
Jeugd met een Opdracht (Jovens com uma Missao) Belo 
Horizonte 

Activiteitenverslag  2018  

Huize De Zaaier (Casa Semear)  

Huize De Rots (Casa La Rocha)  

Huize Herstel (Casa Restauração)  

Huize De Lichtende Ster (Casa Luzeiro)  

Huize Redding (Casa Resgate)  

Huize Toevlucht (Casa Refugio) 



Huize de Zaaier / Casa Semear 

Aantal medewerkers en vrijwilligers:   
4 medewerkers 
3-5 vrijwilligers 

Activiteiten 

• Familiebezoeken  
Huize de Zaaier werkt niet alleen met de kinderen, maar ook met hun families. We 
hebben alle families bezocht waarvan de kinderen komen in de ochtenden. We spraken 
dan met ze over hoe het in huis gaat met de kinderen en probeerden ze dan te helpen als 
het moeilijk ging in de omgang met de ouders. De families vonden het erg fijn dat we 
kwamen.  
We hebben ook nieuwe families bezocht om te kijken of hun dove kind bij de groep zou 
kunnen komen.  

• Uitjes met de kinderen en/of familie 
Af en toe gingen we met de kinderen op een ochtend ergens naartoe. Zo zijn we naar de 
dierentuin geweest en een park. Ook zijn we met de families verdeeld over 2 avonden 
naar een attractie/kermispark geweest. Dit vonden ze helemaal geweldig!  

• Scholen bezocht  
We hebben ook een aantal scholen bezocht om te kijken wat ze daar doen met dove 
kinderen en te praten over hun visie en die van ons. Zo om te kijken of er eventuele 
samenwerking plaats kan vinden.  

• Training  
We hebben lesgegeven over gebarentaal en doof zijn en we hebben les gegeven in 
gebarentaal zodat meer mensen gebarentaal kunnen “spreken”. 
We hebben een doventeam uit de Verenigde Sstaten ontvangen en samen met hen een 
programma gedraaid op scholen en kerken. 



Huize de Rots / Casa La Rocha 

Aantal medewerkers en vrijwilligers:   
9 stafmedewerkers  
8 vrijwilligers 

Activiteiten: 

• Jongensgroepen:  
Op dinsdagmorgen en -middag komen er 2 jongensgroepen. Soms zijn er al een jongens 
die drugs gebruiken, vooral wiet. In Huize de Rots proberen we hen op andere gedachten 
te brengen en het juiste pad te laten bewandelen. We geven hen de optie om de juiste 
keuzes te maken in hun leven.  
Daarnaast hebben we op donderdagmiddag zwemles, dinsdagavond Engelse les en elke 
maandagavond informatica.  

• Kindergroepen:  
De kindergroep is er op maandagmiddag en donderdagochtend, in totaal zo’n 50. Beide 
groepen hadden een Bijbelverhaal/studie en een spel, kregen een snack en konden 
zwemmen. De leeftijd is van 6 t/m ongeveer 12 jaar. Hierbij willen we ook weer Gods 
liefde uitdragen en de kinderen Bijbelse waarden en normen meegeven. En daarnaast op 
andere ontwikkelingsgebieden stimulieren (fysiek, emotioneel, psychisch, geestelijk). 

• Kampen:  
Er is 3 x een kamp gehad voor een groep kinderen in samenwerking met de organisatie 
“Lamalma”. Een jongens en meidenkamp.  

• Muziekles: 
Wekelijks krijgt een aantal kinderen muziekles in drummen en vioolspelen. Het zijn 
kleine groepen, maar als er een outreachteam is, dan worden er meer dan 50 bereikt.  

• Huisbezoek in de sloppenwijk: 
Regelmatig zijn  we de sloppenwijk in gegaan om te kijken hoe het daar is, mensen te 
spreken en te bidden. Graag zien we een verandering in de sloppenwijk en daarom is het 
belangrijk dat we regelmatig de sloppenwijk ingaan en daar voorbede doen en met 
mensen praten, bouwen aan relaties en zo Gods liefde door te geven. Hierbij bezoeken 
we ook de families van kinderen die huize de Rots (casa Rocha) bezoeken.  

• Hidronastica (aqua jogging):  
De aanwezigheid van een zwembad bidet hier de mogelijkheid om aqua jogging op de 
woensdagmiddag voor de vrouwen uit de sloppenwijk te organiseren. Zo is er gelijk 
contact met de vrouwen en wordt er ook uit Gods woord gedeeld en gebeden met hen.  

• Jiu-Jitsu  (soort judo): 
Dit wordt op zaterdag middagen gehouden. Een professioneel iemand geeft deze lessen 
en maakt gebruik van onze ruimte. Zo is er gelijk weer contact met de kinderen van de 
sloppenwijk en op deze manier hebben kinderen een positieve activiteit.  



