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Missie
Stichting Redding en Herstel:

“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.

“Door middel van een eigen 
nieuwsbrief willen wij u nog 

beter informeren over en 
betrekken bij het werk onder 

kinderen in nood”

 Sinds september 2015 beschikt Stichting 
Redding en Herstel op haar website over 

een doneermodule om het geven van giften 
te vergemakkelijken. 

Via www.stichtingreddingenherstel.nl kunt u 
online giften doneren voor de projecten van 
Redding en Herstel, New Waves en Jocum.

“In de loop van de tijd veranderen dingen, maar de realiteit van ons 
werk is niet veranderd. De realiteit, die je vandaag op de straten 
ziet, is net hetzelfde als 29 jaar geleden, toen de bediening van 
huize Redding begon. Het aantal kinderen en tieners op straat is 
veel lager, maar ze zijn er nog steeds. Jammer genoeg vinden we 
nog steeds kinderen en tieners, die leven in de straten van Belo 
Horizonte”

Met deze woorden wordt de 
nieuwsbrief van de maand juli  
2015 van Jocum Belo Horizonte 
geopend. Het laat zien waarom 
kinderen en tieners in nood onze 
blijvende aandacht verdienen, en 
waarom wij als Stichting Redding 
en Herstel ons al jarenlang direct 
en indirect inzetten voor deze 
bijzondere doelgroep. Onze missie 
is dat steeds meer kinderen de 
kans krijgen om een hoopvolle 
toekomst op te bouwen. We 
ondersteunen daarom de basis van 
Jocum in Belo Horizonte, mede 
door het verspreiden van hun 
nieuwsbrieven en het organiseren 
van activiteiten. U bent er dan 
ook aan gewend  geraakt dat 
er regelmatig een nieuwsbrief 
van hen, of van de oprichters 
van JOCUM, Johan en Jeannette 
Lukasse op uw deurmat valt. In het 
verleden heeft u ook een enkele 
keer van ons als Stichting Redding 

en Herstel een eigen nieuwsbrief 
als deze ontvangen. Vanaf nu 
willen we tweemaal per jaar een 
eigen nieuwsbrief uitbrengen. 
Deze nieuwsbrief is ter aanvulling 
op de overige nieuwsbrieven. Dit 
doen wij om u nog beter te kunnen 
informeren over en te betrekken 
bij het werk onder kinderen in 
nood, en specifiek uw aandacht te 
vragen voor bepaalde projecten 
en noden. We zullen ons in deze 
nieuwsbrieven richten op drie 
pijlers uit het beleid van Stichting 
Redding en Herstel:
• de projecten van JOCUM; 
• de bediening van Johan en 
Jeannette Lukasse en 
• project New Waves. 
Al jarenlang zijn we betrokken 
bij het werk van JOCUM en hun 
oprichters Johan en Jeannette 
Lukasse. Project New Waves is een 
nieuw initiatief van onze stichting. 



Al jarenlang worden er op de 
basis van JOCUM intensief jonge 
mensen getraind om te gaan 
werken onder kinderen in nood. 
Als Stichting Redding en Herstel 
willen wij jonge mensen die 
getraind zijn op de basis en die 
de droom hebben ergens op de 
wereld een nieuw werk op te 
zetten onder kinderen in nood 
een zetje in de rug geven bij 
het realiseren van hun droom. 
De naam New Waves is ontstaan 
n.a.v. het visioen van Loren 
Cunningham, de oprichter van 
Jeugd met een Opdracht. Op 
zijn 13e zag hij in een visioen 

golven van jonge mensen die de 
continenten overspoelden met 
het evangelie van Jezus Christus. 
In deze nieuwsbrief vragen wij 
uw aandacht voor de droom van 
Andrew en Eliane. Dit bijzondere 
echtpaar en hun droom is bij ons 
onder de aandacht gebracht door 
Johan en Jeannette Lukasse. 
De komende tijd zullen we 
diverse zorgvuldig uitgekozen 
‘droomprojecten’  onder uw 
aandacht brengen. Hieronder 
leest u  hoe u Andrew en Eliane 
kunt helpen bij het realiseren 
van een stukje van deze droom. 

