
Droom groot. Begin klein. 

Maar vooral, begin!
Het begin is daar…

Het is een uitspraak van Simon Sinek, een autoriteit op het gebied 
van leiderschap. Hij helpt leiders en organisaties na te denken 
over hun ‘WHY?’. Waarom doe je wat je doet? Naast zicht op je 
‘WHY’ luidt zijn ogenschijnlijke eenvoudige advies om je droom te 
verwezenlijken: vooral beginnen.

Stichting Redding en Herstel wil onder 
de naam ‘New Waves’ (jonge) mensen 
met een droom in zending helpen om 
dit begin te maken. We vroegen u in 
onze vorige nieuwsbrief al aandacht 
voor Andrew en Eliane Avula. Een jong 
stel dat zich door God geroepen weet 
om in Jodphur een buurtcentrum te 
beginnen. Maar hoe verwezenlijk je 
een droom in een land met meer dan 
1,2 miljard inwoners, waarvan meer 
dan 70% hindoe is, een godsdienst met 
duizenden godheden? Een land waarin 
het hindoeïsme steeds fanatieker 
wordt en waar steeds meer Christenen 
vervolgd worden? Gewoon door te 
beginnen! Andrew en Eliane weten hun 
WHY: God roept hen, maar hoe verder 
is niet altijd even duidelijk. Het is 

God die hen stap voor stap leidt. Het 
begin is echter daar, gewoon omdat ze 
begonnen zijn.
• Tijdens kerst mochten ze op 

verschillende scholen aan meer 
dan 1500 kinderen het kerstverhaal 
vertellen en Bijbels uitdelen. Veel 
kinderen hoorden voor het eerst 
over Jezus. Ze zijn gevraagd om 
hier weer terug te komen.

• Ze mochten brood en thee naar de 
hongerigen en daklozen brengen.

• In de 2e helft van 2016 hopen ze 
weer een CAR school te leiden. De 
voorbereidingen hiervoor zijn in 
volle gang. 

Meer over de projecten van New 
Waves, maar ook over nieuws over 
Jocum en Johan en Jeannette Lukasse 
leest u in deze nieuwsbrief. 
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New Waves

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.



Wat is de 
CAR? 
In het werk van Johan en 
Jeannette is de rode draad: het 
bereiken van kinderen in nood 
met Gods liefde. In Brazilië 
en vele andere landen. Ze 
hebben in samenwerking met 
de University of the Nations 
een driemaandelijkse opleiding 
ontwikkeld voor jongeren die 
willen leren met kinderen in nood 
te werken: de Children at Risk 
School. Tijdens de school leren 
de studenten over Gods hart voor 
gerechtigheid, opkomen voor de 
wezen, de armen en de zwakke 
kinderen. Ook horen ze over 
mensenhandel. De informatie en 
de methodes die de studenten te 
horen krijgen, zijn erop gericht 
om het gelijk in de praktijk te 
kunnen toepassen. 
Dit jaar, tijdens het jaar van de 
Olympische Spelen, geven Johan 
en Jeannette, samen met andere 
leiders van Jocum, deze school in 
Rio de Janeiro. Voor het volgende 

jaar staan 2 driemaandelijkse 
scholen gepland in China en 
in Thailand, om ook daar 
medewerkers op te leiden in het 
werken met kinderen in nood. 

Verlof 
Voordat Johan en Jeannette 
Lukasse naar China en Thailand 
reizen, willen ze eerst genieten 
van een verlofperiode in 
Nederland van december 
2016 t/m februari 2017. U 
kunt hen uitnodigen om te 
komen spreken in uw kerk, op 
uw kring, Bijbelstudiegroep, 
zendingsavond, 
vrouwenbijeenkomst of 
jeugdgroep. U kunt hen hiervoor 
mailen: jlukasse@gmail.com.  

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.

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.

Onder de projectnaam Asha (wat 
hoop betekent) werken Andrew 
en Eliane nu in Jodphur vooral 
onder een kolonie van mensen 
met lepra. Hun missie is vooral 
om kinderen te bereiken om hen 
weer nieuwe hoop te geven voor 
de toekomst die ze in God heb-
ben. Recent hebben ze bijvoor-
beeld een 3-daags kamp ‘Winter 
Jump’ gedraaid waar ze een 
kleine 90 kinderen hebben mogen 
bereiken met het evangelie.
Hun droom is om een groot 
buurtcentrum te starten. Dit 
buurtcentrum moet gaan funge-
ren als een ‘Educational Sport 
Academic Center’ waar kansarme 
kinderen de kans krijgen om te 
studeren en hun gaven en talen-
ten te ontwikkelen door middel 
van onderwijs, sport, muziek en 
dans. Daarnaast willen ze een 
‘Mobiele kliniek’ starten om de 
basis medische zorg en preventie 
te kunnen bieden aan kinderen in 
hun buurt. 

Om dit alles van de grond te 
krijgen hebben Andrew & Eliane 
op regelmatige basis (financiële) 
support nodig. Momenteel is hun 
grootste nood een auto voor zo’n 
8 personen waarmee ze eten, en 
materiaal kunnen vervoeren naar 
het buurtcentrum en scholen en 
kerken kunnen bezoeken. Het 
enige vervoermiddel wat ze mo-
menteel hebben is een scootertje 
waar ze bij een temperatuur van 
tegen de 50 oC met zijn drieën 
door het drukke Indiase verkeer 
bewegen…

De Olympische 
Spelen komen 
er aan
Van 5 t/m 21 augustus 2016 
vinden in Brazilië de Olympische 
Spelen plaats. Rio de Janeiro 
is dan ‘the place to be’. Maar 
aandacht van de wereldpers 
voor de sloppenwijken 
(favela’s), de problematiek in 
de rosse buurten (misbruik, 
mensenhandel) en de vele 
kinderen in nood zal er amper 
zijn! 

