
In onze vorige nieuwsbrief kon u lezen 
over hoe de coronapandemie concreet 
gevolgen had voor de activiteiten van 
de diverse huizen en wijkcentra in 
Belo Horizonte.

Casa Resgate (Huize Redding) kon geen 
Open Huis meer houden, mede omdat 
het van overheidswege moest sluiten. 

Inmiddels is er al weer een jaar voorbij gegaan sinds de wereld 
kennis maakte met het coronavirus. Wereldwijd is de impact 
van deze pandemie op gebied van gezondheidszorg, economie 
en sociaal welbevinden enorm. Met name in Brazilië zijn de 
zorgen momenteel ongekend groot, met dagelijks de meeste 
dodelijke slachtoffers vergeleken met de rest van de wereld. 
In deze nieuwsbrief volgen wij de projecten waar Stichting 
Redding en Herstel bij betrokken is, in zowel Brazilië als Angola.

“
waarvoor je gekomen bent!”

De vraag die dan opkomt is hoe het 
leven op de straat dan toch doorgaat, 
en op welke manier de vrijwilligers 
nog iets konden betekenen voor de 
mensen die op straat leven. 
We stelden een paar vragen aan 
Rebecca dos Santos - de Haas, al vijf 
jaar werkzaam bij Huize Redding, 
nu als vrijwilligster. 

Rebecca vertelt: 

Casa Resgate moest de deuren sluiten. 
Maar omdat ik niet meer op de basis 
woon heb ik toch met andere vrijwilligers 
kunnen werken. Er zijn meer mensen op 
straat gekomen door de pandemie. 
Veel mensen zijn werkeloos geworden 
en zijn bijv. in kraakpanden gaan wonen. 

De mensen die al op straat woonden, 
hebben zich geen moment druk gemaakt 
over dit virus. Dit gaat voorbij aan hun 
realiteit. Gek genoeg heeft het ze zelfs 
een aantal voordelen opgeleverd, door-
dat de regering tenten heeft uitgedeeld 
aan dak- en thuislozen. Dit is natuurlijk 
altijd een stuk beter dan onder een stuk 
plastic slapen.
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“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.



Het was voor mij echt een stuk 
gemakkelijker omdat ik niet meer 
op de basis woon. God heeft mij 
duidelijk gezegd: “Doe waarvoor je 
gekomen bent”. Dus voor mij was 
het gewoon helpen bij wat op ons 
pad kwam. Natuurlijk waren er wel 
beperkingen. We gingen nu niet 
elke dag de straat op, maar soms 
maar twee of drie keer per week. 
We onderhielden en onderhouden 

Op welke manier konden jullie contact blijven 
houden met de mensen op de straat? 

nog steeds contacten met de mensen 
op de afkickboerderij, etc. Ook zijn
we bij andere projecten gaan helpen. 
Maar Casa Resgate bleef wel zo veel 
mogelijk ondersteuning geven. 
De kledingdonaties bijvoorbeeld lig-
gen allemaal in Casa Resgate, en die 
konden we wel gewoon gaan halen. 
Maar wel gewapend met handgel, 
mondkapjes en ook zo veel mogelijk 
afstand houden. 

Ja, dat was erg leuk. Andere jaren 
zou er altijd een heel groot straat-
kerstfeest georganiseerd worden. 
Dat kon nu natuurlijk niet. Maar 
met een speciale actie en steun 

Wat ik ook zo leuk vind aan jouw werk is dat 
je gewoon ook eigen initiatieven ontplooit. 
Zoals bijvoorbeeld met het Kerstfeest.

Toen ik vijf jaar geleden naar 
Brazilië kwam, werd ik in de eerste 
week al overvallen door vier mannen 
met pistolen. Toen ben ik een week 
bang geweest. Na een week dacht 
en bad ik: Heer, ik heb geen zin om 
op deze manier hier te zijn. Ik kies 
ervoor om God te vertrouwen. Mij 
geheel bewust dat ik inderdaad ook 
kan overlijden aan een verdwaalde 
kogel of een ziekte. 

Je schreef er ook een keer over dat jullie eigenlijk heel vaak in het hol van de 
leeuw zijn. Jullie hebben contact met drugdealers en verslaafden, zij hebben 
respect voor jullie. Maar ze zijn ook gewapend en als de politie komt en de vlam 
in de pan slaat, dan staan jullie er wel tussen. Is dat niet heel beangstigend? 

