
Doen wat God 
van je vraagt!
In deze nieuwsbrief krijgt u een kijkje in het leven van Anne en Geke 
Ruijsink. Ze zijn stafmedewerkers op de basis van Jocum in Belo 
Horizonte en momenteel op verlof in Nederland. Ze behoren tot de 
vele jonge mensen die ‘doen wat God van hen vraagt’ en werken onder 
kinderen in nood. Door hun verhaal, maar ook door een gastcolumn 
van Maaike van Slooten, willen we verhalen en belevenissen van deze 
mensen op het zendingsveld dichterbij brengen. We hopen dat u net als 
wij aangestoken wordt door hun verhalen en betrokken wilt zijn bij hun 
werk op het zendingsveld en ons werk als stichting in Nederland.

Sterke families 
maken een 
verschil
Elk jaar houden we een familiedag 
bij Casa Luzeiro. Alle kinderen 
en volwassenen die deelnemen 
aan onze wekelijkse activiteiten 
mogen die dag met hun families 
komen. Om samen als familie een 

leuke dag samen door te brengen.
Families in Brazilië zien er soms 
anders uit dat het plaatje dat we 
in Nederland in ons hoofd hebben. 
Soms zijn de ouders weinig in 
beeld en is de oma degene die 
voor haar kleinkinderen zorgt. In 
een wijk waar zoveel problemen 
zijn, zoals drugs, geweld en 
tienerzwangerschappen, lijkt tijd 
doorbrengen met je familie geen 
prioriteit. 
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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.

JOCUM
Jovens com uma Missão

(Jocum) is de Braziliaanse 
naam voor Jeugd met een 

Opdracht. Jocum heeft daar 
diverse bases, waaronder
Belo Horizonte. Maaike 

van Slooten werkt 
sinds enkele jaren in 

buurtcentrum Luzeiro en 
vertelt over de praktijk 

van alle dag.
Zie voormeer informatie: 

www.bhcentro.jocum.org.br



New 
Waves
Onder de naam New Waves 
ondersteunen we nieuwe 
projectenvan (jonge) men-
sen onder kinderen
in nood. Over de ontwik-
kelingen in het project 
Lamalma van Romeu en 
Michele Almeida
zullen wij in onze volgende 
nieuwsbrief weer verslag 
doen. 

En dat terwijl sterke families 
juist hét verschil kunnen maken 
in de wijk.
Zo’n 35 families, in totaal 120 
mensen, deden eind vorig jaar 
mee met de familiedag. ’s 
Ochtends was er een gezamenlijk 
programma, waarin we vanuit de 
Bijbel uitlegden waarom families 
belangrijk zijn, we samen zongen 
en baden en er wat spelletjes 
gespeeld werden.

Daarna gingen de gezinnen samen 
aan de slag. Als eerste kreeg 
elk gezin materiaal om samen 
creatief aan de slag te gaan. 
Je zag duidelijk verschil tussen 

gezinnen die gewend waren om 
samen dingen te doen of juist 
niet. Sommige vaders hielden 
zich afzijdig tijdens de opdracht, 
anderen wilden precies bepalen 
hoe de opdracht uitgevoerd 
wordt.

Daarna waren er over het terrein 
nog zo’n 30 spellen, waarbij 
de gezinnen zelf mochten 
kiezen naar welke activiteiten 
ze gingen. De enige regel was, 
dat het gezin bij elkaar bleef 
en samen de spellen deed. Eén 
kleine regel, die al moeilijk 
genoeg was voor gezinnen die 
normaal amper tijd met elkaar 
doorbrengen.
Aan het eind van de dag vertelde 
één van de moeders, die normaal 
gesproken 6 dagen in de week 
werkt, dat dit de leukste dag was 

die ze in jaren met haar gezin 
heeft gehad.
Een andere moeder vertelde 
dat ze ruzie met haar man had, 
waardoor haar man tijdelijk 
ergens anders woonde. Maar haar 
zoon had persé zijn vader  willen 
uitnodigen. De familiedag was 
erg goed geweest voor hun als 
gezin en ze hebben afgesproken 
om met elkaar te gaan praten. 
We hopen dat door deze dag, 
de families in de wijk weer een 
stukje sterker zijn geworden en 
een verschil kunnen maken.

