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En toch… stralende blijde ogen. We 
waren er getuige van in de favela’s 
Manguinhos en Pedra Lisa. Glim-
mende bruine ogen van kinderen. 
Wat genoten ze van het ontbijt, de 
Bijbelvertelling en de spelletjes. Van 
de aandacht en de liefdevolle arm 
om hen heen. Rijk voorrecht om nu 
al 28 jaar hulp aan deze kwetsbare 
kinderen te mogen bieden. Evange-
lisatie, preventie en scholing staan 
voorop. Geborgenheid, genegen-
heid en liefde worden door Fer-
nando en Janneke en door Marcia, 
Olyene en Sonilda aan de kinderen 
geboden. Kinderen, die blij zijn met 

het weinige, omdat het weinige al 
veel voor hen is. In deze Nieuwsbrief 
leest u er meer over.

Verlof
Janneke en Fernando hopen D.V. be-
gin volgend jaar naar Nederland op 
verlof te komen. Lange tijd was dit 
niet mogelijk, als gevolg van de co-
ronamaatregelen. Voor degenen die 
een avond met Janneke willen be-
leggen, verwijzen we kortheidshal-
ve naar ons bestuurslid Arie Stapper. 
Hij houdt de agenda bij. Met hem 
kunt u een middag en/of avond met 
Janneke afspreken. Ook voor een le-

zing op school kunt u contact met 
ons bestuurslid Arie Stapper opne-
men. We hopen dat velen van deze 
mogelijkheid gebruik gaan maken. 
Want zonder de zegen van de Hee-
re en uw steun kan het werk geen 
voortgang hebben.     

Afleiding en ontspanning
In de krottenwijken van Rio de Janei-
ro groeien kinderen in armoede op. 
Een open of niet optimaal functio-
nerende riolering, elektriciteit en 
schoon drinkwater is ook niet altijd 
aanwezig, soms onhygiënische leef-
omstandigheden, geen comfort. 
Ook in de favela’s Manguinhos en 
Pedra Lisa komen Fernando en Jan-
neke schrijnende omstandigheden 
tegen. Wat is het dan toch mooi dat 
de kinderen naar de club kunnen ko-
men, voor afleiding en ontspanning. 
Om hun verhalen kwijt te kunnen. 
De twee clubgebouwen zijn nodig 
aan renovatie toe. Ook de toilet-
voorzieningen zijn onlangs verbe-
terd. De opvang van de kinderen en 
het onderhoud vragen forse financi-

Van het
bestuur

Het weinige is al veel
Een mooi land, veel zon, een prachtige natuur, vriendelijke mensen 

en welvaart. Dat is de ene kant van Brazilië. De andere kant is echter 

armoede, drugshandel, prostitutie, drankmisbruik en geweld. Een 

enorm contrast. 
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Het verdwenen kleed

Alle clubs draaien weer volop. De 
laatste die ontbrak was de club op 
het pleintje in Pedra Lisa maar ook 
daar is het werk weer opgepakt. 
 
Fernando heeft mij gevraagd deze 
keer voor hem te schrijven. Hij is 
de laatste tijd druk geweest met 
het verbeteren van de vloer op de 
begane grond van het clubgebouw 
in Manguinhos. Elke keer was daar 
veel wateroverlast. Het bleek deze 
keer te komen door de regen, maar 
het kan ook zomaar zijn, dat een 
buur ‘gewoon’ even een douche te-
gen onze muur aangebouwd heeft 
en door de slechte leidingen krijgen 
wij dan het water langs de muur.  
 
Een kamertje erbij
Door een nieuw raam kregen we ook 
een kamertje erbij voor de clubs. De 
groep van 4, 5, 6 jaar zit daar nu. Er 
moeten alleen nog stoeltjes bijge-
kocht worden. Toen Fernando en ik 
gingen kijken in de winkel in onze 
woonplaats bleek dat de prijs van 
110 naar 350 reais was gegaan! De 
prijs van hout was enorm gestegen. 
We vonden die prijsstijging toch wel 
wat te gortig en besloten nog maar 
even verder te kijken. 
Deze week hopen we alles schoon 
te maken. Dan hebben we nog een 
paar tafels nodig en kan ook de 
tienergroep naar de begane grond.
Er komen in Manguinhos nu drie 
keer per clubdag vier verschillende 
groepen samen. Een drukte van be-
lang! Bijna alle collega’s moesten 

een operatie ondergaan en daardoor 
ontbrak er geregeld een groepslei-
der en hadden we onze handen vol.  

