
Schriftelijk interview  met Remon Vervoorn, Luzeiro, Brazilië, 
September 2020 
 
1. In welk project ben jij betrokken, en sinds hoelang en hoe ben je bij Jocum in Belo  
Horizonte terecht gekomen? 
 
Hallo, ik ben Remon Vervoorn (29 jaar). Ik ben 
getrouwd met Mary (29 jaar) en wij hebben 
een zoon van bijna twee jaar. Wij wonen al vijf 
jaar in Casa Luzeiro waarvan de laatste twee 
jaar als leidinggevenden.  
Mary en ik hebben beiden onze Discipelschap 
Training School gevolgd in Brazilië en voelen 
ons thuis in Belo Horizonte. Casa Luzeiro is 
gelegen in de grootste favela (sloppenwijk) van 
Belo Horizonte en ons hart ligt precies daar. 
Het dienen van deze favela en het bereiken 
van de bewoners met de liefde van God en het 
evangelie.   
 
2. Waaruit bestonden je dagelijkse werkzaamheden in Luzeiro, voordat het corona-virus 
de wereld op zijn kop zette? 
 
Voordat Covid-19 Brazilië bereikte was ik een bezig bijtje, vaak bezig met drie dingen 
tegelijk. Binnen Casa Luzeiro was ik bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de tienergroep met 
circa vijfentwintig jongens.  
Daarnaast haalde ik elke week donaties op bij de voedselbank en organiseerde ik samen met 
mijn vrouw de distributie hiervan. Elke dag de wijk in, praatjes maken, een bakje koffie 
drinken bij de mensen thuis en bidden voor onze naaste. Gras maaien, het vuil buiten zetten 
en onkruid wieden maken ook deel uit van mijn verantwoordelijkheden.  
Per week spendeerde ik ook best wat tijd met dominees uit de wijk en met andere leiders 
van Jeugd met een Opdracht om beleid te bepalen en samen na te denken over hoe we 
elkaar konden helpen. Ik was ook altijd op zoek om nieuwe personen te ontmoeten die ons 
kunnen helpen om Casa Luzeiro te laten bloeien. Denk bijvoorbeeld aan sponsors, 
Christelijke partnerorganisaties en mensen die willen helpen door middel van donaties van 
bijvoorbeeld kleding en voedsel.  
 
3. En toen kwam Corona.... Kun je een beetje beschrijven wat er gebeurde in die eerste tijd 
van de uitbraak? Was er veel ziekte? Of viel dat mee, maar waren er vooral economische 
gevolgen? Honger? Criminaliteit? Werkloosheid?  
 
Na een gestage opmars door Azië en Europa bereikte het Coronavirus eind februari ook 
Brazilië. In de weken daarvoor hadden we al kunnen zien wat dit virus in Azië en Europa 
allemaal teweeg bracht. We besloten dus als team om de boot nog even af te houden wat 
betreft groepsactiviteiten binnen Casa Luzeiro. Het hele land wachtte af wat de 
overheidsmaatregelen zouden zijn om samen dit virus te bedwingen. In plaats van een 

 
 
 
 



doelgerichte, duidelijke aanpak deed de president het virus echter af als een griepje. Volgens 
hem zou dit wel weer overwaaien en was er niks aan de hand. Iedereen kon gewoon blijven 
doen wat hij of zij deed voor dit virus verscheen.  
 
Van de lokale overheid kregen we eind maart andere instructies. De burgemeester van de 
miljoenenstad Belo Horizonte kondigde een quarantaine aan voor onbepaalde tijd. Alle niet 
noodzakelijke activiteiten in de stad werden stop gezet en niemand mocht zijn huis uit. 
Alleen boodschappen doen was toegestaan. Als team van Casa Luzeiro leefden wij deze 
regels netjes na. Iedereen bleef binnen de muren van onze basis en per week ging slechts 
een persoon de boodschappen doen voor het hele team.  