Voorafgaand aan een 
bestuursvergadering van 
Stichting Redding en Herstel in 
Reeuwijk zijn wij in gesprek 
met Anne Ruijsink. Normaal 
gesproken hebben we regelmatig 
email-contact  met Anne, maar 
nu hij met zijn gezin op verlof 
is in Nederland, is dit een mooie 
gelegenheid om hem  eens te 
vragen naar zijn ervaringen op 
het ‘zendingsveld’. 

Anne Ruijsink is staflid bij Jocum, 
Belo Horizonte, en is de onmisbare 
contactpersoon van onze stichting 
t.b.v. alle projecten op de basis 
van Jocum. Anne is getrouwd met 
Geke en ze hebben twee kinderen, 
Ezra (4) en Esmé (8 maanden). 
Hoe zijn jullie in aanraking 

gekomen met het werken 
onder kinderen in nood in 
Brazilië?

Anne vertelt: “Geke maakte 
tijdens haar studie SPH aan de CHE 
al kennis met de kinderen in nood 
in Brazilië en bleef verlangen om 
er terug te keren. Daarom besloot 
zij de DTS op Heidebeek te doen. 
Ik was grafisch vormgever, maar 
ik wilde me op mijn verdere leven 
oriënteren en daarom koos ik 
ook voor de DTS. Tijdens de DTS 
leerden wij elkaar kennen, werden 
verliefd en trouwden. Inmiddels 
had ik ook het verlangen gekregen 
in de zending te willen werken. In 
2009 besloten wij om bij Jocum 
in Belo Horizonte, Brazilië te gaan 
werken voor minstens een periode 

In gesprek met 
Anne Ruijsink
staflid Jocum, Belo Horizonte



van twee 
jaar. Inmiddels 

zijn dat er al 7 jaar geworden. 
Om de twee jaar denken wij na 
over onze verdere toekomst. Onze 
visie is om jongeren te helpen en 
hen kansen te bieden om uit hun 
uitzichtloze situatie te komen.” 

Welke werkzaamheden 
verrichten jullie en hoe 
verdelen jullie de taken? 

Toen Anne en Geke in 2009 
op de basis in Belo Horizonte 
aankwamen, zijn zij gaan werken 
in het jongenshuis, Huize Herstel. 
Toentertijd woonden daar nog 
een hele groep jongens intern. De 
jongens leerden regels en omgaan 
met elkaar volgens Bijbelse 
principes. En werden natuurlijk 
geholpen met een vak te leren. 
Sinds 2013 is er vooral door regels 
van de overheid gekozen om meer 
ambulant te gaan werken. Voor de 
jongens werd gekeken of ze toch 
niet weer bij familie konden gaan 
wonen. Ambulant werken heeft 
zeker voordelen: als je de jongens 
opzoekt in hun huis, begeleid je 
niet alleen hen maar hun hele 
sociale omgeving.
Anne vertelt: “Onze taken zijn 
heel verschillend. Geke werkt 
vooral in de begeleiding van 
de jongens, is vaak op pad om 
kinderen op te zoeken en te 
helpen in de thuissituatie, geeft 
adviezen op medisch, sociaal en 
psychologisch gebied. Om het 
populair te zeggen: Dat is echt 
helemaal haar ‘ding’.

Mijn taken zijn vooral op het 
gebied van organisatie, onderhoud 
van de gebouwen, beheer van 

financiën, het helpen bij het 
opstellen van nieuwsbrieven e.d. 
en natuurlijk alles wat ongepland 
tussendoor komt. Enkele keren 
organiseren we ook samen 
weekends voor ex-straatkinderen. 
En samen hebben we de zorg 
voor onze 2 kinderen. Ezra zit 
halve dagen op school, ’s middags 
ben ik daarom vaak thuis, als 
Geke op pad gaat. Door deze 
werkverdeling zijn wij beiden in 
staat juist die dingen te doen die 
we leuk vinden.” 

