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1. In welk project ben jij betrokken, en sinds hoelang. 
 
Ik werk bij Casa Resgate in Belo Horizonte en werk daar nu  
een jaar als staflid.  
 
2. Hoe ben je bij Jocum in Belo Horizonte terecht gekomen ? 
 
In 2011 maakte ik een korte zendingsreis naar Namibië, hier begon God met mij te spreken 
over zending en mijn verlangen groeide om terug te gaan naar deze plek. Ik werkte 2 jaar in 
Namibië en volgde daarna een bijbelschool (Discipel Trainingschap School) in Amsterdam. Ik 
bleef daar bijna 4 jaar om anderen te trainen en deed korte zendingsreizen samen met 
verschillende groepen studenten. Mijn verlangen groeide om weer fulltime op het 
zendingsveld te werken en Brazilië, specifiek Belo Horizonte kwam op mijn pad. Ik besloot 
om eerst voor 3 maanden als vrijwilliger te gaan om ze te kijken of het werk bij me zou 
passen. In september 2019 kwam ik terug als staf om bij Casa Resgate te gaan werken.  
 
 
3. Waaruit bestonden je dagelijkse werkzaamheden in Resgate, voordat het corona-virus 
de wereld op zijn kop zette? 

 
Voordat het corona-virus de 
wereld op zijn kop zette 
openden we ons huis twee keer 
per week voor de mensen die op 
straat leven. Ze waren welkom 
voor een bemoedigend woord, 
ontbijt, schone kleren en een 
warme douche. Daarnaast 
gingen we twee avonden per 
week de straat op om contacten 
te leggen en vriendschappen te 

maken. Ik ging 3 keer per week naar de jeugdgevangenis om daar Engelse les te geven en 
deze jongeren te bemoedigen. Geregeld maakte ik ritjes naar afkickklinieken waar we 
mensen naar toe brengen die hun leven op straat achter zich willen laten en opnieuw willen 
beginnen. 
  

 

 



4. 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? Wat doet het met de zwervers en andere mensen die op straat leven? Honger? 
Criminaliteit? Werkloosheid?  
 
Toen kwam Corona, we waren eigenlijk net weer helemaal goed opgestart zo na de Carnaval, 
we zaten weer in ons ritme, open huis, jeugdgevangenis, de straat op etc. het was op een 
maandag 16 maart, de coördinator van de jeugdgevangenis belde ons op om te vragen of we 
die middag nog wel zouden komen. Die middag gingen we nog, alles leek nog normaal en die 
woensdag daarop openden we nog ons huis voor de mensen van de straat. Maar die 
ochtend zag er anders uit dan we hadden gehoopt, we legden de mensen uit wat er aan de 
hand was, al wisten of beseften velen niet wat Corona was. We legden uit dat het belangrijk 
was om handen te wassen, maar tegelijkertijd voelde dat zo dubbel. Hoe kunnen deze 
mensen hun handen wassen op straat? Die ochtend was het laatste open huis dat we dit jaar 
hielden. Het was niet verstandig om de mensen nu binnen te laten in ons huis.  
 
Daarnaast lag ook Jemima (de vrouw van Anderson, de leider van ons huis) op dat moment 
in het ziekenhuis, in verwachting van Aurora, een zwangerschap waar de nodige zorgen om 
waren. Nadat Jemima twee weken in het ziekenhuis lag werd Aurora gehaald en bleef 
Aurora daarna nog 4,5 maand in het ziekenhuis. Mede door deze situatie en de richtlijnen 
die gegeven werden door de gemeente kwam bijna al ons normale werk stil te liggen. Enkele 
trouwe vrijwilligers namen de meest noodzakelijke taken over, zoals de nodige ritjes naar de 
afkickklinieken om deze mensen te blijven begeleiden en hen te helpen nadat hun 
afkickproces erop zat.  
  
5. En nu we een half jaar verder zijn: wat zijn de gevolgen concreet voor de zwerver op 
straat, jullie ontmoetingen met de mensen? Gevangeniswerk? De anderhalve-meter regel? 
Mondkapjes? Besmettingen? 
 