Maar er is geen beter doel in het 
leven dan God dienen en wandelen 
in Zijn bestemming. Ik kan bijv. ook 
in Nederland aangereden worden 
door een auto en nooit in het plan 
van God lopen en doodgaan. 
Ik ben niet echt iemand die snel 
bang is. Maar natuurlijk ben ik me 
wel bewust van de gevaren en ga 
daar ook voorzichtig mee om.

Binnenkort gaan we weer, samen 
met Jessica en Gerdien, starten 
met bezoeken, en Engelse les in de 
gevangenissen. 

Zijn er alweer voorzichtigaan extra mogelijkheden 
en activiteiten die jullie weer opstarten?

Al sinds 2019 worden de activiteiten van project Resgate 
voortgezet vanuit het huis dat voorheen Casa Recanto heette. 
De locatie van dit huis is veel centraler gelegen dan het 
vroegere Casa Resgate. 
Om het oude Casa Recanto, dat we vanaf nu Casa Resgate 
noemen, bruikbaar te maken voor alle plannen van het 
projectteam waren er veel bouwkundige aanpassingen nodig. 

In 2019 heeft Family7 een documen-
taireserie gemaakt die de nood 
onder jongeren en ouderen die op 
straat leven helder in beeld bracht. 
Dit heeft veel mensen geraakt en er 
zijn veel giften gedaan om opvang 
van daklozen in Casa Resgate moge-
lijk te maken. Al zijn de werkzaam-
heden door de coronapandemie 
zeker vertraagd, toch is het grootste 
deel van de bouwwerkzaamheden 
inmiddels voltooid. 

“Voor de verbouwing waren er in het
huis heel veel lege, niet bruikbare 
ruimtes, die bepaalde delen van 
Huize Redding erg lelijk deden 
overkomen. De verbouwing heeft 
alles veel ruimtelijker, mooier en 
praktischer gemaakt”. 

Er klinkt enthousiasme, blijdschap 
en dankbaarheid door in het mail-
bericht van een stafmedewerker van 
het Resgate-project in Belo Horizonte, 
dat we ontvingen als antwoord op 
onze vraag naar een verslag van de 
verbouwing. Dankbaarheid voor alle 
giften en voor de trouw van God, 
die zichtbaar mag zijn in de nieuwe 
mogelijkheden, die de verbouwing 
met zich meebrengt.

De ruimtes om de mensen van de 
straat te ontvangen en om hen hulp 
te kunnen bieden zijn groter en 
mooier geworden. 
Het ‘Open Huis’ waarbij daklozen 
langskomen voor aanbidding, ontbijt, 
een douche en schone kleren is 
kwalitatief beter geworden. 

Er is ruimte gekomen om vier dak-
loze mensen voor een periode van 
maximaal zes maanden op te kunnen 
vangen om hen voor te bereiden en 
te begeleiden op hun terugkeer in de 
samenleving en naar hun families. 

Er is een grote, multifunctionele 
ruimte, de salon, gekomen. 
Vieringen, feesten van daklozen of 
gevangenen vinden vaak binnen 
Casa Resgate plaats. Deze vieringen 
kunnen nu in de mooie nieuwe salon 
gehouden worden evenals diensten, 
vergaderingen, gebedsbijeenkomsten 
en, zoals de foto hierboven laat zien, 
kunnen er ook diploma’s worden uit-
gereikt, nadat er hard gestudeerd is. 
Tenslotte is de huisvesting voor 
de medewerkers die permanent in 
Casa Resgate wonen ook opgeknapt, 
waardoor het beter mogelijk is 
werk en privé te scheiden.
Door het coronavirus kunnen veel 
activiteiten nu nog niet doorgaan. 
Maar als er meer mogelijk wordt is 
Casa Resgate er klaar voor.

V E R V O L G  V A N  D E  V O O R P A G I N A

en donaties, ook uit Nederland, 
hebben we toch voor de kinderen en 
gezinnen die het echt nodig hadden 
een mooi kerstfeest gemaakt, 
inclusief lekker eten en cadeautjes.

En ook gaan we weer spreekuren 
houden voor mensen die meer hulp 
nodig hebben met afkicken.  

El Shaddai
We zijn erg benieuwd hoe het nu met 
jullie gaat. Kunnen jullie iets vertellen 
over jullie persoonlijke situatie?

Het gaat goed met ons, we zijn een 
gezin van tien personen (Mila, ik, vijf 
biologische kinderen en drie geadop-
teerde kinderen). Zes van hen zijn al 
volwassen en allemaal betrokken bij 
het werk dat de Heer ons over de jaren 
heeft toevertrouwd. We werken met 
kinderen in nood, gezinnen in arme 
wijken en zijn in het proces om een 
kerk hier in onze wijk te bouwen. 
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Sinds enige tijd is Stichting Redding en Herstel betrokken bij het 
ambitieuze project ‘El Shaddai’ in Angola, waar Ignacio en Mila 
en hun team kinderen bereiken met het Evangelie, hen voeden, 
en een toekomst willen bieden door o.a. scholing. 
Om een wat beter beeld te geven over de situatie nu in Angola 
en de ontwikkelingen binnen het project hebben we Ignacio 
een aantal vragen voorgelegd. 