Is de Braziliaanse 
mentaliteit op jullie 
overgewaaid en wat zijn 
jullie ervaringen? 

“Ik voel me noch Nederlander, 
noch een echte Braziliaan. Als 
het om voetballen gaat ben ik 
weliswaar voluit Oranjesupporter, 
maar als je je kritisch uitlaat over 
de stad Belo Horizonte, reken dan 
maar op een krachtig weerwoord! 
Ik merk een heel andere 
levensstijl en mentaliteit bij de 
Brazilianen. Ze zijn relatiegericht, 
terwijl de Nederlanders veel 
doelgerichter zijn. Nu terug in 
Nederland ervaren wij het verschil 
in welvaart enorm. Uit hoeveel 
soorten kaas kun je hier wel 
kiezen!! Voor ons, maar vooral ook 
voor Geke, is een vriendenkring 
erg belangrijk. Gelukkig heeft 
Geke in Belo Horizonte wel een 
aantal vrouwen om zich heen, 
waarmee ze optrekt.”  

Hoe worden jullie 
steeds gemotiveerd en 
geïnspireerd, en hoe zien 
jullie dat God ook werkt?

“Het is onze overtuiging dat God 
ons tot hier geleid heeft. Hij 
zorgt voor ons. Dat zien we in de 
kleine dingen op het gebied van 
financiën. Een onverwachte gift 
om de zorgverzekering te kunnen 
betalen. Hoewel het steeds 
een uitdaging is om alles rond 
te krijgen, blijkt toch dat het 
uiteindelijk steeds goed komt. 
De voldoening en inspiratie vinden 
we bijvoorbeeld als het Geke lukt 

om een vrouw met twee kinderen 
weer aan het werk te helpen. Of 
je ziet dat een paar jongens na 
hun cursus Engelse les glunderend 
hun eerst behaalde diploma in 
ontvangst nemen. Maar ook als 
dingen niet goed lopen merken 
we toch dat het goed is iets te 
kunnen doen, het verschil te 
kunnen maken. 
Ik denk nu aan Vinicius, een 
jongen die zowel zijn goede en 
als zijn slechte periodes had. 
We kenden hem al heel lang. We 
hadden hem op God mogen wijzen 
en hij had zich laten dopen. 
Helaas is hij in 2016 overleden 
tijdens zijn proefverlof, mogelijk 
door een ‘afrekening’. Hoe triest 
ook, wij hebben zijn begrafenis 
mogen regelen. Zo konden we 
voor de familie en vrienden tot 
een hulp en een getuigenis zijn.”

De stelling van Anne is dat bij dit 
alles je gewoon moet doen wat 
God van je vraagt. 

Johan en 
Jeannette 
Lukasse
Nadat zij de leiding van 
de Jocum-basis in Belo 
Horizonte overgedragen 
hebben werken zij full time 
en wereldwijd door les te 
geven op Children at Risk 
Schools en seminars te geven 
over werken met kinderen in 
nood. In december gaven ze 
onverwacht nog een seminar 
over traumaverwerking bij 
kinderen onder vluchtelingen 
in Irak. Enkele ervaringen 
delen ze verderop in deze 
nieuwsbrief.



Website en Facebook

Neem eens een kijkje op: www.stichtingreddingenherstel.nl. 
En ook op de sociale media zijn we te vinden: op Facebook onder 
de naam Stichting Redding en Herstel. 
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Gebedspunten
We hopen dat u in uw betrokkenheid met
deze projecten ook met ons mee wilt
bidden. 

Johan en Jeannette Lukasse:
• Bid voor de intern ontheemden in 

Irak, 300.000 christenen en 2 miljoen 
moslims.

• Dank God voor de verschillende 
zendingsorganisaties en kerken die hen 
in woord en daad bijstaan. 

JOCUM:
• Dank voor inzet Maaike, Anne, Geke 

en vele andere vrijwilligers in Belo 
Horizonte.

• Bid voor alle gezinnen en families in de 
favela’s, dat zij sterker zullen worden 
en groeien in liefde.

