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LAR NAZARÉ 

Det har nu gått 14 år sedan jag och Elaine Vieira för första gången hälsade på Lar Nazaré. Våra tankar: 

Gode Gud vad ska man börja med … och hur ska man göra? 

Vi insåg att vi måste göra något. Stimulerade av medlemmarnas solidaritet och medkänsla i gruppen 

Fraternidade bestämde vi oss genast att på allvar börja hjälpa dem.  

Vi har hjälpt dessa barn och ungdomar att få tillgång till bättre mat, mediciner, bättre skola … 

För tillfället bor bara 32 ungdomar på Lar. De flesta har ett yrke och arbetar, några bor tillsammans, 

fem av dem har flyttat till en lägenhet. Fyra till har gift sig. Fyra ungdomar har tagit examen på 

universitet och har alla mycket bra anställningar. Nästan varje veckoslut besöker många av dem huset 

med Eva och Vivaldo, deras adoptivföräldrar. 

Under 2013 hjälpte Fraternidade till att betala en tredje del av månadskostnaderna på universitetet till 

Lucas som studerar Ekonomi. Han blir klar i dec. 2014. 

Under 2013 hjälpte Fraternidade också till med en liten summa till bensin för att köra de handikappade 

till skola och läkarbesök.    

Jan. till maj 2013 fortsatte Lorene sin frisörskurs. Fraternidade betalade busskort åt henne. 

I april 2013 finansierade Fraternidade renoveringen av 3 badrum.   

I juli 2013 uppstod några läckage i köket. Fraternidade hjälpte till att betala del av kostnaderna för 

renoveringen. 

I aug. 2013 fick Delma, en av tjejerna, ett tandproblem. Fraternidade betalade hennes besök hos en 

tandspecialist. 

I okt. 2013 bidrog Fraternidade till renoveringen av huset på landet, där Eva inom två år kommer att 

bosätta sig med de handkapade barnen.    

I feb. 2013 tillbringade jag fem dagar på Lar. Jag hade som vanligt med mig tre väskor fulla med 

kläder, väskor, parfym, klocka, etc. Det behöver väl inte sägas att det alltid blir en stor fest!!!! På 

lördagen hade vi en grillfest med allt som hör till, I GRUPPENS NAMN SADE JAG ATT DET VAR 

EN PRESENT FRÅN ER ALLA SOM STÖDER FRATERNIDADE I SVERIGE. 

Jag vill dela min glädje med er och tillsammans kan vi säga: ”För dessa hundratals barn som fått 

komma till Lar Nazaré, dessa våra kära bröder, har vår hjälp haft stor betydelse.”  

 

 

 

 



 

GRUPO FELIPE SANTIAGO: 

Denna grupp skickar en kostnadsredovisning tre till fyra ggr om året. Under år 2013 utfördes 3 407 

behandlingar. 

Reseindustrins Barnfond, med stöd av ”WI-resor”, betalar fortfarande större delen av lönen till 

tandläkarassistenten. Varje år skickar vi all möjlig information till dem, såsom kostnadsredovisning, 

fotos etc. och varje år gör de en ny utvärdering. 

Och det dagliga materialet till mottagningen betalas med hjälp av Tolvskillingshjälpen. 

I december 2012 när jag var på besök vid Felipe Santiago, en fredag, fotograferade jag barnen som 

behandlas på kliniken. 

”GE LITET TILL DEN SOM INGET HAR” 

 

 

………………………………………………….. 

 Ilda Hansson 


