
Stichting Redding en Herstel vindt dat elk kind echt kind moet kunnen
zijn en daarom de kans behoort te krijgen herstel, waarde en bestem-
ming te vinden in God de Vader. Als stichting ondersteunen we daarom
van harte het werk van JOCUM Belo in Horizonte en Lamalma, een 
project net buiten deze stad. Door middel van familiedagen en kinder-
kampen worden kinderen en tieners in aanraking met het evangelie 
gebracht, en kunnen zij ook even echt kind zijn.  
En dit is zeker niet vanzelfsprekend in een land waar nog heel veel 
kinderen in sloppenwijken leven. 
Helpt u ons om hen te ondersteunen? 

Echt kind  
kunnen zijn!
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JOCUM 
Johan & Jeannette Lukasse 

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.

JOCUM
Jovens com uma Missão

(Jocum) is de Braziliaanse naam  
voor Jeugd met een Opdracht.  
Jocum heeft in Brazilië diverse  

bases, waaronder in Belo Horizonte. 
In deze stad zetten veel vrijwilligers 

zich al meer dan 30 jaar in  
voor projecten onder kinderen  

in risicosituaties. 

Zie voor meer informatie:  
http://bhcentro.wixsite.com/english



Onder de noemer van New Waves wil Stichting Redding en Herstel 
bijdragen aan een nieuwe beweging van jonge mensen die gaan  
werken onder kinderen die in risicosituaties leven.  
We ondersteunen hiertoe projecten die in de opstartfase zijn.  
Een dergelijk project is Lamalma van Romeu en Michele Almeida.  
Zij organiseren weekendkampen vol avontuur voor arme en  
benadeelde kinderen en tieners.
  
Hun doel is om deze kinderen en 
tieners te helpen bij het ontwikke- 
len van een gezond zelfbeeld, en  
hen door middel van diverse activi-
teiten en Bijbelstudie in aanraking  
te brengen met het Evangelie.  
Tijdens een dergelijk weekend kun- 
nen ze even al hun zorgen vergeten 
en echt kind zijn! Lamalma werkt 
hierbij samen met maatschappelijke 
projecten die al voor deze kinderen 
en tieners opgezet zijn. Eén daar- 
van is bijvoorbeeld huize de Zaaier, 
het huis voor dove kinderen van 
JOCUM in Belo Horizonte.  
Davidson Estanislao, leider van Huize 
de Zaaier schrijft over Lamalma: 

Om deze kampen te organiseren 
huren Romeu en Michele geregeld 
een boerderij af. Hun droom is om 
ooit een eigen boerderij te kopen 
waar ze deze kampen kunnen orga-
niseren. Omdat de kinderen vaak 
zelf geen geld hebben om op kamp
te kunnen, en Romeu en Michele 
zelf ook van giften leven, is
(financiële) hulp meer dan welkom!

Voor een gift van 45,00 euro 
maak je een verschil in het leven 
van een kind, en help je mee bij 
het bouwen aan een nieuw 
project onder kinderen in nood.
Voor 45 euro beleeft een kind of 
tiener een weekend lang avontuur, 
krijgt het goede voeding en komt 
het in aanraking met het evangelie! 
Bovendien helpt u Romeu en 
Michele zelf bij het realiseren van 
hun droom! Helpt u/jij mee? Jouw 
gift maakt echt een verschil!  

Uw gift kunt u overmaken per 
bank, maar ook via onze website 
kunt u makkelijk doneren.  
En natuurlijk zijn we blij en 
dankbaar voor elke gift, ongeacht 
klein of groot.

De puberteit is een intensieve 
periode die voor ieder kind energie 
vreet. Des te meer voor een dove 
tiener. Het kampweekend dat 
Lamalma ons aanbood, creëerde 
de ultieme omgeving voor 
ontspanning, plezier en quality 
time. We hebben de indruk dat 
we een aantal van de kinderen 
terug hebben gevonden of hebben 
herontdekt, kinderen die we in 
het reguliere programma wat uit 
het oog waren verloren. We zijn 
heel dankbaar teruggekeerd van 
het kamp, vanwege de kostbare 
momenten die we samen hebben 
gehad. Lamalma is fantastisch! 

