig geloofs-
vertrouwen, om af te zien van alle 
menigmaal moedbenemende om-
standigheden; van alle menselijke 
onmogelijkheden, maar om gedach-
tig aan Zijn bevel uit te gaan en het 
Woord van de Koning te vermelden 
ook onder de geslachten der heide-
nen, want:
Al de heidenen door Uw handen,
Voortgebracht uit alle landen,
Zullen tot U komen, Heer’

Ds. A Vergunst (1926-1981)

de coronatijd erover klaagden dat ze 
elke dag naar school moesten.

Toiletten
In Manguinhos zijn er twee toilet-
ten gekomen op de benedenverdie-
ping. Een grote verbetering, want 
nu hoeven de kinderen wanneer ze 
beneden spelen niet naar de eerste 
verdieping te gaan voor een toilet-
bezoek. Verder hebben er diverse 
kleine reparaties plaatsgevonden.
Ons werk is op dit moment vrij nor-
maal, al houden we ons aan de gel-
dende restricties wat betreft het 
aantal kinderen. Dat betekent dat 
ongeveer de helft van de kinderen 
kan en mag komen. Kwamen er voor 
de coronatijd zo’n zeventig kinderen 
per dag, nu zijn dat er rond de dertig. 
Verder gaan we nog niet echt op be-
zoek bij de kinderen thuis maar ho-
pelijk gaat dat de komende maan-
den wel weer gebeuren.

Knuffel
De kinderen zijn een hoofdstuk 
apart. Altijd heel erg energiek en ze 
rennen om op tijd op de club te zijn. 
Wij moeten ons aan bepaalde regels 
houden, maar zo gauw de kinderen 
weer buiten de poort zijn gelden de 
regels niet en is er geen afstand en 
hebben ze geen mondmasker op. 
Het gebeurt vaak dat ik de favela in 

loop en er kinderen aan komen ren-
nen, vanuit de steegjes. Voor ik het 
weet geven ze me een knuffel! Op 
school en op de clubs dragen ze hun 
mondkapjes maar daarbuiten spe-
len en rennen ze normaal, maken 
ruzie en omarmen elkaar weer! De 
favela is altijd verrassend. Steeds als 
ik er weer weg ga zie ik de hand van 
God in ons werk en bid ik dat alles 
weer normaal mag worden.

Met vriendelijke groet,
Fernando
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Van de penningmeester

Presentatie door Janneke begin 2022

Met dankbaarheid kijken we fi- 
nancieel terug naar het jaar 2020. 
Hoewel veel activiteiten niet door 
konden gaan vanwege de corona-
maatregelen, hebben we toch nog  
ruim € 125.000 mogen ontvangen. 
Dat is een stijging van bijna 30% ten 
opzichte van 2019. Dit stemt ons tot 
verwondering en dankbaarheid! 
Van deze opbrengst is ruim € 83.000 
direct besteed aan het werk in Rio 
de Janeiro. Van het resterende be-
drag van bijna € 36.000 maken we 
dankbaar gebruik om onze spaarpot 
aan te vullen voor toekomstige uit-
gaven in het kader van de doelstel-
ling van Stichting Jafet. 

Acties in 2020
De stroopwafelverkopers deden 
goede zaken in 2020 en haalden 

ruim € 21.000 op! De kinderen van 
Basisschool De Lelie in Driebruggen 
haalden bijna € 3.500 op. Hartelijk 
bedankt! 

In Gouda werd dankzij een goed-
lopende zalmactie ruim € 2.500 
opgehaald voor Jafet. Onze Urkers 
haalden totaal ruim € 17.000 op 
door verschillende verkoopacties 
te organiseren. Vlees, cake, stroop-
wafels. We zijn jullie opnieuw erg 
dankbaar! Ook Staphorst liet zich 
niet onbetuigd. Kortom, we zijn blij 
dat de plaatselijke werkgroepen 
ons voortreffelijk steunen. En we 
zouden graag extra werkgroepen 
over het land verspreid oprichten! 
Wilt u hierin initiatief nemen, mail 
dan naar info@jafet.nl en wij denken 
met u mee! 