Het aantal besmettingen in de regio Belo 
Horizonte bleef ondanks de quarantaine echter 
gestaag groeien. De druk op het beleid van de 
burgemeester nam na enkele weken ook toe. 
Dagloners en arme mensen raakten in de 
financiële problemen en begonnen, tegen het 
beleid in, toch weer naar baantjes te zoeken. 
Voor hen betekende niet werken geen geld en 
geen geld, geen eten. Daarnaast zagen we ook al 
snel een ander probleem tussen arm en rijk zich 
ontwikkelen. In de favela woont het merendeel 
van de bevolking in kleine huisjes. Nu de 
kinderen niet meer naar school gingen werd de 
hele dag binnen zitten een hele uitdaging. Een 
uitdaging die veel ouders al snel als overbodig 

beschouwden. Binnen enkele weken tijd speelden de kinderen dus weer buiten op straat en 
in de smalle steegjes. De volwassenen volgden niet veel later en al snel leek het erop alsof er 
in de favela nog nooit iemand van Covid-19 had gehoord. Het ‘normale’ leven leek weer te 
zijn hervat.  
 
Dit was de realiteit binnen de favela. De 
overheidsmaatregelen werden niet serieus genomen. 
Enerzijds vanuit wanhoop, er moest gewerkt worden 
en kinderen opsluiten in een huis met twee kamers 
gaat nu eenmaal maar voor een bepaalde tijd. 
Anderzijds nonchalance, bewoners van ‘onze’ wijk 
namen zo’n virus helemaal niet serieus. Voor hen zijn 
hun dagelijkse worstelingen om rond te komen veel 
moeilijker en belangrijker. Een virus dat men niet 
begrijpt ging daar geen verandering in brengen.  
 
Er was een duidelijk verschil in mentaliteit in de stad. 
Buiten de favela werden de instructies van de 
overheid doorgaans beter opgevolgd en respecteerde 
men de serieusheid van de zaak wat meer. 
Desondanks bleef het nummer besmettingen gestaag 
doorgroeien.  

 

 



 
4. Er zijn heel veel voedselpakketten samengesteld en uitgedeeld. Dat deden jullie samen 
met een andere organisatie. Maar dat was vooral noodhulp. 
Hoe is de situatie nu, een half jaar later? wat zijn de gevolgen concreet voor de gezinnen in 
de favela's, jullie ontmoetingen met de mensen? De anderhalve-meter regel? 
Mondkapjes? Besmettingen? 
 
 
Over de afgelopen vier maanden heeft Casa Luzeiro 
in samenwerkingen met een andere organisatie uit 
de favela meer dan twintig duizend 
voedselpakketten verdeeld. Allemaal volgens een 
systeem waarbij de ontvanger geregistreerd werd 
om misbruik en een oneerlijke verdeling te 
voorkomen.  
Deze grote actie was ontzettend belangrijk omdat 
een groot deel van de bevolking zonder inkomen zat. 
De voedselpakketten werden door de families met 
ontzettend veel blijdschap en dankbaarheid 
ontvangen. Een ware gebedsverhoring. Inmiddels 
staat deze actie op een laag pitje. We kopen en 
verdelen nog steeds voedselpakketten maar nu veel meer op kleine schaal.  
 
Na zes maanden corona-virus in Brazilië is het virus nog steeds verre van onder controle in 
Brazilië.  De stijgende lijn met besmettingen die hier al een half jaar gaande is zet nog steeds 
door. Nog steeds spreken de president, gouverneurs en de burgemeester elkaar tegen over 
de juiste aanpak van dit probleem.  
Toch gaan steeds meer winkels en bedrijven langzaamaan weer open. Brazilië heeft ook niet 
de reserves om het land zomaar een half jaar lang op slot te gooien. Een van de wellicht 
grootste verschillen met Nederland is dat het hier in Belo Horizonte en omstreken verplicht 
is om een mondkapje te dragen op straat, in het openbaar vervoer, in winkels etc. 
 
Omdat winkels en bedrijven weer open gaan komt de economie ook langzaam aan weer op 
gang. Banen komen langzaam weer terug en de werkgelegenheid stijgt weer een klein 
beetje. Dit is een van de redenen waarom we minder voedselpakketten verdelen. We willen 
de bewoners van onze wijk graag aanmoedigen om weer werk te zoeken en niet te veel te 
rekenen op voorzieningen van buitenaf.  
 