Dankbaar voor 
de vlucht
We ontmoetten hem in een 
vluchtelingenkamp in het Midden-
Oosten. Een man van midden 
veertig, kort grijs haar, stil en 
onopvallend. Maar dat veranderde 
opeens toen de les begon met 
een paar aanbiddingsliedjes. Zijn 
gezicht straalde, zijn armen schoten 
in de lucht! 
“Ik had dacht ik alles wat ik wilde: 
een groot huis, verschillende auto’s, 
een goede baan, een gezin. Maar 
behalve mijn gezin verloor ik alles 
in een dag, we moesten vluchten. Ik 
kon niets meenemen. We zijn hier 
in het vluchtelingenkamp terecht 
gekomen, en ik ben de eerste drie 
maanden zeer depressief geweest. 
Toen kwam er iemand langs en die 
gaf me een Bijbel. Ik was in een 

christelijke familie geboren en 
beschouwde mezelf altijd al als een 
christen, maar had nog nooit de 
Bijbel gelezen, en ging ook maar 1 
of 2 x per jaar naar de kerk. Maar 
nu had ik niets te doen, en had ik 
zoveel vragen. Ik begon de Bijbel 
te lezen, en God sprak tot me! Hij 
heeft mijn hele leven veranderd, ik 
ben gered! Ik ben nu zelfs dankbaar 
dat ik heb moeten vluchten, want 
zodoende heb ik in mijn nood God 
gezocht en gevonden. Ik twijfel 
eigenlijk of dat wel gebeurd zou 
zijn als ik nog steeds in mijn mooie 
huis zou wonen, met mijn auto’s en 
mijn goede baan. God heeft mijn 
vlucht gebruikt om me tot hem 
te trekken. Nu mag ik kinderen 
helpen, door ze op God te wijzen. 
Ik mag naar hen luisteren, met 
hen bidden en Jezus vragen hun 
trauma’s en pijn te genezen”

“Mijn plan met 
jullie staat vast”
spreekt de Heer. “Ik heb jullie 
geluk voor ogen, niet jullie 
ongeluk: ik zal je een hoopvolle 
toekomst geven.” Jesaja 29: 11  

De jonge vrouw met haar 
2 dochtertjes werd op het 
schooltje hartelijk begroet door 
haar vriendinnen, allemaal 
onderwijzeressen die zelf ook 
vluchtelingen waren. Ze voelden 
met haar mee. Ze was zo hoopvol 
geweest. Samen met haar man en 
dochtertjes zouden ze naar Europa 
vluchten, ze hadden 8000 euro 
betaald voor de bootovertocht 
van Turkije naar Griekenland 
voor hun viertjes. Het was erg 
spannend geweest, donker, een 
klein rubberbootje, reddingsvesten, 

te veel mensen aan boord… Na 
een paar kilometer buiten de kust 
was hun bootje al gezonken. Vier 
uur hebben ze daar in het water 
gelegen, elkaar vasthoudend 
zodat ze niet van elkaar af zouden 
drijven. Het was pikdonker. Haar 
man had een aansteker, die hij om 
de tien minuten even aanstak en 
omhoog hield, zou iemand hen zien, 
zouden ze gered worden? Ja, na 
vier uur kwam de Turkse kustwacht, 
die hen weer aan wal geholpen 
heeft, de Turkse wal. Dankbaar dat 
ze elkaar nog hadden maar diep 
teleurgesteld dat hun reis zo snel 
ten einde kwam, zijn ze nu terug in 
het vluchtelingenkamp. Wat nu? Ze 
zijn allemaal getraumatiseerd. Dan 
krijgen ze dit boekje: “er is hoop, 
trauma verwerking voor kinderen”. 
De kinderen bladeren erin, 
beginnen hun verhaal te vertellen, 
dan schrijven de tekst over op de 
laatste pagina: “Mijn plan met jullie 
staat vast” spreekt de Heer. “Ik heb 
jullie geluk voor ogen, niet jullie 
ongeluk: ik zal je een hoopvolle 
toekomst geven.”  
Meer reacties en verhalen vindt u 
in de nieuwsbrieven van Johan en 
Jeannette Lukasse en op hun blogs.


