Jeugd met een Opdracht (Jovens com uma Missão) Belo Horizonte

Activiteitenverslag 2019
Huize de Zaaier (Casa Semear)
Huize de Rots (Casa Rocha)
Huize Herstel (Casa Restauração)
Huize de Vuurtoren (Casa Luzeiro)
Huize Redding (Casa Resgate)
Huize Toevlucht (Casa Refugio)

Huize de Zaaier (Casa Semear)
2 Stafleden
5 Vrijwilligers

Activiteiten:
-

Familiebezoeken:
De stafleden van Huize de Zaaier bezochten de dove mensen die verspreid over de afgelopen
20 jaar deel hebben uitgemaakt van de groepen en projecten van Huize de Zaaier. In gesprek,
met gebarentaal, met de dove en zijn of haar familie werd gekeken of er een hulpvraag was
en hoe het team van huize de Zaaier daarin kon assisteren. Sociale hulp, hand in hand met
het geloof zijn de sleutel om dove kinderen en hun ouders te helpen in de maatschappij.

-

Bijeenkomsten:
Er was een wekelijkse bijeenkomst van dove mensen in Huize de Zaaier. Tijdens deze
bijeenkomsten werd het evangelie gedeeld, er werd gebeden en er was veel ruimte voor
relatie en vriendschap. Deze bijeenkomsten helpen de dovengemeenschap samen op te
trekken, ervaringen te delen en ideeën uit te wisselen.

-

Training:
In samenwerking met verschillende Christelijke organisaties die specifiek werken met de
dovengemeenschap werd er les gegeven over hoe doven beter bereikt kunnen worden met
het evangelie. Behalve het evangelie verspreiden, richtten zij zich ook op de vraag hoe men
doven beter kan laten integreren in de maatschappij.

-

Dienen van de kerk:

In samenwerking met de Centrale Baptisten Kerk in Belo Horizonte is er een
Bijbelstudiegroep voor doven opgericht. Daarnaast hielp Davidson, leider van Huize
de Zaaier, met het vertalen van de diensten in de eerdergenoemde kerk in
gebarentaal voor gelovige doven in deze kerkgemeenschap.

Huize de Rots (Casa Rocha)
9 Stafleden
4 Vrijwilligers

Activiteiten:
-

Jongensgroepen:
Tweemaal per week ontving Huize de Rots een groep jongeren. Behalve ontspanning in de
vorm van voetbal, zwemmen en samen ontspannen was er ook ruimte voor verdieping. Door
middel van gebed en Bijbelstudie legden de stafleden het evangelie uit. Vanuit de
naastgelegen sloppenwijk waren er gemiddeld zo’n tien deelnemers.

-

Kindergroepen:
Tweemaal per week ontving Huize de Rots een groep van zo’n 15 kinderen. In een netjes
vastgelegd programma was ruimte voor spelletjes, knutselen en een Bijbelverhaal. De
leeftijdscategorie was 6 t/m 12 jaar. Het doel van deze activiteit is het overbrengen van Gods
liefde, Bijbelkennis en hen voorbereiden op hun toekomst.
Families:
In 2019 werd er in Huize de Rots veel met de families uit de sloppenwijk gewerkt. Wekelijks
werd er een aantal families thuis bezocht en bemoedigd. Het doel hiervan is om de families
van de kinderen en tieners die deelnemen aan de activiteiten beter te leren kennen. Door
samen met de kinderen en ouders op te trekken hoopt het team van stafleden families in zijn
geheel te bereiken met Gods liefde. Deze huisbezoeken dragen bij aan het bouwen van
relaties binnen de wijk.
Kers op de taart van deze bediening was een weekend weg met een aantal families waarbij
zo’n 70 personen betrokken waren.

-

Muziekles:
Elke week vonden er twee muzieklessen plaats. Een om te leren drummen en een om viool
te leren spelen. Er was een gemiddeld aantal van 5 deelnemers per muziekles.

-

Wateraerobics:
Eenmaal per week was er een groep van zo’n twintig vrouwen. Na een tijd van gebed was er
tijd voor lichamelijke inspanning in de vorm van wateraerobics (Aquajogging).

-

Jiu-Jitsu:
Elke zaterdagmiddag gaf een professional les in Jiu-Jitsu. Een vechtsport die focust op het
aanleren van discipline en zelfbeheersing. Op deze manier is er een extra manier om in
aanraking te zijn met de kinderen en tieners uit de sloppenwijk naast Huize de Rots.

-

Crackolandia:
Een keer per week ging het team van stafleden naar een dichtbij gelegen straat die
Crackolandia heet. Hier zoeken tientallen drugsgebruikers elkaar op en wordt ook veel drugs
verkocht. Het team deelde eten en drinken uit en probeerde de drugsverslaafden zo beter te
leren kennen. Door middel van gebed en vriendschap proberen zij hen te helpen te stoppen
met hun drugsverslaving.

