
Samen voor één missie
Samen kom je verder!

Recent zijn we als Stichting bezig 
geweest met het bepalen van ons 
beleid voor de komende jaren. 
Onze missie blijft om “steeds meer 
kinderen de mogelijkheid te geven 
een hoopvolle toekomst op te 
bouwen”. We vinden dat elk kind 
echt kind moet kunnen zijn en de 
kans behoort te krijgen herstel, 
waarde en bestemming te vinden 
in God de Vader. Over de manier 
waarop we deze missie willen 
realiseren, hebben we echter nog 
eens goed nagedacht. We blijven 
het werk van JOCUM en Johan en 
Jeannette Lukasse ondersteunen. 
Ook heeft u kennis kunnen nemen 
van ons voornemen om onder 
de naam New Waves nieuwe 
projecten onder kinderen in nood 
van de grond te krijgen. In deze 
nieuwsbrief leest u er meer van. 
Onder het bericht ‘een nieuwe 
look, dezelfde missie’ vindt u meer 
over de realisatie van onze nieuwe 
website. Ook zijn we vanaf nu te 
volgen op Facebook. 
Waar we met name aan willen 

werken is ‘verbinding’. Onder het 
motto ‘samen voor één missie’ 
willen we particulieren, scholen, 
kerken en bedrijven verbinden aan 
onze stichting en betrekken bij het 
realiseren van onze missie. Samen 
komen we verder! Om JOCUM 
en Johan en Jeannette Lukasse 
te kunnen blijven ondersteunen, 
maar zeker ook om nieuwe 
projecten onder kinderen in nood 
van de grond te krijgen, hebben 
we uw hulp nodig. Dit kan door 
voor hen en ons te bidden, en 
de projecten mogelijk financieel 
te ondersteunen.  Maar wellicht 
heeft u of uw kerk, school of 
onderneming ook zelf ideeën hoe 
dit vorm te geven. 
In deze nieuwsbrief willen we ook 
aan een nieuw New Waves project 
aandacht geven. Het is het project 
LAMALMA van Romeu en Michele 
Almeida. Op de achterzijde van 
deze nieuwsbrief vindt u korte 
berichten. Hierin staat ook hoe u 
betrokken kunt raken. 
We wensen u veel leesplezier toe! 
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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.



New 
Waves
Project New Waves 
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.

Hun droom
In project LAMALMA krijgen 
kansarme kinderen door middel 
van weekendkampen een tijd 
van ontspanning en avontuur. 
Een weekendlang  weggehaald 
uit de wereld van geweld, 
vijandschap en egoïsme waarvan 
de straatkinderen voortdurend 
slachtoffer zijn. Door aan 
teamvorming te doen tijdens 
sport en spel, veel zorg en liefde 
te geven en met de kinderen 
te praten, zijn dit bijzonder 
waardevolle weekends voor deze 
kinderen. Het draagt bij aan 

de vorming van hen als jonge 
burgers en het ontwikkelen van 
hun gevoel voor eigenwaarde. 
Bij dit alles staan Christelijke 
waarden en principes centraal. 
De droom van Romeu en Michele 
is een eigen boerderij te kunnen 
kopen waar ze deze weekenden 
kunnen organiseren.

Hoe kunt u helpen?
U kunt Romeu en Michele helpen 
door voor hen te bidden en/of 
een gift te geven. Momenteel 
huren zij regelmatig een 
boerderij om deze weekenden 

mogelijk te maken. Deze 
weekenden kosten 600 euro 
per keer. Door middel van een 
gift kunt u er aan bijdragen dat 
deze weekenden kunnen worden 
georganiseerd. Op termijn willen 
ze zelf een boerderij kopen, ook 
hier is geld voor nodig.
Meer informatie over het project 
vindt u op onze website en op:
http://www.lamalma.com.br/

Project LAMALMA
Om meer kinderen in nood te kunnen bereiken willen wij jonge 
mensen helpen in de startfase van hun zendingsdroom. Juist 
in de startfase, waar zoveel bij komt kijken is ondersteuning 
noodzakelijk. Ditmaal willen wij uw aandacht vragen voor het 
project van Romeu en Michele Almeida.
Romeu (een Braziliaan) en Michele (een Nederlandse) Almeida zijn 
sinds 2005 getrouwd en ouders van Igor en Eva. Beiden hebben 
een passie voor zending, en in het bijzonder voor het werken 
met kinderen en tieners in nood. Onder de naam New Destiny 
Adventure Center werkten ze al geruime tijd met kinderen in 
nood. Recent deden ze nog een DTS in Nederland. Buiten de 
drukte van Belo Horizonte willen zij nu project LAMALMA opzetten. 