New 
Waves
Project New Waves is een 
initiatief van Stichting 
Redding en Herstel en 
heeft tot doel om (jonge) 
mensen te helpen bij het 
realiseren van hun droom 
in de zending en het van de 
grond krijgen van nieuwe 
projecten onder kinderen 
in nood.

Andrew & 
Eliane Avula
Andrew Avula (uit India) en 
Eliane (uit Brazilië) ontmoetten 
elkaar voor het eerst op de 
Children at Risk (CAR)school in 
Belo Horizonte waar Andrew 
in het leiderschapsteam zat, 
en Eliane deelnam als student. 
Eliane had toen al drie jaar 
in India gewerkt, waar ze 
meegeholpen had om weeshuizen 
te starten. Andrew had, voor hij 
de CAR school in India volgde ook 
al met kinderen in nood gewerkt, 
vooral in de grote prostitutiewijk 
van Mumbai, waar hij meewerkte 
in de kleuterschool, en het 
nachtelijke opvangprogramma 
voor de kinderen van de 
prostituees. Ze zijn nu 3 jaar 
getrouwd en hebben een 
dochtertje, Ruth, van 1 jaar. 
Ondertussen hebben ze samen 

al verschillende Children at Risk 
scholen geleid, in India, Zuid 
Afrika en Brazilië. Na veel gebed 
geloven ze dat God hen roept 
om weer naar Rajasthan, India 
te gaan, om daar in Jodhpur 
een buurtcentrum te beginnen. 
Jodhpur is een stad met 700.000 
inwoners, waarvan 80% hindoe is. 
De bedoeling is dat arme 
kinderen in het buurtcentrum 
hulp zullen krijgen bij hun 
huiswerk, er zullen  sport- en 
muzieklessen aangeboden 

worden, en zij zullen in 
aanraking komen met het 
Evangelie van Jezus Christus.  
Eén van de dingen die Andrew 
en Eliane nodig hebben is een 
goede grote auto, voor circa 8 
personen. Om eten en materiaal 
te kunnen kopen en vervoeren 
naar het buurtcentrum, kinderen 
naar het ziekenhuis te kunnen 
brengen als dat nodig is, scholen 
en kerken te bezoeken, etc. 
Willen jullie Andrew en Eliane 
hiermee helpen?



Johan en Jeannette 

Lukasse

De camera’s zullen weinig gericht 
zijn op die andere kant van Rio, 
met zijn 800 sloppenwijken 
(favela’s), waar miljoenen 
mensen wonen. In de favela’s zijn 
grote sociale problemen, vaak 
maken drugbendes er de dienst 
uit, en de criminaliteit is hoog. 
Bij Johan en Jeannette Lukasse 
ligt de nood van deze mensen en 
kinderen juist zeer op hun hart. 
Zij verhuizen dan ook in 2016 
voor 8 maanden naar Rio. Samen 
met de verschillende basissen 
van Jeugd met een Opdracht 
in Brazilië willen zij een 
tweetalig (Engels en Portugees) 
trainingsprogramma opzetten, 
bestaande uit een Discipelschaps 
Training School (DTS), gevolgd 
door een Children at Risk school. 
Doel van deze training is een 
grote groep jonge mensen 
uit binnen- en buitenland te 
begeleiden in hun leven met God, 
en hen te leren hoe je kinderen 
in nood het beste helpen kunt. 
En dit ook in praktijk te brengen 

in het centrum van de stad. Er 
is een kerkgebouw beschikbaar, 
dicht bij het centrum van Rio, 
waar ’s morgens de theorielessen  
gegeven worden. In de middag 
en avond  gaan de studenten 
(begeleid) de stad in en leggen 
contacten met de kinderen 
en tieners in verschillende 
favela’s, op de straat of in de 
rosse buurt. Zo hopen we dat 
2016 de Olympische stad Rio de 
Janeiro een zegen zal brengen, 
vooral voor kinderen in nood! De 
voorbereidingen voor dit mooie 
programma zijn in volle gang. 
Meer informatie hierover kunt u 
vinden op de website:
jlukasse.wix.com/ywam-rio-2016