“De mensen begrijpen dat God 
 de enige is die hen echt kan   
 helpen en beschermen.”

Verbouwing  
Casa ResgateCasaCasa Resgate



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

• Voor bescherming van alle minder 
bedeelden, zowel in Brazilië als in 
Angola, als wereldwijd. 

• Dat het samenkomen met groepen 
in de projecten weer snel mogelijk 
mag worden.

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

• Voor de zending die worstelt met 
fi nanciën als direct gevolg van de 
economische crisis door Covid-19.

• Voor fi nanciële hulp van de overheid 
voor projecten zoals El Shaddai.

Colofon
Stichting Redding & Herstel
‘Hart voor kinderen in nood’
•  New Waves
•  Projecten van JOCUM Belo Horizonte 
•  Johan en Jeannette Lukasse
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Hoe was jullie situatie vóórdat de 
coronapandemie zich aandiende?
Voordat de situatie met het corona-
virus begon, hadden we een vast 
schema met lessen op onze school, 
een naschoolse opvang met hulp 
voor huiswerk, Bijbelstudies, dans 
en choreografi e, theaterlessen en 
verschillende sportlessen: voetbal, 
basketbal en handbal. Verder boden 
we zoveel mogelijk steun voor de 
kinderen en hun families. De kinde-
ren die meedraaiden in het pro-
gramma bleven tussen de middag 
hier op het project eten.

In hoeverre is de coronapandemie 
van invloed geweest op jullie werk 
en projecten? 
Alle activiteiten waarbij kinderen 
aanwezig waren werden door de over-
heid stilgelegd zodat er goed afstand 
gehouden zou worden en men goed 
geïsoleerd zou zijn. We hebben toen 
veel geholpen met voorlichting geven 
over de coronavirus-maatregelen in 
de arme wijken om ons heen. 
Ook hebben we bedrijven en vrijwil-
ligers kunnen mobiliseren om voedsel 
te verschaffen voor de allerarmsten. 
Dank aan God dat we onder ons geen 
zieken en doden gehad hebben.

Jullie waren met diverse 
bouwprojecten bezig (kerkzaal, 
opknappen oud schoolgebouw). 
Kan dat gewoon doorgaan?
Alle projecten lagen tot 10 februari 
stil, maar onze plannen gaan door 
om de komende maanden, als de 
pandemie onder controle is, weer 
verder te gaan. Intussen gaat de 
bouw aan de kerk door en zijn we 
ook bezig met plannen voor de 
bouw van een medische post voor 
de allerarmste families.

Een hoofdonderdeel van jullie 
werk is ook voetballen met 
de jongeren. Kon dat nog wel 
doorgaan? Het valt dan niet 
mee om afstand te houden. 
De sportprogramma’s moesten 
ook stoppen, maar we bezoeken 
de families van de kinderen die 
erbij betrokken waren, zodat we 
direct weer kunnen beginnen als 
de overheid het weer vrijgeeft.

Is er honger naar het Evangelie? 
De mensen hebben echt honger 
naar het woord van God en naar 
echte ervaringen met de Heer. 
Er komen steeds meer mensen 
naar de kerkdiensten die ondanks 
alles met speciale regels toch door 
konden gaan. De mensen begrijpen 
dat God de enige is die hen echt 
kan helpen en beschermen. 
Van dinsdag tot en met zondag hou-
den we kerkdiensten. Op zondag 
zelfs twee diensten. Allemaal in de 
kerkzaal die we hier op het terrein 
van het werk gebouwd hebben.

Wat zijn jullie dromen voor de 
toekomst? Zijn er ook specifi eke 
noden?
Als het werk groeit is het ook 
nodig dat onze medewerkers op-
leiding krijgen op het gebied van 
wijkcentra en kinderen in nood.
De start van eenzelfde soort 
kinderwerk in andere steden.
Persoonlijk hebben we een 
nieuwe notebook computer nodig, 
een smartphone met een grotere 
capaciteit, en een projector om 
Bijbelse fi lms en video’s voor de 
kinderen te kunnen laten zien.
Het zou mooi zijn als ook de 
overheid projecten als El Shaddai 
steunt met fi nanciële middelen.
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