Jeugd met een Opdracht (Jocum) 
wil in deze periode juist hiervoor 
van betekenis zijn, maar ook 
de mensen bereiken die voor 
de Spelen naar Rio komen. In 

samenwerking met de plaatselijke 
kerken wordt het evangelie 
gedeeld en verspreid via gebed, 
toneel, drama, muziek, dans en 
Bijbelverspreiding. Ook wordt 
aandacht gevraagd voor de 
mensenhandel, de problemen 
in de favela’s en de kinderen in 
nood. 
De deelnemers aan dit 
programma worden nu al 
voorbereid via een Discipelschaps 
Training School (DTS) en een 
Children at Risk school (CAR). Aan 
dit programma geven Johan en 
Jeannette Lukasse leiding. 

Johan en Jeannette 

Lukasse

Het buurtcentrum
Hoe staat het er nu voor met de droom van Andrew en Eliane? 
Wat zijn precies hun plannen? 
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Gebedspunten
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. 

Andrew en Eliane in India:
• Dank voor de bijzondere bijeenkomsten 

rond het kerstfeest. Dat vele kinderen 
voor het eerst over Jezus hebben gehoord.

• Dank voor alle diakonale hulp die Andrew 
en Eliane mogen bieden aan hongerigen 
en daklozen.

• Bid voor alle voorbereidingen voor de 
CAR-school die in september 2016 begint.

• Bid voor financiële middelen om hun  
droomprojecten te kunnen uitvoeren

JOCUM:
• Dank voor Casa Luzeiro en het licht dat 

het verspreid in de wijk waarin het staat.
• Dank voor alle activiteiten onder 

volwassenen en kinderen, dat dit relaties  
ten goede komt, en genezing brengt.

• Bid voor alle kinderen die opgroeien in 
een onveilige woonomgeving van drugs 

• en geweld.

Rio de Janeiro:
• Dank voor fijne groep mensen die mee 

oen met de CAR-school, en voor de 
bijzondere tijd die zij samen hebben. 

• Bid voor de groep studenten, dat zij 
meer en meer groeien in geloof en 
liefde voor de Heer.

• Bid voor de kinderen, tieners, 
volwassenen die aangesproken zijn, dat 
zij mogen groeien in liefde en hoop.

• Bid voor de voorbereidingen voor de 
activiteiten tijdens de Olympische 
Spelen in augustus.

JOCUM

’s Middags om kwart voor 2 hoor 
je de kinderen al buiten bij 
de poort. Om 2 uur begint het 
programma, en de kinderen staan 
al ruim voor die tijd te wachten. 
Vanochtend was er de school , 
’s middags is er in Brazilië geen 
school. Maar Casa Luzeiro zet 
zijn poorten open.  Vast weer van 
alles te beleven….

Casa Luzeiro, (Portugees voor 
Vuurtoren)  is een wijkcentrum 
in de grote sloppenwijk Serra 
in Belo Horizonte. In deze wijk 
wonen wel 50.000 mensen, 
waaronder heel veel kinderen. In 
deze wijk zie je dat de drugs veel 
macht heeft, veel jonge jongens 
(vanaf een jaar of 12) worden 
betrokken in de handel en al snel 
zitten ze er volledig in. Het is 
zelfs tekenend voor hoe drugs 
deel is van de wereld van de 
favela, dat verschillende muren 
aan de buitenkant van de poort 
behoorlijk gehavend zijn, o.a. 
door kogelgaten. Het komt zelfs 
vaak voor dat in die gaten in de 
muur drugs verstopt worden.

Het team van huize Luzeiro 
wil dan ook niets liever dan 
verandering brengen in de levens 
van de bewoners van de wijk. Om 
hen hoop en verwachting te leren 
hebben, en vóór te leven hoe 
God hen kan helpen in het zetten 
van stappen en het maken van 
keuzes. Maar ook praktisch in het 
aanleren van vaardigheden en het 
geven van bijles en ontspanning.

Voor de kinderen zijn er 
op 4 middagen in de week 
na de schooltijden, de 
middagprogramma’s. Kinderen 
tussen 7 en 15 jaar kunnen 
er terecht, verdeeld over 3 
leeftijdsgroepen. Jongens en 
meisjes krijgen bijles, er worden 
Bijbelverhalen verteld, en er is 
veel sport en spel. Dat kan er 

natuurlijk fanatiek aan toegaan, 
en vanzelfsprekend zijn er dan 
ook ruzies uit te vechten. Juist 
dan komt het er op aan om dan 
sportief te leren zijn en samen 
te werken. En ook excuses aan 
te bieden, wat Brazilianen niet 
gemakkelijk afgaat. Mooi is het 
dan als de jongens (en meisjes) 
dan aan het eind  van de middag 
toch weer als vrienden de poort 
uitgaan.

Naast de kinderprogramma’s  is 
er een tienerprogramma op de 
vrijdagavond.
Ook voor vrouwen wordt van 
alles georganiseerd: o.a. Engelse 
les en aqua gym. En hoe mooi is 
het dan als je uit de mond van 
één van de vrouwen hoort dat 
‘meedoen met de vrouwengroep 
het allerleukste van haar jaar 
was’.  
Casa Luzeiro, een Licht 
op de berg, een grote 
zegen voor velen! 

Buiten bij de poort….

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