De voedselpakketten die er nog liggen in Casa Luzeiro maar bijvoorbeeld ook in Casa Rocha 
zijn uitsluitend bedoeld voor diegenen waarvan wij persoonlijk weten dat de nood 
daadwerkelijk hoog is.  
 
 
 
 
 

 



5. Wat hebben jullie kunnen doen om naast de voedselpakketten toch ook nog het 
lichtend Licht te zijn en steun te kunnen geven uit naam van het Evangelie? En waren er 
ook dingen die niet meer konden, wat voor jullie ook een frustratie gaf? Lukt het jullie wel 
om de verbinding te houden met de families?  
 
De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat dit voor ons een moeilijk punt was en is. Het grote 
merendeel van onze activiteiten waarin wij het evangelie delen gebeurden als 
groepsactiviteiten binnen Casa Luzeiro. Al onze groepen voor kinderen, tieners, volwassen 
en ouderen gebeurden in allerlei verschillende vormen maar allemaal op het terrein van 
Casa Luzeiro.  
Tot op de dag van vandaag is het voor ons door de overheid verboden om hier mensen te 
ontvangen. Ondanks dat de economie langzaamaan weer op gang komt blijven alle scholen 
en universiteiten potdicht. Casa Luzeiro staat in Brazilië ingeschreven als een instelling waar 
onder andere onderwijs wordt gegeven en wij vallen dus onder diezelfde maatregel.   
In het afgelopen jaar zijn wij dus druk geweest met hulpverlening op het gebied van voedsel 
maar onze groepen liggen nog steeds stil.  
 
Een van onze mogelijkheden die nooit weg zal vallen is het gebed. Ondanks dat onze 
Bijbelstudies, gebedskringen etc. niet door kunnen gaan kunnen we bidden. Met grotere 
intensiteit kunnen we voorbede doen voor diegenen die Gods hulp zo hard nodig hebben. 
Wanneer de deuren zich lijken te sluiten voor onze plannen blijft de deur naar God 
wagenwijd open staan.  
 
Prijs de Heer is er nog wel de mogelijkheid om mensen thuis te bezoeken. We zoeken 
bepaalde families thuis op om voor hen te bidden en te kijken of er een specifieke hulpvraag 
is. Blijft echter de uitdaging om op een juiste en verantwoorde manier om te gaan met de 
gezondheidsrisico’s. In de favela neemt het merendeel van de bevolking het virus niet zo 
serieus. Het is voor ons dus ook niet perse verstandig om van huisje naar huisje te gaan om 
mensen op te zoeken.  
 
6. Is er nog steeds verschil tussen de landelijke en de lokale overheid wat regels betreft? 
 
Jazeker, er is nog steeds een verschil in aanpak tussen lokale en landelijke overheden. Let 
wel. Wanneer je een wereldkaart pakt en Brazilie 'eruit pakt' is dit bijna even groot als 
Europa.  
Zodoende zijn er hier ook regio's en staten die harder getroffen zijn dan andere. Het zelfde 
als dat er in Europa landen harder getroffen zijn dan andere.  
 
Dat neemt niet weg dat de burgemeester hier een vrij extreme koers vaart. Hij was een van 
de eerste burgemeesters in Brazilië van een grotere stad om de lockdown te starten en heel 
veel maatregelen blijven hier van kracht. Over het algemeen gezien wordt er in deze staat 
(Minas Gerais) een harder, strikter beleid gevoerd in vergelijking met andere staten.   
 
 
 
 
 



7. Welke gebedspunten kun je benoemen? 
 

- Werkgelegenheid voor diegenen die hard op zoek zijn om op een waardige manier 
voor hun gezin te voorzien.  

- Kracht en doorzettingsvermogen voor de duizenden mensen in de zorg, in Nederland 
en in Brazilië die al zo lang op de frontlinie staan.  

- Voorziening voor de zending die worstelt met hun financiën als direct gevolg van de 
economische crisis door Covid-19 

- Strategieën voor de zendelingen van Jeugd met een Opdracht in Belo Horizonte om 
op nieuwe, creatieve manieren hun doelgroep te bereiken in tijden waar Gods licht 
meer dan welkom is.  

- Wijsheid voor de leiders van alle verschillende huizen van Jeugd met  een Opdracht 
in Belo Horizonte om hun team te leiden door deze tijd. 
 

 
 