Een nieuw jaar
In 2021 hebben we in de eerste helft 
van het jaar ruim € 38.000 mo-
gen ontvangen, waarvoor hartelijk 
dank! 
Opnieuw zijn in Staphorst, Gouda 
en op Urk veel mooie acties opgezet 
en de kerken en particulieren blijven 
ons trouw steunen. Dat is ook no-
dig, want de nood in Brazilië blijft 
erg groot. 
Door het wegvallen van de jaarlijkse 
Urkerdag missen we een opbrengst 
van ruim € 35.000. Daarom doen 
we opnieuw een beroep op u. Wilt 
u Stichting Jafet financieel blijven 
steunen, zodat het broodnodige 
werk in Rio door kan blijven gaan? 

Uit de favela’s van Rio de Janeiro 
hoopt in januari/februari 2022 Jan-
neke Galvão-Hulst naar Nederland 
te komen. Sinds lange tijd is dit – zo-
als de situatie nu is – weer mogelijk. 
We zien uit naar haar komst!
Tijdens haar verblijf in Nederland 
bestaat de mogelijkheid Janneke 

te ontmoeten. Op uw vereniging, 
school, seniorenmiddag … etc. Spe-
ciaal voor dit bezoek zal Janneke een 
nieuwe presentatie maken.

Wilt u haar boeiende presentatie 
zien en/of horen? Bel dan naar 06 -19 
34 45 55 (na 18.00 uur) of stuur een 

mail naar: info@jafet.nl. We kunnen 
u dan meer informatie verstrekken. 
Neem ook een kijkje op 
www.jafet.nl.  
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Stichting Jafet en verschijnt drie 
keer per jaar.

Stichting Jafet
Doude van Troostwijkstraat 25 
3626 AT Nieuwer Ter Aa
www.jafet.nl
info@jafet.nl
06 - 24244848

Bestuur
Rien Bogerd, Urk
Willem van Dorp, Waddinxveen
Carola van der Heiden,  
Bodegraven
Petra Hol-van Dijk, Amersfoort
Karel de Korte, Gouda
Marit de Jong, Nieuwer Ter Aa
Arie Stapper, Capelle aan den IJssel
Adriaan Terlouw, Waddinxveen

Adres Janneke en Fernando:
Fam. L.F. Alexandre Galvão Hulst
Travessa João Vieira 586
26.700.000 Centro
Mendes R.J. Brazilië
timonis52@gmail.com

Colofon

Helpt u ons 
helpen?
Wilt u het werk van onze stichting 
ondersteunen?  Uw hulp, maar ze-
ker ook  uw gebed blijven dringend 
nodig. Stort uw gift op IBAN 

NL26 RABO 0383 3671 58 
t.n.v. Stichting Jafet 
Gouda

A€ties
Stroopwafel- en koekenactie

De Gezinsdag op Urk 
kon dit jaar vanwege 
de corona-maatre-
gelen niet doorgaan. 
Begin oktober reden 
echter de bestuurs-
leden Willem van 
Dorp en Adriaan Ter-
louw naar Urk met 
een auto vol stroop-
koeken en -wafels. 
Samen met de Ur-
ker werkgroepleden 

Albert de Borst en Klaas Teun Ras bakten zij de stroopwafels en ver-
kochten die met andere stroopkoeken op de weekmarkt op Urk. Te-
vens hadden de bestuursleden Carola van der Heiden, Petra Hol-van 
Dijk en Marit de Jong elders in ons land vele stroopwafels en -koeken 
verkocht. Daarnaast waren diverse sponsoren aangeschreven voor 
een gift. 
Tot onze grote verwonde-
ring en blijdschap bracht 
deze “nationale” actie in 
totaal € 33.377,02 op. Jan-
neke liet vanuit Rio weten 
diep onder de indruk te 
zijn. “Tegelijk bemoedigt 
deze opbrengst me. De 
Heere neigde de harten.” 
Na de Heere zeggen we 
allen die aan dit prachtige 
resultaat hebben mee-
gewerkt heel hartelijk 
dank..!  

Het was gezellig druk bij de kraam van Jafet op de weekmarkt in Urk.

Marit levert een doos stroopwafels af.