Huize Herstel (Casa Restauração)
6 Stafleden
2 Vrijwilligers

Activiteiten:
-

DTS:
Ook dit jaar was er in Huize Herstel weer een DTS. De Discipelschap Training School (DTS) is
een trainingsprogramma dat ruim 5 maanden duurt. Het doel van dit programma is om
studenten te onderwijzen in het geloof in Jezus Christus. Deze studenten gaan na deze
training gesterkt weer terug naar huis. Met het diploma van deze DTS op zak kunnen zij
echter ook staflid worden bij elke basis van Jeugd met een Opdracht, wereldwijd.
De DTS die in 2019 in Huize Herstel plaatsvond telde 5 studenten. Na drie maanden theorie
onderwijs reisden deze 5 studenten met enkele stafleden naar verschillende plekken in
Brazilië voor de praktijkfase van de training. Zij werkten met vluchtelingen uit het politiek
gezien onstabiele Venezuela. Daarna werkten zij in enkele scholen en kerken waarbij zij
ondersteunend werk verrichten. Tijdens de twee maanden durende praktijkfase van deze
training werden ongeveer 300 mensen bereikt met het evangelie en hulp in een meer
praktische vorm. Denk hierbij aan de ondersteunende activiteiten binnen scholen, kerken en
hulporganisaties.

-

Administratie, financiën en personeelszaken:
Huize Herstel fungeert als een soort hoofdkwartier van Jeugd met een Opdracht in Belo
Horizonte. Vanuit dit huis wordt de algehele administratie geregeld en ook de financiën van
de hele basis worden vanuit Huize Herstel overzien.
De personeelszaken worden ook vanuit Huize Herstel geregeld. Teams, vrijwilligers of
stafleden die binnen een van de 6 huizen van Jeugd met een Opdracht in Belo Horizonte
willen werken, moeten allemaal een toelatingsprocedure volgen. Het papierwerk en
documentatie hiervan verloopt allemaal via de afdeling personeelszaken die in dit huis
gevestigd is.
Daarnaast stelde Huize Herstel haar ruimtes beschikbaar voor andere Christelijke
organisaties. Deze organisaties konden van de faciliteiten gebruik maken om bijvoorbeeld
trainingen te geven of conferenties te houden.

Huize de Vuurtoren (Casa Luzeiro)
10 Stafleden
6 Vrijwilligers

Activiteiten:
-

Wateraerobics:
Tweemaal per week vond er in Huize de Vuurtoren een wateraerobicsgroep plaats. Een
groep van circa 40 dames nam deel aan een ongeveer 15 minuten durende Bijbelstudie met
gebed. Na dit programmaonderdeel ging deze groep naar het zwembad om deel te nemen
aan het sportievere gedeelte, wateraerobics.

-

De Kunstschool:
Drie keer per week kwam er een groep bijeen voor de zogenoemde ‘School van Kunst’. Er
waren twee groepen met jongeren en een groep voor volwassenen. Deze bediening heeft als
invalshoek acrobatiek, circus en gymnastiek. Door middel van deze activiteiten konden de
stafleden van Huize de Vuurtoren de mensen uit de omliggende sloppenwijken beter leren
kennen. Door relatie met de plaatselijke bevolking kon het evangelie worden gedeeld. In
totaal deden er in deze 3 groepen ruim 50 mensen mee.

-

Familiebezoek:
Elke week ging een groepje stafleden de wijk in om een aantal families en ouderen te
bezoeken. Zij lazen uit de Bijbel en namen de tijd voor gebed en een praatje. Door middel
van deze bezoeken konden de stafleden beter bepalen welke vorm van hulp elk gezin nodig
heeft.

-

Voedseldistributieprogramma:
Huize de Vuurtoren ontving wekelijks circa 350 kilo aan levensmiddelen. De mensen uit de
wijk die deze basisbehoeften het meest nodig hebben konden dit komen ophalen. Wekelijks
werden hiermee zo’n 50 families geholpen om eten op tafel te krijgen.

-

Bijles:
Tweemaal per week vond er een bijlesklasje plaats. Het hele jaar lang kregen 7 jonge
kinderen bijles in de vakken waar zij het meeste moeite hadden. Doel is hen te helpen op
school betere resultaten te behalen en een beter toekomstperspectief te creëren.

-

Sport:
Elke avond en ook enkele middagen per week was er van alles te beleven op het sportveld
van Huize de Vuurtoren. Eenmaal per week was er een floorball training met als hoogtepunt
een toernooi in Sao Paulo waar tien jongens uit de wijk aan meededen.
Daarnaast werden er 4 voetbalteams getraind. Er waren drie jongensteams en een
vrouwenteam. Laatst genoemd vrouwenteam nam ook deel aan twee toernooien in Belo
Horizonte.
In samenwerking met het Amerikaanse Briarwood Team organiseerde Huize de Vuurtoren
ook een groot Voetbaltoernooi op ons eigen sportveld. In een tijdsbestek van een week
waren er meer dan 400 bezoekers en deelnemers. Er werden tientallen wedstrijden
afgewerkt en elke speeldag werd geopend en afgesloten met gebed en een overdenking uit
de Bijbel.