Toch club op het pleintje
Het was even de vraag of ik vorige 
week naar Pedra Lisa kon gaan van-

uit Manguinhos omdat er ’s morgens 
een politie-inval was. Aan de ene 
kant van de favela bleef het onrus-
tig. Gelukkig kon ik in een buurtfa-
vela de trein nemen. Het regende de 
hele week en ik besloot maar de club 
op het pleintje over te slaan. Tege-

ele offers. Mogen wij u daarvoor uw 
blijvende aandacht en steun vragen?   
Hulp helpt echt. De kinderen waar-
deren dit buitengewoon en zijn ver-
wonderd dat in het verre Nederland 
aan hen wordt gedacht. Wat mooi 
dat mede dankzij uw gift kinderen 

in aanraking komen met het Woord 
van God. Met eerbied en diep ont-
zag luisteren ze naar de dagelijkse 
Bijbelvertelling. Het zaad mag wor-
den gestrooid. We bidden om Gods  
bekerende genade, opdat ook van-
uit de krottenwijken van Rio de 

Janeiro Zijn Naam de eer mag ont-
vangen en de lofzang mag worden 
aangeheven:
Hij zal den armen en den klenen 
genadig zijn en goed.
Dengenen, die schreien en wenen 
werd Hij vriend’lijk en zoet.
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lijkertijd bedacht ik dat dat wel een 
raar besluit was nadat ik ’s morgens 
had gebeden om daar tóch de club 
te kunnen houden! Dus nam ik al-
les voor beneden toch maar mee en 
terwijl het in Manguinhos bleef re-
genen veranderde de lucht in Pedra 
Lisa plotseling van bewolkt en don-
ker naar helder en zelfs zonneschijn. 
Ik kon de club houden! Er kwamen 
23 kinderen! Ook was er een moeder 
die vroeger als kind ook op de club 
kwam. Er waren vier nieuwe kinde-
ren. Van drie van hen kwam vroeger 
de moeder op de club.  
 
Het verdwenen doek
Terwijl ik met de oudere kinderen 
bingo deed na het Bijbelverhaal 
kleurden de jonge kinderen een 
kleurplaat. De kleurplaat had ik ge-
woontegetrouw in het groot na-
gemaakt. Het is altijd even zoeken 
waar ik die op kan hangen. Deze 
keer kon ik het vastmaken aan een 
touw dat om een karretje zat. Maar 
ineens zag ik dat mijn kleed van La-
zarus weg was! Help, uren werk ... 
waar was ’t ie nou? Toen zag ik dat 
het tussen de kinderen op de grond 
lag! Ze wilden het precies zo na kleu-
ren. Dat is dan meteen weer een pro-
bleem omdat het niet overeenkomt 
met de kleurpotloden. Toch eens een 
uitgebreidere versie kopen! Toen ik 
naar boven ging was het doek ech-
ter wéér weg! Ik bedacht dat waar-
schijnlijk mijn trouwe hulp (die ook 
op de club beneden was) het kleed 
mee had genomen naar boven. Hal-
verwege kwam ik hem tegen en ver-
telde hij me dat hij het in het zakje 
met lege melkpakken had gestopt. 
Ik gebruik die als onderleggers voor 
de kleurplaten en de bingo, en laat 
die altijd beneden bij een gezin. Dat 
kon m’n hulpje natuurlijk niet weten. 
Gelukkig was hij wel bereid het op te 
gaan halen beneden.

Mijn hulpje
Op de twee clubs boven kwamen 
wat minder kinderen. Eerst acht en 
later vijf! Ze luisterden opvallend 
aandachtig deze keer naar het Bij-
belverhaal. Ik heb ze laten herhalen: 
“Jezus zei: Die in Mij gelooft, zal le-
ven, al ware hij ook gestorven”, tot-
dat ze het uit hun hoofd kenden. Na 
het Bijbelverhaal de spelletjes en dan 
wordt het al gauw weer rumoerig. 

Ik ben erg blij met m’n hulpje van 
dertien maar zo gauw hij een spel-
letje doet, is het ruzie! Soms vraag 
ik hem even een lunch voor me te 
kopen op nog geen vijftig meter af-
stand. “Koop er ook maar één voor 
jezelf en wat er overblijft mag je 
houden!”, zeg ik dan meestal. En 
nu had hij twee reais in z’n hand 
en wilde een zakje chips kopen van 
1,50. Ik hoorde hem een jongetje van 
zes vragen het voor hem te halen: 
“wat er overblijft mag je houden!” 
Haha, ik glimlachte erom en dacht: 
goed voorbeeld doet goed volgen, 
al weet ik ook wel dat dat lang niet 
altijd het geval is. Even later kwam 
het jongetje terug en m’n hulpje was 
heftig verontwaardigd en kwam bij 
me klagen. 