Auto in India
In de voorgaande 
nieuwsbrieven heeft u 
kennis gemaakt met Andrew 
en Eliane Avula. Zij wonen 
en werken in Jodphur, 
India, en hun droom is 
ooit een buurtcentrum te 
beginnen. In de hectische 
en hete stad Jodphur was 
het heel erg wenselijk 
over een auto te kunnen 
beschikken. Mede dankzij 
enkele giften van u hebben 
zij inmiddels een auto, 
die zij in kunnen zetten 
bij hun werkzaamheden. 
Verder is het erg leuk om 
te vermelden dat Andrew 
en Eliane een tweede kind 
verwachten, en dat Ruth 
dus over 2 maanden een 
broertje of zusje krijgt!



Zegeningen bij de Olympische Spelen
Deze zomer stonden veel 
activiteiten van Jeugd met een 
Opdracht, Brazilië, in het teken 
van de Olympische Spelen. 
Johan en Jeannette hebben 
hieraan leiding gegeven, zowel 
tijdens de voorbereidingen 
als tijdens de Spelen. Er werd 
breed samengewerkt met andere 
organisaties (zoals Atleten 
voor Christus en Operatie 
Mobilisatie) en plaatselijke 
kerken in gebedscampagnes 
en evenementen zoals de 
Nationale Dag tegen de Seksuele 
uitbuiting van kinderen. Er 
werden programma’s verzorgd op 
scholen en in de favela’s werden 
allerlei Evangelisatieactiviteiten 
georganiseerd. 

In vijf verschillende favela’s 
werden mini-Olympische 
Spelen georganiseerd, waaraan 
gemiddeld 80 kinderen per favela 
deelnamen. Tijdens de spellen 
en festiviteiten was er steeds 
gelegenheid om naar hen te 
luisteren en voor hen te bidden. 
Vooraf werden studenten en 
medewerkers getraind. Een 
gemeente in Rio de Janeiro had 
een kerkgebouw ter beschikking 
gesteld waarin de studenten 
gratis mochten wonen. Leraren 
gaven diepe en waardevolle 
lessen. Door de activiteiten 
in en rond het kerkgebouw 
gingen de kinderen en (later) 

hun ouders mee naar de 
zondagochtendbijeenkomsten in 
de kerk. 

Tijdens een straatfeest midden in 
de prostitutiewijk mochten ook 
veel zegeningen ervaren worden. 
Enkele reacties op deze avond: 
“Dit is de beste avond van mijn 
leven!” vertelde Ana Carolina. Ik 
zou zo graag nooit meer dit werk 
doen, maar ik heb vier kleine 
kinderen, ik werk door de week 
als ziekenverzorgster, maar mijn 
salaris is veel te weinig om van 
rond te komen, ik doe het voor 
hen.” 
Een meisje kwam uit zichzelf 
naar één van onze studenten toe 
en haar eerste woorden waren: 
“Wil je voor me bidden?”
Weer een ander zei dat ze deze 
avond voor het eerst echte liefde 
ervaren had, liefde die geeft en 
niets terugvraagt...
Johan en Jeannette zagen de 
studenten in kleine groepjes met 
de meisjes en jongens bidden en 
huggen. Ze zagen hoop geboren 
worden in de betraande ogen, 
hoop dat er een uitweg was, hoop 
dat God toch van hen houdt, 
ondanks alles, en hoop op een 
nieuw leven.
Meer reacties en verhalen vindt 
u in de nieuwsbrieven van Johan 
en Jeannette Lukasse en op hun 
blogs.