• Teams: 

Er is in de zomer een jongerenreis geweest van Jmeo Opdracht Nederland (GO-team). Zij 
hebben verschillende activiteiten georganiseerd in de wijk en in huize de Rots voor de 
wijk. En daarnaast zijn ze naar een afkickkliniek geweest om daar te helpen. Daarnaast 
hebben we ook een week een DTS outreach team gehad. 

• Crackolandia 
Elke maandagavond gaat er een team naar Crackolandia, een plek waar heel veel 
drugsverslaafden zijn. Ze gaan erheen om mensen te bemoedigen en te helpen door 
middel van gesprekken, eten en drinken en gebed. Als er mensen hun leven willen 
veranderen, helpen we ze naar een opvangplek.  

• Meidengroep  
Op dinsdagavond is er een creatieve meidengroep. Die gebruiken hun creativiteit om 
dingen te maken en ze krijgen te horen van Gods liefde. 



Huize Herstel / Casa Restauração 

Aantal medewerkers en vrijwilligers:   
10 medewerkers. 

Activiteiten: 

• DTS:  
De Discipelschapstrainingsschool (DTS) is een trainingsprogramma van 6 maanden om 
nieuwe medewerkers te trainen. De training bestaat uit 3 maanden theorie en dan 3 
maanden praktijkles om het geleerde in praktijk te brengen. Er was in 2018 een DTS in 
Huize Herstel waar 10 mensen aan deelnamen.  

• Werken met kinderen in nood training 
Werken met kinderen in nood training, (afgekort (CAR school, Children at Risk) is een 
training van drie maanden die mensen leert hoe ze met kinderen in nood kunnen werken 
en hoe ze zelf een project op kunnen zetten om deze doelgroep te helpen. Na deze 
training is er een mogelijkheid om een stagejaar te doen bij een van de huizen van Jeugd 
met een Opdracht in Belo Horizonte. In 2018 hadden we 8 studenten.  

• Begeleiding 

Naast de trainingen die we aanbieden hebben we een zestal jongeren en families 
begeleid die we kennen van het werk van de afgelopen jaren. Vaak betrof dit oud-
jongens die vroeger hebben gewoond in Huize Herstel ten tijde van het opvanghuis. 

Naast de ministrie van Huize Herstel is het huis ook het hoofdadres van de basis. Het huis biedt 
daarom ook ruimte aan: 

• Administratie en personeelszaken  
Huize Herstel word gebruikt voor vergaderingen, bijeenkomsten en trainingen. Ook 
stellen we het huis beschikbaar voor christelijke organisaties die traingen willen geven 
en daar zelf geen ruimte voor hebben.  

• Libertodos 
Het woord Libertodos betekend vrijheid voor iedereen. Het is een initiatief van één van 
de medewerkers van de basis die een nood zag in preventie op scholen, gericht op het 
thema mensenhandel. Zij heeft een pakket ontwikkeld wat gebruikt kan worden op 
scholen en is gericht op preventie. Het project bestaat uit 1 medewerker die ook 
verschillende andere basissen bezocht van Jeugd met een opdracht in Brazilië om het 
materiaal door te geven.  Ze heeft ook een aantal reizen naar het buitenland gemaakt 
om mensen te onderwijzen in dit onderwerp. 

 





Huize De Lichtende Ster / Casa Luzeiro 

Aantal medewerkers en vrijwilligers:   
10 medewerkers en daarnaast 10 tijdelijke vrijwilligers 

Activiteiten: 

• Vrouwengroep 
40 vrouwen doen wateraerobics en krijgen Bijbeloverdenkingen. 

• kinderengroep 
45 Jongens en meisjes van 6 tot 13 jaar doen activiteiten met elkaar, spelen, sporten en 
horen verhalen uit de Bijbel. 

• Engelse les 
1x per week kreeg een groep van ongeveer 10 jongeren engelse les. 

• Muziekles 
1x per week kreeg een groep van ook ongeveer 10 kinderen muziekles. 

• Bezoekwerk  
Maandelijks worden vele gezinnen uit de wijk bezocht. Zij worden bemoedigd door 
woorden uit de Bijbel en waar mogelijk ondersteund door fysieke hulp. Dit kan zijn door 
een voedseldonatie, een nieuwe bril, een huis bouwen of begeleiding naar een 
afkickcentrum. 

• Schoolbezoek  
Contact gehad met de scholen in de wijk over de kinderen die naar Luzeiro komen en hoe 
we hen het beste kunnen helpen.  