“Moet je nou zien wat die slimmerik 
doet, tia Ianica! Hij heeft een zakje 
van één real gekocht zodat hij zelf 
óók een real overhoudt!”. Haha, en 
dat was de bedoeling niet. Onder 
hevig gemopper vertrok hij naar het 

winkeltje om het te gaan ruilen. Of 
het jongetje de vijftig cent toen nog 
gekregen heeft, weet ik eigenlijk 
niet.
  
Tegen de warmte
De bingo kan ik niet overslaan. Het 
is altijd een hele happening. Enkele 
weken geleden was het een warme 
dag van zo’n 34 graden. Halverwege 
de bingo kwam een vader z’n zoon-
tje ophalen. “Hij moet zich gaan 
douchen.” Ik pakte het zakje met 
snoepjes, maar de vader zei: “Dat 
hoeft niet, hij komt zo terug!” En 
inderdaad was hij er zo weer, nog 
voordat de bingo was afgelopen. 
Met een trui en handschoenen! Om 
geen kou te vatten! Arm jongetje. 
Hij hield het braaf aan, ondanks de 
hitte.  
 
Dit was weer een korte impressie 
van het werk. Dank voor het lezen! 
Een hartelijke groet, ook van Fer-
nando, 
Janneke



Het was weer een drukte van belang op de actiedag van de leerlingen 

van de Pieter Zandtscholengemeenschap in Staphorst. Al in de 

vroege morgenuren van de 8e juni startte de spinningmarathon in 

de aula. 

Al fietsend (op dezelfde plek) zamelden de teams geld in voor de drie goede 
doelen (waaronder onze stichting). De verkoop van de door de leerlingen ver-
zamelde en/of ingekochte goederen en producten liep als een trein. Vooral de 
hartige hap vond gretig aftrek. Hoewel er diverse regenbuien over kwamen, 
lieten de leerlingen zich niet uit het veld slaan. De sponsorloop zorgde voor 
een nat pak en soppende schoenen. Toen de opbrengst bekend werd, hoorde 
je de leerlingen niet meer over hun natte plunje. Aan de stichting Jafet kon een 
geweldig mooi bedrag, van € 12.500, worden overgemaakt, waarvoor we de 
leerlingen en docenten heel hartelijk dank zeggen. In het bijzonder willen we 
leraar Hendrie Dorst bedanken, die als “stuwende kracht” fungeerde.

Een nat pak, maar 
hoge opbrengst in 
Staphorst
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Meditatie
Moet ik daarheen gaan?

“Leer mij Uw welbehagen doen” 
(Psalm 143 vers 10a)

Wat mooi dat u deze Nieuwsbrief 
leest. Een teken van uw betrok-
kenheid bij het werk van de familie 
Galvão. Hoe ver gaat uw betrok-
kenheid? Zou u zelfs bereid zijn 
om ook daarheen te gaan, mee te 
werken in de sloppenwijken van 
Rio?
Daar hebt u natuurlijk veel bezwa-
ren tegen (ik ook). Nooit zo ver 
van huis geweest, niet de juiste 
gaven, te bang, jong gezin – noem 
maar op. Wellicht allemaal geldige 
bezwaren. Maar is dat doorslag-
gevend? 
De meesten van ons zijn niet ge-
vraagd naar Brazilië te gaan, maar 
wij worden allen gevraagd naar de 
bereidheid van ons hart voor het 
geval het wél gebeurt. Herkent u 
de bede van David? Wilt u uw ei-
gen wensen terzijde schuiven en u 
naar Gods wil (‘welbehagen’) rich-
ten?
Onvoorwaardelijk, dat is wat God 
van ons vraagt en wat Hij waard 
is. Onvoorwaardelijk, dus zonder 
onze mitsen en maren, zonder 
onze eigen no go’s. De vraag blijft 
over: Heere, waar wilt U mij heb-
ben?
Dat is bevrijdend! Bevrijdend, 
omdat je zo weggetrokken wordt 
uit je eigen onvruchtbare leven. 
Of juist losgemaakt van je kramp 
waarin je denkt meer te moeten 
doen dan God van je vraagt. Of 
bevrijd van je angst dat je kansen 
laat schieten. Wie de leiding over 
Zijn leven uit handen geeft, zal 
goed geleid worden!
Hoe kom je zo ver? Dat moeten we 
leren, zegt David. En hij maakt dui-
delijk hoe. Hierna klinkt: “Want Gij 
zijt mijn God”. Zo was het ook met 
Saulus. Voordat hij vroeg “Heere, 
wat wilt Gij dat ik doen zal?” had 
hij gevraagd: “Wie zijt Gij, Heere?” 
Wie echt leert hoe goed, wijs en 
waarachtig de Heere is, die krijgt 
een hartelijke bereidheid door al-
les heen (2 Korinthe 6 vers 8) Hem 
te volgen. 

