
  

BELEIDSPLAN 2016-2019

 

‘Oog voor kinderen in risicosituaties’  



Missie, visie en strategie

Missie

‘Steeds meer kinderen die in risicosituaties leven de mogelijkheid 
geven op een hoopvolle toekomst’

Stichting Redding en Herstel vindt dat elk kind echt kind  moet kunnen zijn en daarom de 
kans behoort te krijgen herstel, waarde en bestemming te vinden in God de Vader. 
 
Onder kinderen in risicosituaties verstaan wij: 
• Kinderen die leven op straat of in sloppenwijken ;
• Kinderen die leven in prostitutie en slavernij;
• Kinderen die de mogelijkheid tot scholing en ontwikkeling ontberen.

Visie

1. Voorlichten: we geven voorlichting over het werken onder kinderen in 
risicosituaties.
2. Verbinden: we willen scholen, kerken en bedrijven bij onze activiteiten 
betrekken.
3. Ondersteunen: we ondersteunen het werk van Jeugd met een opdracht 
(JOCUM) onder de straatkinderen in Belo Horizonte, Brazilië, en de initiatieven 
die hieruit voortvloeien.
4. Lanceren (uitbreiden): we willen jonge mensen met een zendingsdroom helpen 
bij het van de grond krijgen van nieuwe projecten onder kinderen in 
risicosituaties.

Wij geloven dat de nood onder kinderen in risicosituaties het snelst kan worden 
teruggedrongen als naast het leveren van praktische hulpverlening en 
voorlichting, een nieuwe generatie van (jonge) mensen wordt getraind om te 
werken onder kinderen in nood. 
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Strategie

Voorlichten ‘Kennis doorgeven’
Bewustwording zien we als eerste stap. We zetten ons daarom in om actief kennis over 

kinderen in risicosituaties en het werken onder de doelgroep te verspreiden. Op de basis 
van JOCUM is/wordt veel kennis opgedaan. 

Verbinden ‘Samen voor één missie’
We zoeken samenwerking met particulieren, kerken, scholen en bedrijven om ons samen in 

te zetten voor de missie ‘Steeds meer kinderen de mogelijkheid geven op een hoopvolle 
toekomst’. We ontwikkelen hiervoor ons partnerproject. 

Ondersteunen ‘Direkte hulp, daar waar nodig’
In samenwerking met JOCUM kiezen we projecten uit waarvoor we fondsen werven. De 

projecten zijn gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen in 
risicosituaties. 

Lanceren ‘Nieuwe hulpverleningsprojecten’
We willen jonge mensen helpen hun zendingsdroom te realiseren. We promoten nieuwe 
hulpverleningsprojecten onder kinderen in risicosituaties onder de naam New Waves.
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Projecten

In Belo Horizonte, Brazilië wordt hulp verleend aan de straatkinderen en de kinderen in de 
sloppenwijken van deze stad. Maar ook worden er mensen getraind en opgeleid om zich 
wereldwijd in te zetten voor kinderen en tieners in nood. We ondersteunen projecten van 
JOCUM die deze kinderen opvangen. Een aantal tehuizen bevindt zich midden in de 
sloppenwijken. (Voor een overzicht van alle projecten en initiatieven, zie 
www.bhcentro.jocum.org.br.) We willen er daarnaast aan bijdragen dat steeds meer 
vrijwilligers de Children at Risk school volgen zodat wereldwijd hulpverleningsprojecten 
van een hoogwaardig niveau opgezet kunnen worden.  

• Directe hulp aan kinderen die in risicosituaties leven. 

• Opleidingen promoten om te werken onder kinderen in risicosituaties.

Onder de naam New Waves willen we jonge mensen in staat stellen hun zendingsdroom te 
realiseren, zodat nieuwe projecten onder kinderen in nood van de grond komen. Stichting 
Redding en Herstel wil hun hulpverleningsprojecten ondersteunen. Deze projecten 
selecteren we zorgvuldig en hebben de aanbeveling van Johan en Jeannette Lukasse of een 
ander lid van het leidersteam van Jocum nodig.  

• Ondersteuning van jonge mensen en nieuwe projecten. 

Trainings- en opvangbasis JOCUM Belo Horizonte

New Waves

Johan en Jeannette Lukasse

  4

http://www.bhcentro.jocum.org.br


Johan en Jeannette Lukasse zijn de oprichters van JOCUM in Belo Horizonte. De laatste jaren 
leggen zij zich toe op het geven van voorlichting en het verzorgen van opleidingen in 
Brazilië en wereldwijd over het werken onder kinderen in risicosituaties, en trainen zij 
mensen om hetzelfde te gaan doen (zie jjlukasse.blogspot.com). 

Wij willen hen hierbij ondersteunen, omdat wij ook hart hebben voor deze kinderen en 
tieners. Daarom willen wij hun nood onder de aandacht brengen van het brede publiek. 

• Overdragen van kennis en ervaring met het werken onder kinderen in nood en in 
risicosituaties. 

• Bekendheid geven aan de situatie van kinderen in nood. 

Kernactiviteiten 

Om steeds meer kinderen mogelijkheden te bieden voor een betere toekomst, ziet Stichting 
Redding en Herstel als haar kernactiviteiten: 

1. Uitbrengen van nieuwsbrieven;

2. Voorlichting en presentaties geven over kinderen in nood;

3. Fondswerving;

4. Relaties opbouwen met de achterban;

5. Meehelpen met het verspreiden van de opgedane kennis over het werken onder 
kinderen in nood.

Uitbrengen van nieuwsbrieven

We verzorgen de verspreiding van de nieuwsbrieven van JOCUM,  Belo Horizonte, Johan en 
Jeannette Lukasse en een eigen nieuwsbrief. In de eigen nieuwsbrief informeren we onze 
achterban over de ontwikkelingen van de verschillende projecten die we ondersteunen, 
waaronder New Waves. 

