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Missie
Stichting Redding en Herstel:

Al jarenlang verzorgt Stichting Redding en Herstel onder andere de
verspreiding van de nieuwsbrieven van Jeugd met een Opdracht
(JOCUM) in Belo Horizonte. Door middel van deze nieuwsbrieven
informeren wij u over het werk onder kinderen in nood en over
de ontwikkelingen op de basis in Brazilië. Om u beter te kunnen
informeren over de projecten van JOCUM, Belo Horizonte, maar ook
om uw betrokkenheid te vragen bij een aantal nieuwe initiatieven
van Stichting Redding en Herstel, brengen we voortaan 2 keer per
jaar een eigen nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief stellen wij
ons graag verder aan u voor en leest u meer over deze nieuwe
initiatieven.

Wie zijn wij?

Stichting Redding en Herstel is in
1992 in het leven geroepen om het
werk van Jocum in Belo Horizonte,
Brazilië onder de straatkinderen en
de kinderen in de sloppenwijken
te ondersteunen. De basis van
Jocum, in het centrum Belo
Horizonte, is in 1986 opgericht
door onze vrienden Johan en
Jeannette Lukasse die een visie
hadden om de straatkinderen
in deze miljoenenstad een
nieuwe toekomst te bieden. De
ondersteuning heeft al die jaren
o.a. bestaan uit het werven
van fondsen en het geven van
voorlichting. Momenteel bestaat
het bestuur van Stichting Redding
en Herstel uit 4 personen die allen
op vrijwillige basis actief zijn en

die met de hulp van u streven
de missie te realiseren. Wat ons
verder drijft is de visie om een
beweging te zien van (jonge)
mensen die gaan werken onder
kinderen in nood. We willen in
de toekomst daarom ook jonge
mensen gaan ondersteunen die
ergens ter wereld een werk willen
gaan starten onder deze kinderen.
We willen betrokken zijn bij de
zogeheten ‘droomprojecten’.
U zult daarover meer kunnen lezen
in onze volgende nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrief willen wij in
het bijzonder uw aandacht vragen
voor enkele projecten van de basis
in Belo Horizonte. We lichten er
speciaal een aantal projecten
uit die nu uw aandacht en hulp
kunnen gebruiken.

“Steeds meer
kinderen de
mogelijkheid
geven op een
hoopvolle
toekomst”
In het bijzonder zet Stichting
Redding en Herstel zich in voor
kinderen die leven op straat of
in sloppenwijken, in prostitutie
en slavernij en kinderen die de
mogelijkheid tot scholing en
ontwikkeling ontberen.
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Projecten uitgelicht
“Sport maakt
dorstig”

Dagelijks komen kinderen en
jongeren naar Luzeiro, een
activiteitencentrum midden in
één van de sloppenwijken van
Belo Horizonte. Groepsgewijs
wordt heel veel aan sport en spel
gedaan. En dat kan er fanatiek
aan toe gaan. Maar bedenk dan
ook de brandend hete zon er bij,
en dan wordt het duidelijk dat

WATER heel belangrijk is om dorst
te lessen. Het water dat uit de
kraan komt kan niet zo gedronken
worden: daar kun je ziek van
worden. Een grote wens is om
hiervoor 2 nieuwe fonteinen voor
gefilterd water aan te schaffen,
zodat de kinderen hygiënisch en
veilig hun dorst kunnen lessen.

“Voor jongens en
voor meisjes”

“Multimedia voor
dove kinderen”

Op Luzeiro is aandacht voor
álle kinderen, voor jongens en
voor meisjes. Daarom is het ook
zo belangrijk dat er voor alle
kinderen een activiteit is die ze
leuk vinden om te doen. En dat
ze daarbij heel veel leren over
zelfvertrouwen en samenwerken,
en dat ze kunnen werken aan hun
lichamelijke conditie zijn grote
bijkomende voordelen! Maar voor
elke sport zijn wél weer aparte
attributen nodig. Een greep uit
de wensen: de dansgroep wil
graag danspakjes, schoentjes
en leggings, de skategroep zou
graag 10 helmen kopen en voor
alle balsporten is er behoefte aan
ballen van goede kwaliteit.

Dove kinderen zijn méér nog
dan horende afhankelijk van
‘beeld’. Huize de Zaaier is een
huis helemaal gericht op hulp aan
dove kinderen. De kinderen zitten
wel op hun eigen school, maar in
de Zaaier helpt de staf hen met
huiswerk en aanvullende lessen.
Het zou een enorme verrijking
zijn als de Zaaier de beschikking
krijgt over een beamer! Ook
willen ze 3 nieuwe computers
aanschaffen, zodat de kinderen
ook het web kunnen gebruiken
voor hun studie.
Helpt u mee deze dromen te
realiseren?

Dankbaar
Als Stichting zijn we afhankelijk van giften en vrijwilligers die nodig zijn
om de projecten en activiteiten te laten draaien. Maar nog belangrijker:
de zegen van God op uw en onze gebeden! Dank voor uw gebed en
financiële ondersteuning in de achter ons liggende periode. We hopen op
uw blijvende vertrouwen en betrokkenheid.
Enorm dankbaar zijn we voor de hulp die we hebben gekregen van
Drukkerij Den Hoed uit Wijk bij Duurstede. Geheel kosteloos hebben
ze voor ons een nieuwe huisstijl ontworpen. We hebben inmiddels een
nieuwe website en een eigen logo. Deze nieuwsbrief is ook een resultaat
van de samenwerking met Den Hoed. Ook vanaf deze plek willen we hen
nogmaals bedanken.
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