 Kinderkampen: 

Even écht kind kunnen zijn

VERLOF
Vanaf eind november tot half 
februari 2018 zijn Romeu, Michele  
en hun kinderen in Nederland met
verlof. Ze komen graag in contact 
met scholen, kerken en jeugd-
groepen die geïnteresseerd zijn in 
hun werk en komen graag meer 
vertellen over het werken met 
kinderen die in risicosituaties leven.  
Via lukassealmeida@gmail.com  
kunt u contact met hen opnemen. 



Dit schoolseizoen organiseert een aantal kerken en christelijke 
scholen in Noordwijk, in samenwerking met Stichting Redding en 
Herstel en JOCUM Belo Horizonte, de actie ‘Sterke Families’.  
Deze actie helpt het mogelijk maken dat midden in de sloppenwijken 
van Belo Horizonte familiedagen georganiseerd kunnen worden.  
Deze dagen worden georganiseerd om families met elkaar te verbinden
en hen op een ontspannen manier in aanraking te brengen met 
het Evangelie. Project Kerk en School in Noordwijk kiest voor hun 
jaarproject graag een doel uit wat een link heeft met Noordwijk. 
En nu was het zo dat Joske van Delft uit Noordwijk in het begin 
van dit jaar als vrijwilliger bij Jocum Belo Horizonte gewerkt heeft. 
Hieronder doet zij haar verhaal: 

“Ik ben Joske van Delft, negentien 
jaar. In het voorjaar heb ik enkele 
maanden als vrijwilliger in Belo Hori- 
zonte, Brazilië, gewerkt. Ik kwam
in het Lighthouse (Lichtende Ster/
Luzeiro) terecht, één van de wijk-
centra van Jeugd met een Opdracht 
in deze stad. Mensen van het team
van Jeugd met een Opdracht werken
vooral onder kinderen en jongeren  
en zoeken hen op straat op om hen
kennis te laten maken met Jezus 
en het Christelijk geloof. 
Op deze manier hoopt Jeugd met 
een Opdracht de kinderen en jonge-
ren de keuze voor een beter leven 
met Jezus te laten maken. Verder 
worden zij ook geholpen met bijv. 
een baantje zoeken om wat geld te 
verdienen.

In het Lighthouse  werkten we 
vooral met de kinderen die in de 
sloppenwijk wonen. Drie groepen 
met kinderen van ongeveer zeven 
tot en met dertien jaar komen drie 
dagen in de week langs om mee te 
doen aan verschillende activiteiten, 
zoals huiswerkbegeleiding, knutse-
len, een soort zondagsschool of 
sport en spel. 

Voor de kinderen uit de wijk is ons
programma echt iedere keer weer 
een feestje. Lang voordat de grote 
poort opengaat staan de kinderen 
al te dringen bij het hek. Het Light-
house is voor veel kinderen echt 
een plek is om even geen zorgen te 
hebben en helemaal kind te zijn. 
Portugees spreek ik niet, maar voor
jonge kinderen is een taalbarrière 
geen probleem. Vaak heb ik in een 
deuk gelegen om gekke toneel-
stukjes en gebaren om duidelijk te 
maken wat ze wilden vertellen. 
Eén keer per week mocht ik Engelse
les geven aan de oudste groep 
kinderen. Ze spraken niet of nauwe-
lijks Engels, dus dit was een behoor-
lijke uitdaging. Maar opvallend is 
dat deze kinderen juist heel erg 
leergierig zijn en graag Engels leren. 
Het was dan ook elke week weer 
een succes en tegen de tijd dat ik 
weer terugging naar Nederland, kon 
ik met een aantal van hen al best 
een gesprekje voeren in het Engels!

Een ander onderdeel van het werk 
in het Lighthouse waren de huis-
bezoeken binnen de sloppenwijk. 
Elke week gingen we met een 

groepje de wijk in om bij mensen 
langs te gaan om voor ze te bidden, 
wat groenten en brood te brengen 
of gewoon gezellig een spelletje te 
spelen. Ook hier merkte ik weer  
veel van hoe goed het de mensen 
doet om alleen al wat gezelligheid 
in huis te hebben. Vaak werden we 
dan ook met open armen ontvangen 
en werd de koffiepot meteen tevoor-
schijn gehaald. Emoties kwamen 
los wanneer we met de groep voor 
mensen baden en vertelden over 
Jezus. Het is mooi om iets wat 
voor ons zo vanzelfsprekend is, te 
mogen brengen op plekken waar die 
vanzelfsprekendheid niet bestaat.
 