Ds. M. van Reenen
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Activiteiten
• Klimwand
• Springkussens
• Cadeauvijver
• Demonstratie  

roofvogels
• Ballon vouwen 
• Oude ambachten
• Kinderboerderij
• Enveloppenspel

Toegang gratis!Urk helpt
straatkinderen
in Rio. U ook?

Marktkramen
• Kleding
• Speelgoed
• Cadeau-artikelen
• Fruit
• Jemako
• Rozen
• Militaire spullen
• Etc., etc., etc.

www.jafet.nl
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Voor de 
fijnproevers
• Vispaviljoen
• Hartige hap en patat
• Suikerspin
• IJs, poffertjes
• Koffie met gebak

Raden en winnen
• Mini auto
• Boodschappenkar
• Fiets
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Family Fair
D.V. zaterdag 10 september 2022

Wilhelminapark Urk | van 10.00 tot 17.00 uur
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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 - 51202481

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

Presentatie 
door Janneke
Fernando en Janneke Galvão-Hulst hopen D.V. in januari en februari 

2023 op verlof naar Nederland te komen. Na lange tijd bestaat die 

mogelijkheid weer. We zien uit naar haar komst!

Tijdens haar verblijf in Nederland bestaat de mogelijkheid Janneke te ontmoe-
ten. Ze wil graag over haar werk onder de kinderen in de favela’s komen vertel-
len, op uw vereniging, school, ouderenmiddag etc. Speciaal voor dit bezoek 
zal Janneke een nieuwe presentatie samen stellen. 
Wilt u haar boeiende presentatie zien en/of horen? Bel dan naar ons bestuurs-
lid Arie Stapper: 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.

Minder ontvangsten in het  
eerste half jaar 2022, wilt u ons 
financieel (blijven) steunen?
In 2022 hebben particulieren en kerken weer aan ons gedacht. Ook veel vrij-
willigers hebben zich ingezet, zodat het werk in Rio de Janeiro kon voortgaan. 
In het eerste halfjaar mochten we ruim € 21.000 ontvangen. Een bedrag dat 
stemt tot verwondering en dankbaarheid. Tegelijk constateren we dat dit be-
drag achterblijft bij de ontvangsten uit eerdere jaren. Daarom doen we (op-
nieuw) een beroep op u. Zeker omdat de uitgaven in het eerste halfjaar ruim 
€ 40.000 bedroegen. Wilt u Stichting Jafet niet alleen in uw gebed gedenken, 
maar ook financieel blijven steunen? 

Opnieuw zijn in Staphorst, Gouda en op Urk prachtige acties opgezet. De 
Goudse werkgroep organiseerde een concert in Hoevelaken dat het mooie be-
drag van bijna € 850 opleverde. Ook in Urk werd muziek gemaakt. Het tradi-
tionele Koningsdagconcert leverde een prachtig bedrag van € 1.500 op. Daar-
naast werd door onze Urkers een respectabel bedrag van € 3.000 opgehaald 
met een paasactie. We zijn jullie opnieuw erg dankbaar! In Gouda organiseer-
de de jongerenvereniging van Gouda Gerbrandyweg een fietstocht rond de 
Reeuwijkse Plassen en fietsten zij € 950 bij elkaar. 

Studenten Pieter Zandt Staphorst: zeer hartelijk dank!
Tot slot melden we de actiedag in juni 2022 op de Pieter Zandtschool in Stap-
horst. Hoewel dit bedrag nog niet zichtbaar is in de halfjaarcijfers, kunnen we 
dit niet onvermeld laten. Door de inzet van deze betrokken jongeren en leer-
krachten in Staphorst ontvingen we maar liefst € 12.500! Na de Heere zeggen 
we jullie daarvoor heel hartelijk dank!
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor ons jaarlijkse hoogtepunt op Urk in 
volle gang. Onze Jafet Family Fair, in het Wilhelminapark op Urk, staat ge-
pland op D.V. zaterdag 10 september. Hiervoor zijn we opnieuw op zoek naar 
sponsors. Als u een financiële bijdrage wilt leveren, kunt u contact met ons 
opnemen via info@jafet.nl of telefoonnummer 06-53577519. Ons bankreke-
ningnummer is NL 26 RABO 0383 3671 58, t.n.v. Stichting Jafet, Gouda. 