De regering heeft extra geld vrijgemaakt voor een ieder die geen baan heeft in de tijd van 
Corona, daar vallen de mensen die op straat leven ook onder, als zij tenminste hun 
documenten op orde hebben en zo het geld kunnen aanvragen. Nu is het zo dat de 
gemiddelde persoon die op straat leeft ook verslaafd is. Dit geld wordt in veel gevallen dus 
gebruikt voor verslavende middelen. Er zijn plekken geregeld waar ze ontbijt en een douche 
kunnen krijgen en er zijn ook meer plaatsen geregeld waar de daklozen kunnen overnachten, 
maar dit is lang niet genoeg voor iedereen. Het aantal ontmoetingen met de mensen is 
minimaal, maar een aantal van onze vrijwilligers gaat erop uit wanneer wij te horen krijgen 
dat er bijvoorbeeld iemand is die graag naar een afkickkliniek wil. Inmiddels zijn er weer 
afkickklinieken die mensen toelaten, ook dit was een tijdje niet mogelijk. Afstand houden 
voor de mensen die op straat leven is iets wat erg moeilijk is en niet gedaan wordt. Een 
mondkapje dragen in openbaar is verplicht en ook de mensen die op straat leven proberen 
die te gebruiken. Maar u kunt zich voorstellen hoe dat eruit ziet, dagen of soms zelfs 
maanden niet gedoucht, helemaal zwart van het vuil maar wel met een mondkapje voor. Er 
zijn geen aantallen bekend van besmettingen onder de mensen die op straat leven.  
 
 



6. Wat hebben jullie kunnen doen om het lichtend Licht te zijn op straat  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?  
 
Voor mijzelf heeft het best veel frustratie gegeven dat ik mijn normale werk niet kon doen. 
In het begin kon ik een enorme achterstand wegwerken van andere taken waar we voor die 
tijd niet aan toe kwamen, maar het einde daarvan kwam ook al snel inzicht. Ik vond het heel 
frustrerend dat we juist nu niet deze mensen konden helpen, maar ik begreep ook dat we 
onze eigen mensen moesten beschermen en wilde het niet op mijn geweten hebben om 
bijvoorbeeld Jemima of Aurora te besmetten. Toen de ziekenhuizenbedden in Belo 
Horizonte vol lagen begon ik zelf ook meer na te denken over mijn eigen gezondheid. Als 
kind en in mijn jeugd had ik last van astma, de laatste jaren heb ik er weinig last van. Maar 
het overkwam me 7 jaar geleden wel dat ik door een simpele verkoudheid aan de zuurstof 
lag in het ziekenhuis in Namibië. Hoe zou ik reageren als ik wel besmet zou raken en wat als 
dat de ziekenhuisbedden nog steeds vol zouden zijn? Dat zette me wel even wat meer aan 
het denken, maar verminderde niet meteen mijn frustratie. Je voelt je geroepen voor dit 
werk en dan komt dat ineens stil te liggen. Nog steeds gaat het door mijn hoofd heen: 
hadden we anders gekund, anders moeten handelen? En dankbaar ben ik voor onze 
vrijwilligers die dus wel het één en ander hebben gedaan, waarvan ik denk dat dat ook echt 
noodzakelijk was voor deze tijd! Zelf kon ik meer tijd besteden aan andere dingen die ook 
zeker nuttig waren, maar het was niet in eerste instantie wat ik graag zou doen in deze tijd 
en dat brengt een mix van gevoelens met zich mee.  
 
7. Hebben jullie ook voedselpakketten uitgedeeld? Is daar nog steeds nood voor en 
behoefte aan? 
Casa Resgate heeft geen voedselpakketten uitgedeeld. Er zijn veel organisaties die 
maaltijden uitdelen aan de mensen die op straat leven. Wij deelden in principe al nooit 
voedsel uit, maar waren er om relaties op te bouwen en een helpende hand te zijn voor als 
mensen de keuze willen maken om het straatleven achter zich te laten.  
 
8. Hoe is de opstelling van de overheid. Wat zijn jullie beperkingen? Is er nog sprake van 
een lockdown? 
Op dit moment dat ik dit schrijf is er weer een stukje van de lockdown in Belo Horizonte 
opgeheven. Er is weer veel open, maar dat wil niet zeggen dat de besmettingen een stuk 
minder zijn geworden. Scholen zijn ook nog steeds dicht en gaan zeer waarschijnlijk pas 
volgend jaar weer open, leerlingen krijgen online les of krijgen werk om thuis aan te werken. 
Sommige winkels zijn bijna een half jaar dicht geweest en je kunt begrijpen wat dat voor 
gevolgen heeft. De opstelling van de overheid is erg verdeeld, mensen die de kant van de 
economie kiezen en anderen die de gezondheid vooropstellen. Iets wat in Nederland al 
verdeeldheid brengt, maar ook zeker in Brazilië waar veel mensen geen enkele 
spaarrekening hebben en het met de opbrengst van de dag moeten doen.  
 
9. Welke gebedspunten kun je benoemen? 

Voor bescherming en een tijd van inzicht voor de mensen die op straat leven.  

Dat de besmettingen minder zullen worden.  

Dat we het werk van Casa Resgate weer op kunnen gaan starten.  

Voor Aurora, waar het gelukkig nu erg goed mee gaat! 


