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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.

De apostel Paulus zegt in de brief 
aan de gemeente in Korinthe dat 
hij niet loopt zonder duidelijk doel 
voor ogen. Hij doelt hiermee op de 
wedloop die hij loopt, waar hij ook 
over spreekt in Hebr. 12:1, en zijn 

doel om het evangelie te verkondi-
gen onder de heidenen. 
Een doel voor ogen geeft ons rich-
ting en helpt ons met volharding 
de wedloop te lopen die God voor 
ons heeft bereid. 

Als Stichting is ons doel om steeds 
meer kinderen de kans te geven een 
hoopvolle toekomst op te bouwen. 
Voor de komende jaren hebben we 
een aantal projecten uitgekozen die 
we specifi ek willen ondersteunen 
en daarmee werken aan dit doel. 
Verderop in de nieuwsbrief vertellen 
we u hier meer over. 

Verder leest u over de ontmoeting 
die we als bestuur hadden met 
Rebecca de Haas, vrijwilligster en 
stafmedewerker van Huize Redding. 

“ I K  L O O P 
 D A A R O M 
 N I E T     
 Z O N D E R 
 D U I D E L I J K   
 D O E L”

Gebedspunten
Wilt u in uw betrokkenheid met deze 
projecten ook met ons meebidden? 

LAMALMA EN RESGATE:
• Bid dat de kinderen en tieners die 

binnenkort de kampen meemaken 
geraakt worden en duidelijke keuzes 
durven maken.

• Dank voor alle enthousiaste staf-
medewerkers en vrijwilligers. 

• Bid voor hen dat zij de liefde van 
God mogen weerspiegelen.

• Bid voor de kinderen in favela’s 
zonder liefhebbende ouders. 

• Dat er herstel mag komen in de 
familiebanden.

• Dank voor alle plannen die er zijn 
om meer mensen op te leiden voor
het werken onder kinderen in nood. 
Johan en Jeannette Lukasse 
begeleiden dit jaar scholen in wel 
9 Braziliaanse en Peruaanse steden.

Bestemmingsplan giften - vervolg

Oprichten schoolfonds 
 Het komt nog steeds voor dat kinderen niet naar school kunnen gaan   
 door gebrek aan schoolspullen en leermiddelen. 

Colofon
Stichting Redding & Herstel
‘Hart voor kinderen in nood’
•  New Waves
•  Projecten van JOCUM Belo Horizonte 
•  Johan en Jeannette Lukasse
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Privacy

Stichting Redding en Herstel werkt aan 
de implementatie van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) die inmiddels van kracht 
geworden is. 
Dit doen wij o.a. door op onze website 
ons privacybeleid te publiceren en 
transparant te communiceren over hoe 

wij uw persoonsgegevens gebruiken 
en beschermen. 
Ten aanzien van deze nieuwsbrief 
zijn uw gegevens opgenomen in onze 
administratie. 
Een wijziging of verwijdering uit ons 
adresbestand kunt u doorgeven via 
rh.jacob@planet.nl

Mocht u een gift willen doen, 
vermeld dan specifiek de naam 
van het project of de actie. 
Uw gift komt dan volledig ten 
goede van dit project. 

Algemene giften t.b.v. 
Stichting Redding en Herstel 
zullen verdeeld worden onder 
de genoemde projecten. 

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. 

In uw handen heeft u de eerste nieuwsbrief van Stichting Redding 
en Herstel van dit jaar. We willen hierbij van de gelegenheid
gebruik maken om u te bedanken voor uw betrokkenheid bij 
Stichting Redding en Herstel in de afgelopen jaren. 
Door het werk van JOCUM in Brazilië en uw ondersteuning kunnen 
we kinderen in nood blijven helpen. Deze hulp is nog steeds hard 
nodig, en daarover kunt u lezen in deze nieuwsbrief.

(1 Kor. 9:26a)

Gevangeniswerk 
 Vanuit Resgate worden gevangenissen bezocht, cursussen gegeven en   
 aandacht geschonken aan mensen die in de maatschappij ontspoord 
 zijn, maar niet door God vergeten zijn.

4. Gevangeniswerk
5. Onderwijs
6. Project Lukasse



Als een Nederlandse vrijwilliger van huize Redding een 
paar weken op verlof is, dan is het natuurlijk erg leuk om 
haar op te zoeken tijdens een van de presentaties over 
haar werk in Belo Horizonte. We ontmoeten Rebecca 
de Haas begin februari in de Emmanuel-gemeente in 
Deventer. Samen met haar Braziliaanse vriend Claudino 
geeft Rebecca daar in een gezellige setting tekst en uitleg 
over haar vrijwilligerswerk in Casa Resgate, ofwel huize 
Redding. 

