BELEIDSPLAN 2020-2023

‘Kinderen willen veiligheid’

Hier vindt u onze nieuwsbrieven: https://stichtingreddingenherstel.nl/online/nieuwsbrieven

Inleiding
Kinderen willen kind kunnen zijn in een veilige omgeving. Ook de kinderen die in één van
de vele favela’s van Brazilië wonen. Ze vinden een goede en liefdevolle relatie met hun
ouders en leerkrachten belangrijk. Bij het opgroeien gaan ze verder kijken en wordt hun blik
toekomstgericht. Wat verwachten ze van hun ouders, de scholen, de kerken, de omgeving?
En als die hen geen toekomstperspectieven kunnen bieden, zijn er gelukkig andere mensen
en organisaties die in kunnen springen. Ook Stichting Redding en Herstel trekt zich het lot
van kansarme kinderen aan en wil paraat staan, samen met andere mensen en organisaties,
zoals Johan en Jeannette Lukasse en Jeugd met een Opdracht, Belo Horizonte.
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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 ieder kind echt kind moet kunnen zijn en daarom de
kans behoort te krijgen om herstel, waarde en bestemming te vinden in God de Vader. Als
het zijn mogelijkheden kan ontplooien, een gezond zelfbeeld ontwikkelt en veilige relaties
met zijn familie heeft, biedt dit uitzicht op een hoopvolle toekomst.

Visie
Stichting Redding en Herstel wil deze missie realiseren door:

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

Strategie
De nood onder kinderen in risicosituaties kan effectief worden teruggedrongen als
naast het leveren van praktische hulp en voorlichting, een nieuwe generatie van
(jonge) mensen wordt getraind om te werken onder deze kinderen.
Voorlichten: ‘Kennis doorgeven’
Bewustwording zien we als eerste stap. We zetten ons daarom in om actief kennis te
verspreiden over kinderen, die in risicosituaties leven en het werk dat ten behoeve van hen
wordt gedaan. Daarnaast ondersteunen we initiatieven zoals de CAR-school en de DTS en
andere vormen van educatie, waarbij medewerkers van Jeugd met een Opdracht de scholing
verzorgen en/of het lesprogramma en de lessen verzorgen. Binnen deze opleidingen is veel
aandacht is voor het werken met kinderen in risicosituaties.
Verbinden: ‘Samen voor één missie’
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We willen samenwerken 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’.
Ondersteunen: ‘Directe hulp, daar waar nodig’
In overleg met JOCUM, Belo Horizonte selecteren we projecten en specifieke acties waarvoor
we fondsen werven. De projecten en acties zijn vooral gericht op het verbeteren van de
leefomstandigheden van kinderen in risicosituaties en herstel van relaties. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan praktische materiële hulp en het organiseren van een
verjaardag of familiedag. Daarnaast willen we ook ouders en begeleiders motiveren en
trainen.
Lanceren: ‘Nieuwe hulpverleningsprojecten’
Onder de naam New Waves helpen we jonge mensen bij het promoten en opzetten van
nieuwe hulpverleningsprojecten onder kinderen in risicosituaties.