-

King’s Kids:
In juni was er een King’s Kids campagne binnen Huize de Vuurtoren. Het team selecteerde 25
kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar uit de ons omringende sloppenwijk en zij
sliepen 10 dagen lang in Huize de Vuurtoren. In een bomvol programma met sport, spel,

muziek, heel veel eten, aanbidding, Bijbelstudies en nog veel meer leerden zij over wie de
Heer Jezus voor hen persoonlijk is.

-

Groep voor jongens en een groep voor meiden:
Op zaterdagmorgen werd er de ene week een groep voor jongens georganiseerd en de
andere zaterdagmorgen een groep voor meiden. Zodoende kwam elke groep twee keer per
maand samen. De programma’s waren vrij identiek. Een Bijbeloverdenking met een gebed en
vervolgens was er tijd voor sport en vermaak op het sportveld en in het zwembad. De
jongensgroep telde zo’n 25 deelnemers. De meidengroep maar liefst 40.

Huize Redding (Casa Resgate)
7 Stafleden
4 Vrijwilligers

Activiteiten:
-

Straatwerk:
Tweemaal per week ging het team van Huize Redding, samen met vrijwilligers op ’s avonds
op pad om daklozen op straat op te zoeken. Door middel van aanbidding met een gitaar en
spelletjes leerden zij de daklozen beter kennen. Het doel is om hen met de Heer Jezus
bekend te maken en hen de optie te bieden het straatleven achter zich te laten.

-

Open Huis:
Tweemaal per week opende Huize Redding haar deuren van 9 uur ’s morgens tot het
middaguur. Daklozen waren welkom om deel te nemen aan het ontbijt, een Bijbelstudie, om
te douchen en hun kleren te wassen. Het team van Huize Redding bouwde een sterkere
relatie op met hun doelgroep om hen voor te bereiden op een eventueel leven van de straat
en het her integreren in de samenleving. Hier kwamen gemiddeld zo’n 15 mensen per
morgen op af.

-

Afkickklinieken:
Huize redding werkte ook in 2019 weer nauw samen met enkele afkickklinieken. Van de
daklozen in Belo Horizonte heeft 99% een drank en/of drugsverslaving. Het is zodoende altijd
noodzakelijk dat zij voor gemiddeld 9 maanden opgenomen worden in een afkickkliniek. De
stafleden van Huize Redding bezochten met frequentie de personen die in samenwerking
met hen van de straat naar een afkickkliniek zijn gegaan. Afgelopen jaar waren dat er maar
liefst 12.

-

Documenten:
Veel daklozen hadden ook afgelopen jaar weer hulp nodig om terug de samenleving in te
gaan. Een van de hobbels waarmee een medewerker van Huize Redding hielp op het gebied
van identiteitsbewijzen, werkvergunningen etc. Afgelopen jaar hielp dit staflid 3 personen in
samenwerking met de gemeente en het ministerie van arbeid met alle documenten die nodig
zijn om succesvol terug de keren in de maatschappij.

-

Gevangeniswerk:
Elke week werden drie jeugdgevangenissen bezocht. In groepen van ongeveer 15
gedetineerden werd er Engelse les gegeven. Na afloop vond er altijd een kringgesprek plaats
om de jongeren te bemoedigen en te ondersteunen om later in hun leven betere keuzes te
maken.

-

Kampen:
In 2019 waren er twee kampen die elk 5 dagen duurden. Samen met het team van Huize
Redding en ongeveer 30 daklozen verbleven zij op een soort kampeerboerderij buiten de
stad. Tijdens deze 5 dagen stonden Bijbelstudies, spelletjes, lekker eten en ontspanning
centraal. Het doel is om een mogelijkheid te bieden om na te denken, nieuwe keuzes te
maken en overnieuw te beginnen.

-

Kerstfeest:
Rond Kerst werd er een groot kerstfeest op straat georganiseerd voor de daklozenbevolking.
Zo’n 175 mensen hadden een prachtige ervaring met eten, muziek en het kerstverhaal. Voor
de meesten het enige moment waarop de geboorte van de Heer Jezus herdacht en gevierd
werd.

Huize Toevlucht (Casa Refugio)
4 Stafleden
10 Vrijwilligers
-

Activiteiten:
King’s Kids:
In 2019 organiseerden de stafleden van Huize Toevlucht 2 King’s Kids Campagnes. De
eerste duurde 20 dagen en de tweede campagne 14 dagen. Tijdens deze
vakantiekampen was er tijd voor Bijbelstudie, spellen, sport en optredens in kerken.
Jongeren die deelnamen varieerden in leeftijd van 12 tot en met 18 jaar en zij
omschreven deze kampen als een tijd van groeien in geloof en verdieping in hun
relatie met God de Vader.
DTS:
Helaas moest een geplande DTS afgelast worden wegens een gebrek aan
deelnemers.