Het werken vanuit project Resgate 
is enorm divers. Het speelt zich 
vooral op straat af. De kinderen 
en jongeren die Rebecca op straat 
tegenkomt zijn vaak het zicht op 
een toekomst helemaal kwijt.  
Vaak door een gewelddadige 
thuissituatie, of juist ontbreken 
van ouders, verslaafd geraakt, 
in de prostitutie beland, alles 
gedaan wat God verboden heeft.  
Rebecca en haar collega’s komen 
vaak in de gevangenis om de 

jongeren daar ook op te zoeken. 
Hier krijgen ze de gelegenheid
ook om Engelse les te geven. 
Het belangrijkste gereedschap 
wat nodig is in het werk van 
Rebecca is: relaties opbouwen! 

“Of het nu op straat is, tijdens de 
open huizen die georganiseerd 
worden, of tijdens de Engelse les-
sen die we geven in de gevangenis, 
altijd is het zo van belang dat de 
jongens en meiden gehoord worden.

In de afgelopen periode hebben we geconstateerd dat steeds meer 
donateurs hun giften bestemmen voor specifi eke projecten en activi-
teiten. In overleg met de basis van JOCUM in Belo Horizonte hebben 
we daarom voor de komende seizoenen vijf projecten en specifi eke 
acties uitgekozen die we graag onder uw aandacht brengen.  
Met deze projecten willen we vooral kinderen rechtstreeks in aanraking 
brengen met het Evangelie (bijv. via kampen) en bijdragen aan een 
structurele oplossing (bijv. sterke families). Uw betrokkenheid middels 
gebed en/of giften bij onderstaande projecten en acties maken een 
verschil in de levens van deze kinderen en families:

Bestemmingsplan giften
Inzet is vooral om deze jongens en 
meiden te laten ontdekken dat God hen 
meer talenten gegeven heeft dan ze zelf 
tot nu toe ontdekt hebben. En onder het 
aanleren van Engelse woordjes bouw je 
ook een band op.

“En”, zo zegt Rebecca, “als je toch het 
vertrouwen krijgt van zo’n jongen, en 
je hoort zijn achtergrond, en je kunt 
vriendschap en relatie opbouwen, dan 
merk je ook vaak hun goede hart op. 
Het zijn beschadigde jongens en meiden, 
wél dader, maar óók slachtoffer. En dan 
is het zo diep ontroerend om te zien hoe 
trots ze zijn als ze uiteindelijk daar staan 
met hun eerste diploma in hun hand!”

Heel bijzonder is het dat Resgate nu al 
een aantal keer een 5-daags kamp heeft 
kunnen organiseren, met 25 jongens en 
meiden bij hun uit de buurt. Het is een 
enorme opdracht voor de deelnemers 
om 5 dagen helemaal clean te zijn, geen 
drugs te gebruiken. 5 Dagen lang veel 
sport, spel, goed eten, verhalen uit het 
Evangelie, de liefde onderling en zonder 
drugs heeft heel veel impact. 
Na die 5 dagen zijn er die toch weer 
terugvallen in hun oude patroon van de 
straat met hun verslaving, maar in elk 
kamp zijn er verschillenden die defi nitief 
willen breken met de verslaving en de 
uitdaging aan gaan om af te kicken! 
Hoe gaaf is dat..! 

Het eerstvolgende kamp zal dit jaar 
gehouden worden van 1-5 mei. 
Bid u mee?

P R O J E C T  R E S G A T E

Sinds 2016 is Rebecca als stafl id verbonden aan huize Redding, nadat zij 
in 2011 in India ontdekt had dat zij een roeping had voor het werken 
met kinderen in nood. Na een Bijbelschool in Nederland kwam zij in 
contact met Johan en Jeannette Lukasse, en gaf zij gehoor aan hun 
oproep mee te doen aan de DTS-school in Rio de Janeiro tijdens de 
Olympische Spelen in 2016. Aansluitend heeft zij zich verbonden aan 
de JOCUM-basis in Belo Horizonte en is zij met groot enthousiasme 
en bezieling stafmedewerker op project Resgate.

“Als je maar hun vertrouwen krijgt...”

Kampen Resgate (Redding)
Dak- en thuisloze jongeren kunnen zich een poosje ontspannen op een
vakantieboerderij. Even ‘weg’ uit de uitzichtloze situatie in de stad en favela’s.

Sterke families
In de sloppenwijken worden op La Rocha (de Rots), Luzeiro (Lichtende 
Ster) en Semear (de Zaaier) familiedagen georganiseerd met als doel de 
relaties binnen de families te versterken en hen in aanraking te brengen 
met het evangelie. 

Lamalma
Kinderen en tieners kunnen in weekendkampen hun zorgen even vergeten   
 en echt kind zijn. Doel is om hen te helpen bij het ontwikkelen van een   
 gezond zelfbeeld.

Zeker, het zijn geen lieverdjes, dus dat 
praten we ook niet goed. Maar God 
houdt van ze. En dat is ook onze drijf-
veer, en we willen hen helpen om weer 
te gaan hopen op een toekomst.