Begrippen
Kinderen in risicosituaties: kinderen die noodgedwongen op straat leven of in slechte
omstandigheden in krottenwijken (favela’s) opgroeien. Kinderen, die slachtoffer zijn van
misbruik (prostitutie) of te maken hebben met verslaving. Kinderen, die geen of nauwelijks
onderwijs kunnen ontvangen en kinderen, die als vluchteling moeten leven.
CAR-school: de Children at Risk school is een opleiding van Jeugd met een Opdracht gericht
op het werken met kinderen in risicosituaties.
DTS: de Discipelschap Training School is een opleiding van Jeugd met een Opdracht met als
centrale doel het kennen van God en Hem bekend maken. Het is een intensieve en fulltime
training, welke onderverdeeld is in twee delen: de les- en de outreachfase.
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Kernactiviteiten
Om kinderen in risicosituaties betere toekomstmogelijkheden te bieden, heeft Stichting
Redding en Herstel de volgende kernactiviteiten geformuleerd:
1. Communicatie via nieuwsbrieven, website en Facebook;.
2. Voorlichting en presentaties geven over kinderen in risicosituaties;
3. Projecten en programma’s selecteren die vanuit de algemene middelen een bijdrage
zullen ontvangen
4. Projecten ondersteunen van jonge mensen met een zendingsdroom (New Waves);
5. Fondswerving;
6. Relaties opbouwen met de achterban en organisaties die onze doelen ook nastreven;
7. Meehelpen met het verspreiden van de opgedane kennis over het werken onder kinderen
in risicosituaties.
Ad 1 Communicatie via nieuwsbrieven, website en Facebook
We verzorgen de verspreiding van de nieuwsbrieven van de basis van JOCUM in Belo
Horizonte. Ook geven we een eigen nieuwsbrief uit, waarin we informeren over de
ontwikkelingen van de projecten die we ondersteunen. Daarnaast zijn we betrokken bij de
verspreiding van de nieuwsbrieven van Johan en Jeannette Lukasse. De nieuwsbrieven
worden ook op de website geplaatst.
Op de website plaatsen we algemene informatie over de projecten en activiteiten, de
financiële gegevens (ANBI) en de contactinformatie. Daarnaast zijn we actief op Facebook.
Ad 2 Voorlichting en presentaties geven over kinderen in risicosituaties
Desgevraagd geven we voorlichting en presentaties op scholen, bij bedrijven, in kerken en bij
jeugdgroepen en ondersteunen we vrijwilligers die dit willen doen. We willen hierdoor
mensen motiveren om zich in te zetten voor kinderen in risicosituaties, of om opgeleid te
worden op één van de basis in Belo Horizonte, of om één van de projecten te gaan
ondersteunen.
Ad 3 Projecten en programma’s selecteren
In de afgelopen beleidsperiode zijn steeds meer donateurs hun giften gaan bestemmen voor
specifieke projecten en activiteiten. Dit gaat ten koste van de algemene middelen. Vanaf 2020
willen wij ook de middelen (die niet geoormerkt zijn) meer doelgericht gaan toekennen in
overleg met het leidersteam van Jocum, Belo Horizonte. Hiertoe worden projecten en
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programma’s geselecteerd. Hieronder geven wij aan welke projecten en programma’s er voor
2020 geselecteerd zijn met tussen haakjes de percentages die voor 2020 gelden.
De volgende projecten zijn voor 2020 geselecteerd:
•

Kampen Resgate (voor dak- en thuisloze jongeren op een vakantieboerderij) [10%];

•

Activiteiten om familiebanden te verstevigen binnen de wijkcentra (La Rocha/De Rots,
Luzeiro/Lichtende Ster en Semear/de Zaaier) [20% per tehuis];

•

Lamalma (weekendkampen voor kinderen en tieners) [20%];

•

Gevangeniswerk (vanuit Resgate) [10%];

•

Schoolfonds (voor scholingsprojecten en voor kinderen die niet naar school kunnen gaan
door gebrek aan schoolspullen en uniformen). Hier worden specifieke giften voor
bestemd.

De selectie geschiedt in afstemming met het leidersteam van Jocum, Belo Horizonte en is
vooruitlopend op de beleidsperiode ingegaan per 1 juli 2019.
Ad 4 Projecten ondersteunen met een zendingsdroom
Stichting Redding en Herstel wil jonge mensen in staat stellen hun zendingsdroom te
realiseren, zodat nieuwe projecten onder kinderen in nood van de grond komen. Deze
projecten en activiteiten doen we onder de naam New Waves.
Ad 5 Fondswerving
De middelen die Stichting Redding en Herstel ontvangt, willen we verantwoord besteden,
omdat wij ook hart hebben voor deze kinderen en tieners. We willen bijdragen in de
financiële behoeften en noden van mensen en organisaties die onze visie willen vormgeven.
Momenteel zijn dit de basis van JOCUM in Belo Horizonte, Brazilië, de geselecteerde
projecten (New Waves) en de scholingsactiviteiten van Johan en Jeannette Lukasse.
Stichting Redding en Herstel werft daartoe fondsen bij particulieren, kerken, scholen en
bedrijven. Indien mogelijk gaan we partnerschappen aan met organisaties die met ons mee
willen strijden om de kinderen een betere toekomst te geven.
Voorbeeld: Drukkerij Den Hoed in Wijk bij Duurstede helpt ons met het drukken van de
nieuwsbrieven (lay-out en financieel) en het beheer van de website.