Er is nog zoveel te vertellen over 
het werk in Belo Horizonte, maar 
je moet er zijn geweest om alles te 
begrijpen. De cultuur, de mensen 
en zelfs de sfeer in de stad zijn zo 
anders dan in Nederland. Het is een 
fantastische plek om te zijn en het 
werk dat ik heb mogen doen was 
ontzettend waardevol. Ik heb veel 
respect gekregen voor iedereen die 
met Jeugd met een Opdracht in 
Brazilië werkt en hoop dat ze  
mogen blijven groeien in hun werk  
en meer mensen mogen bereiken  
met de boodschap van Jezus.”

Wil jij/wilt u, met jouw school of kerk, 
ook eens een actie doen voor één van 
de projecten in Belo Horizonte, neem 
dan contact met ons op via 
info@stichtingreddingenherstel.nl. 
Ook zijn er mogelijkheden om als vrij-
williger zelf je steentje bij te dragen.
Samen kunnen we een verschil maken 
in de levens van kinderen die in risico-
situaties leven!

Sterke families



Gebedspunten
We hopen dat u in uw betrokkenheid  
met deze projecten ook met ons mee  
wilt bidden. 

LAMALMA:
• Dank voor de zegen die uitgaat van de 

door Lamalma georganiseerde kampen.
• Bid speciaal voor dove kinderen die 

het door hun handicap extra moeilijk 
hebben om op te groeien in de horende 
maatschappij.

JOCUM:
• Dank voor 30 jaar inzet van zovele  

vrijwilligers voor kinderen in nood in 
Belo Horizonte.

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

Johan en Jeannette Lukasse:
• Dank God voor alle ontmoetingen en 

zegenrijke contacten die Johan en 
Jeannette mochten hebben tijdens hun 
reis door Azië.

• Bid voor gemotiveerde cursisten voor 
de CAR-school over werken onder 
vluchtelingenkinderen op Heidebeek 
Heerde januari 2018.

Nieuws van  
Johan en Jeannette Lukasse  
Na een lange reis door een aantal landen in Azië zijn Johan en Jeannette 
medio september weer teruggekeerd in Nederland. In verschillende landen 
hebben zij Children at Risk Schools geleid en seminars gegeven. Onder de 
indruk van de vele ervaringen uit India, China, Indonesië (Bali en Jakarta) 
en de Filipijnen (Cebu) gaan zij zich nu voorbereiden op een aantal acti- 
viteiten die zij in de komende maanden in Nederland hopen uit te voeren, 
zoals de Children at Risk School, die in januari 2018 op Heidebeek (Heerde) 
start, het maken van een website voor alle Children at Risk scholen samen 
en het schrijven van nieuw lesmateriaal. Bij de Children at Risk School op 
Heidebeek zal de aandacht vooral liggen op de het werken met kinderen 
van vluchtelingen. Studenten kunnen zich aanmelden via de website van 
Heidebeek www.ywamheidebeek.org/car waar ook meer informatie 
hierover te vinden is.   

Jeugd met een Opdracht  
30 jaar actief in Belo Horizonte

De basis van Jeugd met een Opdracht (Jocum) in Belo Horizonte bestaat 
dit jaar 30 jaar. De missie van Johan en Jeannette Lukasse is door God 
gezegend. Op de basis is hierbij onlangs uitgebreid stilgestaan en is er 
teruggekeken op de afgelopen tijd. Er was dankbaarheid aan God voor 
zijn trouw en liefde voor wat er allemaal gebeurd is en de hulp die aan 
zoveel kinderen gegeven kon worden. In de laatste nieuwsbrief van 
Jocum Belo Horizonte is hierover meer te lezen.   
Zie ook de website http://bhcentro.wixsite.com/english  

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. 

Colofon
Stichting Redding & Herstel
‘Hart voor kinderen in nood’

• New Waves
• Projecten van JOCUM Belo Horizonte 
• Johan en Jeannette Lukasse
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