
 

 
 
Nieuws uit Lins - oktober 2018 
 
Aan de vrienden van de Comunidade 

 

Dankzij de steun van vrienden in 
Nederland kan de Comunidade werken 
met de kinderen uit de 
achterstandswijken van Lins.  Door uw 
financiële bijdragen, kledingpakketten, 
financiële adoptie van kinderen en de 
welgemeende belangstelling voor de 
projecten kan de Comunidade na bijna 
50 jaar nog steeds haar werk doen. Het 
karakter van het werk is weliswaar iets 
veranderd maar de kern is nog steeds 
het bieden van goede zorg …. 
 

 
 

 

… en toekomstmogelijkheden aan verwaarloosde 
kinderen uit veelal gebroken gezinnen in de wijken waar 
drugscriminaliteit en werkeloosheid hoogtij vieren.  

 

De laatste jaren komt er ook in Lins steeds 
meer erkenning voor het werk van de 
Comunidade.  Zo draagt de gemeente Lins iets 
bij in de kosten van enkele projecten en 
onlangs heeft de Comunidade een certificaat 
van de staat Sao Paulo ontvangen waarin staat 
dat zij “het belang van de werkzaamheden van 
de Comunidade bij de sociale ontwikkeling van 
de regio erkent”.    

 

 

 
 
 
Dit leidt natuurlijk niet tot een grote financiële bijdragen 
van de Staat, maar het is een hele opsteker dat de 
inspanningen van medewerkers én donateurs erkend en 
gewaardeerd worden! 
 

 
  



Het afgelopen jaar is het eindelijk gelukt om de 
keuken weer open te krijgen op het terrein van de 
CEPT om zo te kunnen zorgen dat er ’s ochtend en ’s 
middags iets te eten is voor de kinderen. We willen 
ze met een gevulde maag naar school toe sturen. 
Daar was de renovatie van de keuken van groot 
belang. Nu kan er weer brood worden gebakken. 
Naar de voor- en naschoolse opvang richt het 
project zich ook op het vergaren van extra kennis op 
het gebied van planten en dieren maar sinds kort 
zijn we ook gestart culturele aspecten toe te voegen 
zoals toneel en muziek.  
 
  

 

 

Het project blijft vernieuwen om zich 
relevant te maken voor de gemeenschap van 
Lins. We hopen ook uw steun hiervoor te 
krijgen. Want door onze participatie blijft 
men alert voor de kansarme en blijven de 
ogen gericht om kinderen en hun 
ontwikkeling. 
 

 

 
 
Wij hopen met u dit project ook in 
het komende jaar weer goed te 
kunnen ondersteunen. Bedankt 
voor uw bijdrage. 
 

 

Adoptie comité Lins Brazilië 
Joaquin Doggen, Hugo Halleriet, Piet Hoogendijk en Wim Lindeman (MOV Krimpen) 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:  

NL57 INGB 0003477123 
t.n.v. Adoptie Comité Lins Brazilië, 
 Beurs 2,  
2924 BG, Krimpen a/d IJssel 
 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 