De fondsenwerving geschiedt zowel door Stichting Redding en Herstel als door
medewerkers en vrijwilligers die aan de projecten en in de tehuizen meewerken.
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Stichting Redding en Herstel is een kleine organisatie met weinig kosten (vrijwilligers, geen
gehuurde kantoorruimte, e.d.). Hierdoor komen de opbrengsten vrijwel volledig ten goede
van de hierboven genoemde doelstellingen.
Ad 6 Relaties opbouwen met de achterban
We vinden het belangrijk om te investeren in de relaties. Contacten met (ex)-vrijwilligers zijn
waardevol. Partnerschappen met kerken, scholen en bedrijven kunnen voor de langere tijd
(financiële) zekerheid bieden.
Ad 7 Meehelpen met het verspreiden van de opgedane kennis over het werken onder
kinderen in nood
Johan en Jeannette Lukasse zijn de oprichters van JOCUM in Belo Horizonte. Vanaf 1982 tot
2014 waren zij er de leiders. Sinds 2014 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. Vrijwilligers en
medewerkers die de CAR-school volgen, worden getraind en voorbereid om in Brazilië of
elders projecten op te zetten en daardoor een verandering teweeg te brengen onder kinderen
in risicosituaties. Wij willen ons inzetten voor deze en andere scholingsactiviteiten van Johan
en Jeannette Lukasse (zie jjlukasse.blogspot.com).
Verder wil Redding en Herstel in deze beleidsperiode het effect van projecten en
programma’s monitoren. Ook zullen we een gedragscode grensoverschrijdend gedrag
opstellen voor medewerkers en vrijwilligers (mits wet en regelgeving dit vereisen).

Lange termijn doelstellingen 2020-2023
De lange termijn doelstellingen zijn:
1. Regelmatig in overleg met Jocum, Belo Horizonte, programma’s en activiteiten
selecteren die voor bijdragen uit de algemene middelen in aanmerking komen;
2. Jaarlijks één project in de opstartfase selecteren en ondersteunen;
3. Bijdragen leveren aan de opleidingen voor jonge mensen die zich willen inzetten
voor kinderen in risicosituaties (via Jocum/Lukasse);
4. 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;
5. Geven van presentaties in Nederland en stimuleren van vrijwilligers om dit te doen;
6. Verspreiden van de opgedane kennis over het werken met kinderen in risicosituaties.
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Bijlage 1

Meerjarenbegroting (bedragen in €)
2018

2020

2021

2022

2023

27.607

25.000

25.300

26.300

25.700

850

1.700

2.000

1.500

1.500

Projecten New Waves

5.163

4.000

4.000

4.000

5.000

Kosten (verspreiden nieuwsbrieven, bank,
organisatie)

5.427

5.300

5.200

5.200

5.300

Resultaat (positief)

2.405
41.452

36.000

36.500

37.000

37.500

Van particulieren, kerken, scholen voor
algemene doelen

17.039

16.500

16.500

16.000

15.500

Van particulieren, kerken, scholen voor
specifieke doelen

17.000

13.500

14.000

15.000

15.000

Eigen projecten (New Waves)

5.163

4.000

4.000

4.000

5.000

Van bedrijven voor algemene doelen

1.250

1.000

1.000

1.000

1.000

Van bedrijven voor specifieke doelen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

41.452

36.000

36.500

37.000

37.500

(realisatie)
Lasten/bestedingen
Projecten Jocum
Projecten JJ

Totaal

Baten

We verwachten dat de donaties voor projecten en bestemde doelen zullen toenemen en de
donaties voor de algemene doelen steeds meer zullen afnemen. In de cijfers is geen rekening
gehouden met (grote) acties. Die zijn niet te plannen. In 2018 was er een grote actie in
Noordwijk, begin 2019 een actie via Family7.
De kosten voor het verspreiden van de nieuwsbrieven zullen langzaamaan afnemen omdat
steeds meer mensen de nieuwsbrieven digitaal gaan lezen. Onzekere factor hierbij is de
ontwikkeling van de porti.
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