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Een nieuw jaar is begonnen 
Maar daarvoor onderging ik (Nathalie) een 
operatie. Ik had al jaren een vetbult op mijn 
schouder waardoor er een aanzienlijk 
hoogteverschil was tussen beide schouders. 
Inmiddels ben ik goed hersteld en tijdens 
mijn herstel werd ik fantastisch geholpen 
door Ednilson, mijn oudste dochter, de 
huishoudster en Ednilson’s moeder. Ik mocht 
in die eerste weken geen auto rijden en dus 

hebben we een rustige kerst en jaarwisseling 
thuis gehad. Het was een fijne tijd als gezin, 
met Ednilson’s familie en met een aantal 
vrienden en een team uit Hawaï. Bij dit team 
zat ook een Nederlandse vrouw en daar 
mocht ik veel leuke en opbouwende 
gesprekken mee hebben. Ook de kinderen 

vonden het gezellig met haar; heerlijk om 
Nederlands te spreken . 
Hier in Brazilië is het zomervakantie van 10 
december tot 1 februari en daardoor had ik 
meestal veel kinderen bij ons in huis. Een 
gezellige drukke boel en ik hoop en bid dat 
we hen wat christelijke waarden en liefde 

hebben mogen (mee)geven. 
 
Persoonlijk 
Vorig jaar ben ik begonnen in het boek “Lead 
me Holy Spirit” van Stormie Omartian. Al 
snel dacht ik: dit moet Ednilson ook lezen! 
Zou het ook in het Portugees bestaan? En ja 

hoor, ik vond het boek en zo lezen we nu 
samen. Het is voor ons een levens veranderd 
boek; erg duidelijk geschreven, altijd 
terugkomend bij wat de bijbel zegt. God 
spreekt tot ons door dit boek en we worden 
vooral naar een diepere intimiteit met Hem 
geleid.  

We hebben een druk leven hier; alles kost 
ontzettend veel tijd. Soms verlangen we 
gewoon naar een beetje meer rust, maar 
hebben hier geen mensen die de kinderen 
een dagje op kunnen vangen. Gelukkig 
kregen we half januari mijn moeder op 

bezoek voor ruim 2 weken. We hebben een 
goede tijd gehad met elkaar. Het is zo fijn 
om gewoon dingen te kunnen overleggen en 
samen voor de kinderen te zorgen. Echt een 
zegen! Het afscheid was deze keer niet zo 
erg, want over minder dan twee maanden 
komen wij alweer in Nederland aan. 
 
Sara (7,5) heeft vorig jaar leren lezen en 
schrijven; ze begint het nu echt leuk te 

vinden. Portugees en Nederlands gaan echt 
goed. Sommige letters spreek je anders uit 
in het Nederlands en dat is nog een beetje 
moeilijk. Ze is zeer goed in rekenen, 
geschiedenis, scheikunde (biologie) en 
aardrijkskunde. Sara houdt van zelf cake 
bakken, kleuren/tekenen, zwemmen en 

skeeleren.  

 
Thuisonderwijs 

Joana (5,5) zit nu in groep 3; ze kent al veel 
letters en begint met lezen. Zij houdt vooral 
van tekenen, kleuren, zwemmen, fietsen, 
skeeleren, spelletjes doen (vooral Uno) en 
veel praten  
Jonathan (3,5) heeft vorig jaar op school een 
grote sprong gemaakt en veel geleerd. Dit 
jaar heeft hij ook thuis onderwijs, omdat we 
straks naar Nederland gaan. Hij herkent de 
klinkers en cijfers t/m 5. Hij vindt het leuk 

om met modder en water te spelen. Ook 
zwemmen, kleien, kleuren, stoeien en met 
de duplo bouwen, vindt hij leuk. Hij denkt 
dat hij alles zelf kan en dat gaat niet altijd 
goed. Een heerlijk jong! 
Het mag duidelijk zijn: we genieten van ze!!! 
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Show de Bola 
Ook Show de Bola is weer gestart met de 
eerste trainingen. De leiders hebben in 
overleg de taken opnieuw verdeeld en 
(nieuwe) kinderen hebben zich ingeschreven. 
Door het vertrek van twee medewerkers, is 
Ednilson  gevraagd om voorlopig co–leider te 
worden van het project. Hij weet hoe alles 
werkt en zijn inzet wordt zeer gewaardeerd. 
 

 
Geestelijke training 

 
Ednilson als coach 

 
Projeto Amar 
Vorig jaar ben ik begonnen bij Projeto Amar: 
een project waarin Engels wordt geleerd aan 
meisjes uit de buurt. In eerste instantie 
ondersteunde ik bij het lesgeven, dit jaar ben 
ik degene die zelfstandig de lessen verzorgen 
zal. Onze groep op donderdagmiddag bestaat 
uit meisjes van 12 – 16 jaar. Ik zal lesgeven 
tot mijn verlof en als ik terugkom pak ik de 

draad weer op. We zoeken nog een geschikte 
vervanging. Op vrijdagmiddag ga ik ook mee 
met visites aan de families van de meisjes.  
Bid met ons mee dat we deze meisjes en hun 
families mogen bereiken met Gods liefde en 
dat ze een keuze mogen maken, om te leven 
zoals Hij dat wil. 
 
Verlof 
We komen met verlof naar Nederland van 27 
maart tot 23 mei en hebben er zin in!  

Sara telt de dagen af op de kalender en de 
meisjes zien er naar uit om alles te doen wat 
ze zo leuk vinden in Nederland en om al hun 
familie, vriendjes en vriendinnetjes weer te 
zien. Ook wij zien er naar uit jullie te 
ontmoeten en persoonlijk te spreken. 

 

 
Nog even …….. 

 

Een verlof brengt vaak extra kosten met zich mee 
en de TFC van Nathalie en Ednilson wil een ieder 
dan ook hartelijk danken voor de speciale giften, 
waardoor dit verlof mede mogelijk is. 

 
Gebeds-/ dankpunten 
- ons werk bij Show de Bola en Projeto Amar 
– vervanger voor Engelse les 
– onze reis naar Nederland en ons verblijf daar 
– thuisonderwijs aan onze kinderen 
– alle vriendjes en vriendinnetjes die hier 
   regelmatig komen spelen; dat ze Gods liefde in  
   ons mogen zien en God mogen leren kennen 
 

Groetjes van Ednilson, Nathalie, 
Sara, Joana en Jonathan 
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Mocht u Nathalie en Ednilson financieel willen ondersteunen, dan kan dat via de 
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