• Kinderprogramma 
2x in de maand is er op zaterdagmorgen een kinderprogramma voor de kinderen uit de 
wijk. 2 kerken uit Belo Horizonte werken met hun vrijwilligers mee om dit te realiseren. 
Er komen telkens ongeveer 50 kinderen.  

• Sport  
Gedurende de week was  er elke avond sport op het sportveld. 3x in de week kwamen 
voetbalteams uit de wijk bij ons voetballen. 1 avond was er floorball voor ongeveer 20 
jongeren.  

• Teams 
Gedurende het jaar hebben we verschillende teams gehad uit andere landen. Zij hebben 
geholpen met  activiteiten in de wijk en op het buurtcentrum. 



• Recreatie 
Vrijwilligers van een lokale kerk kwamen regelmatig activiteiten doen met de kinderen 
uit de sloppenwijk. 

Buiten deze activiteiten hebben we ons sportveld ter beschikking gesteld voor feesten uit de 
wijk. Denk  aan verjaardagen, bruiloften,  en dergelijke.  



Huize Redding / Casa Resgate 

Aantal medewerkers en vrijwilligers:   
ongeveer 7 mederwerkers en een wisselend aantal vrijwilligers.  

Activiteiten: 

• Straatwerk 

Minimaal 2 avonden per week gaat het team van Huize Redding de straat op om de 
kinderen/ volwassen die op straat leven op te zoeken. Wanneer ze willen bieden we ze 
hulp aan, waar nodig en waar mogelijk. Het aantal ontmoetingen varieert zeer sterk; 
hangt van veel factoren af.   

• Documenten 

Eén van de medewerkers houdt zich specifiek bezig met jongeren en volwassenen om hen 
aan de juiste documenten te helpen als ze van de straat af willen en hun leven willen 
veranderen. Velen van hen lopen zonder documenten op straat. En zonder documenten 
kom je nergens. Hij heeft vele uren op kantoren van de overheid en de gemeente 
gezeten om de juiste papieren te bemachtigen. 

• Gevangeniswerk 

Drie maal per week worden gedurende het jaar 3 verschillende gevangenissen bezocht. In 
twee gevangenissen werd Engelse les gegeven aan de jongens die hun straf uitzitten. 
Eenmaal was het zelfs mogelijk om de diploma-uitreiking in Huize Redding te houden. 
Bewaking en alles was aanwezig, maar het was een geweldig succes.  

• Vrijwilligers, teams 

Gedurende het jaar zijn er ook aantallen vrijwilligers geweest vanuit het buitenland die 
hebben meegewerkt in het project. Zij werden door de medewerkers begeleid. 

• Kerstfeest 

Aan het einde van het jaar organiseert Huize Redding een kerstfeest voor de mensen op 
straat, met eten en cadeaus (vaak kleding). 

• Kamp 

Tweemaal heeft Huize Redding een kamp buiten de stad op een kampterrein 
georganiseerd. Het team neemt dan jongens mee van de straat. Het doel is om ze van de 
straat af te krijgen door te laten zien dat het leven zoveel mooie kanten heeft. Het kamp 
is succesvol. Al verschillende jongens hebben na zo´n kamp de straat verlaten, daarbij 
worden ze begeleid door het team van Huize Redding. 

Het team van Huize Redding heeft ook verschillende volwassenen geholpen aan een opname in 
een afkickkliniek. Volwassenen, vooral mannen, die van de straat af wilden hebben zij verder 



geholpen. De afkickkliniek is een huis dat inspringt daar waar nood is en waar mensen die aan de 
deur kloppen en die hun leven willen veranderen, geholpen worden.  



Huize Toevlucht / Casa Refugio 

Aantal medewerkers en vrijwilligers:   
8 vaste medewerkers, daarnaast vrijwilligers varierend qua activiteiten.  

Activiteiten: 

• King Kids 

Tweemaal per jaar tijdens de vakanties van de scholen organiseert King Kids een kamp 
voor jongeren tot 18 jaar.  In de zomer (december; zomervakantie) deden er zo’n 50 
kinderen aan deel en in de winter (juli) rond de 20. Met dans en theater en circus 
brachten jongeren en de staf het evangelie over in kerken en wijken in Belo Horizonte. 
Voor de jongeren is het ook een tijd van groeien in geloof en opbouwen van een relatie 
met God.  

• DTS 

Eén keer per jaar heeft Casa Refugio een Discipelschaptrainingsschool (DTS). De DTS staat 
in het teken van het opleiden van nieuwe discipelen die het goede nieuws in de wereld 
willen brengen. De school bestaat uit 3 maanden les en 2 maanden praktijk (outreach) 
om het geleerde in praktijk te brengen. De DTS had 6 deelnemers. 