Daar zit muziek in…
Michele Richard is één van de zendelingen die op Wijkcentrum 
Luzeiro (Belo Horizonte) werkt. Zij heeft de gave om met muziek te 
werken. Zij is vorig jaar het project ‘Het geluid dat het hart wekt’ 
gestart. Haar hoop is dat kinderen, die zo vaak worden genegeerd 
door de samenleving, niet alleen in staat zijn fluit te leren spelen, 
maar ook om de Here Jezus te leren kennen. Kinderen uit gezinnen 
in de buurt van het wijkcentrum krijgen fluitlessen en daarnaast 
discipelschap training. Momenteel zijn er drie groepen van elk 
vijftien kinderen in de leeftijd van zeven tot elf jaar. U kunt hierover 
meer lezen in de Nieuwsbrief van juli 2016 van JmeO Belo Horizonte. 

JOCUM
Jovens com uma Missão
(Jocum) is de Braziliaanse 
naam voor Jeugd met een 
Opdracht. Jocum heeft daar 
diverse bases, waaronder
Belo Horizonte. Hier 
deden de afgelopen
jaren veel Nederlanders
vrijwilligerswerk en zijn 
veel tehuizen en projecten 
opgezet, vooral voor de 
kinderen in nood(situaties). 
Zie voor meer informatie: 
www.bhcentro.jocum.org.br
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Gebedspunten
We hopen dat u in uw betrokkenheid met
deze projecten ook met ons mee wilt
bidden. 

LAMALMA:
• Dank voor het nieuwe initiatief van 

LAMALMA.
• Bid voor de organisatie van deze 

levensveranderende kamp-weekends 
voor straatkinderen.

JOCUM:
• Dank voor het nieuwe muziekproject in 

Casa Luzeiro.
• Bid voor alle kinderen die opgroeien in 

een onveilige woonomgeving van drugs 
en geweld.

Rio de Janeiro:
• Dank voor de geweldige tijd rondom 

CAR-school en praktische uitwerking in 
de praktijk tijdens de Olympische Spelen 
in augustus.

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

• Bid voor alle studenten, die nu 
zelfstandig hun weg gaan zoeken op het 
zendingsveld.

Stichting Redding en Herstel 
is sinds 1 juli 2016 een Erkend 
Goed Doel. Op 1 juli 2016 heeft 
de voorzitter van het CBF, de 
heer Cees Breederveld, de 
erkenning officieel uitgereikt aan 
de penningmeester Jacob van 
Bodegraven. 

Wat betekent dat?  
In Nederland mogen goede doelen 
organisaties zich een erkend 
goed doel noemen als ze aan 
bepaalde voorwaarden van het 
Centraal Bureau Fondswerving 
(CBF) voldoen. In 2016 is een 
nieuwe erkenningsregeling tot 

stand gekomen, speciaal voor 
de wat kleinere goede doelen 
organisaties. Stichting Redding 
en Herstel voldoet aan de 
voorwaarden en mag zich een 
‘erkend goed doel’ noemen en 
in haar publicaties het CBF-logo 
gebruiken. Uiteraard zijn we hier 
erg blij mee. Het betekent dat 
we een transparante organisatie 
zijn en dat donateurs er (nog 
meer) op mogen vertrouwen 
dat hun giften verantwoord 
worden besteed. Ons beleidsplan, 
jaarrekening en jaarverslag kunt 
u vinden op onze website onder 
ANBI-gegevens. 

Erkenning door het CBF

Website en Facebook

Een nieuwe look, dezelfde missie!

Sinds kort heeft Stichting Redding en Herstel haar website volledig 
vernieuwd. Via onze nieuwe website hopen we jou nog beter 
te informeren over de ontwikkelingen binnen onze stichting. In 
het bijzonder zullen we regelmatig updates plaatsen over het 
werk van JOCUM, Johan en Jeannette Lukasse en de projecten 
van New Waves. Ook vind je hier meer informatie over hoe je 
ons werk kunt ondersteunen. Neem eens een kijkje op: www.
stichtingreddingenherstel.nl. 
Ook gaan we nieuwsberichten en updates plaatsen op social 
media. Op Facebook zijn we te vinden onder de naam Stichting 
Redding en Herstel. 