Voorlichting en presentaties geven over kinderen in risicosituaties

We geven voorlichting en presentaties op scholen, bij bedrijven, in kerken en bij 
jeugdgroepen en we ondersteunen vrijwilligers die dit willen doen. We hopen hierdoor 
mensen te motiveren om zich in te zetten voor kinderen in nood, of om getraind te worden 
op de basis in Belo Horizonte, of om één van de projecten te gaan ondersteunen.

Fondswerving
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We willen bijdragen in de financiële behoeften en noden van mensen en organisaties die 
onze visie willen vormgeven. Momenteel zijn dit JOCUM, Belo Horizonte, Brazilië, en de 
projecten die daar direct uit voortvloeien (New Waves), alsmede de activiteiten van Johan en 
Jeannette Lukasse. 

We willen dit doen door het werven van fondsen bij particulieren, kerken, scholen en 
bedrijven. Indien mogelijk willen we partnerschappen aangaan met organisaties die met ons 
mee willen strijden om de kinderen een betere toekomst te geven. 

Stichting Redding en Herstel is een kleine organisatie en heeft weinig kosten (vrijwilligers, 
geen gehuurde kantoorruimte, e.d.). Hierdoor komen de opbrengsten vrijwel volledig ten 
goede van de hierboven genoemde doelstellingen.

Relaties opbouwen met de achterban

We willen investeren in de relatie met (ex)-vrijwilligers en het opbouwen van 
partnerschappen met kerken, scholen en bedrijven, . 

Meehelpen met het verspreiden van de opgedane kennis over het werken onder kinderen 
in nood

Op de basis van JOCUM, Belo Horizonte hebben vrijwilligers de mogelijkheid om een 
Children at Risk (CAR)-School te volgen. Ze worden getraind en voorbereid om in Brazilië of 
elders projecten op te zetten en daardoor een verandering teweeg te brengen onder kinderen 
in risicosituaties. 

Als voorbeeld noemen wij de samenwerking met Drukkerij Den Hoed in Wijk bij 
Duurstede, die ons helpt met het drukken van de nieuwsbrieven en het beheer van de 
website. 
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Lange termijn doelstellingen 2016-2019
De lange termijn doelstellingen voor de periode 2016-2019 zijn: 

1. Bijdrage leveren aan de opleidingen voor jonge mensen die zich willen inzetten voor 
kinderen in risicosituaties (via Jocum/Lukasse);

2. Jaarlijks één project selecteren en ondersteunen in de opstartfase; 

3. Opbouwen van relaties met betrokkenen die hart hebben voor kinderen in nood en 
een actieve bijdrage willen leveren aan het terugdringen van die nood. We willen o.a. 
een band opbouwen met de vrijwilligers die een opleiding hebben ontvangen bij 
Jocum, Belo Horizonte, Brazilië; 

4. Stimuleren van presentaties in Nederland door vrijwilligers in bedrijven, kerken, 
scholen, etc.;

5. Verspreiden van de opgedane kennis over het werken met kinderen in risicosituaties 
via o.a. het uitgeven van (digitale) nieuwsbrieven, verspreiden van boeken en 
materialen. 
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Speerpunten 2016/2017
Op basis van de lange termijn doelstellingen zien we als speerpunten voor de periode 
2016/2017:

Ad 1 en 2:   

• Financiële bijdragen in de behoeften en noden (volgens de meerjarenbegroting); 

• Contacten onderhouden met donateurs via bedankbrieven (2016);

Ad 3: 

• Verbeteren communicatie met vrijwilligers via facebook en andere media (2016/2017);

• Organiseren reünie vrijwilligers en ex-medewerkers (bijvoorbeeld tijdens verlof Johan 
en Jeannette Lukasse in 2016/2017);

• Samenwerking zoeken met partners.

Ad 4:
• De website vernieuwen en actualiseren met foto’s, filmpjes, up to date informatie 

(2016);

• In voorkomende gevallen vrijwilligers actief benaderen t.b.v. presentaties en acties.

Ad 5: 

• Uitbrengen van jaarlijks 2 eigen nieuwsbrieven en meewerken aan de publicaties van 
nieuwsbrieven van Jocum en van Johan en Jeannette Lukasse; 

• Bijdragen aan verspreiding van boeken, DVD’s en andere materialen, zoals Gods hart 
voor kinderen (Jeannette Lukasse), het nieuwe boek van Jeannette en de DVD: That’s 
Life in Brasil. 

Bovengenoemde speerpunten worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. In het 
jaarverslag (activiteitenverslag), die ook op de website wordt geplaatst, wordt hier melding 
van gemaakt. 

Om deze doelstellingen te realiseren, zoekt het bestuur van Stichting Redding en Herstel 
nieuwe bestuursleden. 
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Bijlage 1

Meerjarenbegroting (bedragen in €)

Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van Stichting Redding en Hertstel op 14 juni 2016 te Reeuwijk.

Ontvangsten 2016 2017 2018 2019

Donaties van particulieren, kerken, scholen 
(variabel)

15.000 16.000 17.000 18.000

Donaties van particulieren, kerken, scholen (vast) 17.000 17.000 16.000 16.000

Donaties van bedrijven 2.000 3.000 4.000 4.000

Totaal 34.000 36.000 37.000 38.000

Uitgaven/bestedingen

Projecten Jocum 24.000 24.000 24.000 24.000

Projecten JJ 2.000 3.000 3.000 4.000

Projecten New Waves 2.000 3.500 5.000 5.000

Kosten (verspreiden nieuwsbrieven, bank, 
organisatie)

6.000 5.400 5.000 5.000

Totaal 34.000 36.000 37.000 38.000
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