Johan en 
Jeannette 
Lukasse
Zij zijn de oprichters van 
de basis van Jocum in Belo 
Horizonte. Gebruikmakend 
van hun jarenlange 
ervaring hebben zij een 
driemaandelijkse opleiding 
ontwikkeld voor jongeren 
die willen leren te werken 
met kinderen in nood: de 
Children at Risk school. 
Momenteel geven zij deze 
cursus of lessen daaruit in 
veel verschillende landen.

Olympische 
Spelen 
in voorbereiding

Sportief gezien  staat Brazilië deze jaren in de schijnwerpers 
van de wereld. In 2014 waren daar de Wereldkampioenschappen 
voetbal. In 2016 zijn alle ogen gericht op Rio de Janeiro, waar in 
augustus de Olympische Spelen zullen worden gehouden. Rio, de 
veel bezongen stad, met zijn mooie natuur, prachtige stranden 
en fraaie ligging aan de oceaan zal bol staan van bijzondere 
sportprestaties en bruisende activiteiten rondom het Olympisch 
dorp en ver daar buiten.
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Gebeds 
punten
We hopen dat u in uw betrokkenheid met 
deze projecten ook met ons mee wilt 
bidden. Hieronder een aantal punten 
waarvoor we willen danken en bidden.  

Rio de Janeiro:
• Een zegen over alle voorbereidingen voor 

het trainingsprogramma.
• Dat jonge mensen de stap nemen en zich 

aanmelden voor dit programma.
• Voor een goede voorbereiding van de  

studenten die zich aanmelden voor de 
scholen.

• Voor de voorbereidingen voor de 
activiteiten voor de Olympische Spelen 
zelf. 

Andrew en Eliane in India:
• Dank voor dit jonge enthousiaste 

zendingsechtpaar
• Bid voor Gods zegen over alle activiteiten 

in het opstarten van dit nieuwe project
• Bid voor troost en kracht nu Eliane bij 

een auto-ongeluk 4 familieleden heeft 
verloren

JOCUM:
• Dank voor alle toegewijde werkers in de 

verschillende huizen
• Bid voor alle kinderen die opgroeien in 

gebroken gezinssituaties

JOCUM

Brazilië is een warm land. En 
hoe belangrijk is het om met 
schoon drinkwater je dorst te 
kunnen lessen.  In Brazilië moet 
het water gefilterd worden om 
het veilig te kunnen drinken. 
De drinkautomaten van Luzeiro 
waren dringend aan vervanging 
toe. In een eerdere nieuwsbrief 
van ons vroegen wij hiervoor 
uw aandacht. Met steun van u 
zijn deze automaten vernieuwd. 
En met groot succes:  bij 
binnenkomst rennen de kinderen 
meteen  op de waterautomaten 
af om er water te drinken. Ook 
tussen de lessen door wordt er 
veelvuldig gebruik van gemaakt. 
Zeker bij het sporten, waar 
de zon vol op het (betonnen) 
speelveld staat, is het heel goed 
dat de kinderen ook tussendoor 
water kunnen drinken uit de 
waterautomaat die bij het veld 
staat. Dus ...heel hartelijk  dank 
voor uw steun!

Koel, helder 
water

JOCUM
Jovens com uma Missão 
(Jocum) is de Braziliaanse 
naam van de organisatie 
die we in Nederland 
kennen onder de naam 
Jeugd met een Opdracht. 
In Brazilië heeft Jocum 
diverse bases, waaronder 
Belo Horizonte. Op de 
basis in Belo Horizonte 
hebben de afgelopen 
jaren veel Nederlanders 
vrijwilligerswerk kunnen 
doen en zijn veel tehuizen 
en projecten opgezet, 
vooral voor de kinderen in 
nood(situaties). Zie voor 
meer informatie daarover: 
www.bhcentro.jocum.org.br


