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

Activiteitenverslag 2020

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:
-

Ondersteuning aan kerken die een bediening met doven hebben in Belo Horizonte
De twee stafleden van Huize de Zaaier waren in 2020 op een actieve manier
betrokken bij het toerusten van de leiders van bedieningen die met doven werken.
Door middel van presentaties, mentorschap en counseling begeleidde het team
mensen vanuit verschillende kerken en denominaties. Juist in een tijd waarin er
zoveel veranderingen plaatsvinden was deze ondersteuning hard nodig. De ervaring
die het team van Huize de Zaaier in ruim twintig jaar heeft ‘verzameld’ blijkt meer en
meer een waardevolle aanvulling in deze zo complexe bediening.

-

Het invoeren van een model dat de toegankelijkheid voor doven vergroot in een
Baptistengemeente
Meerdere keren per week gingen de twee stafleden naar de ‘Centrale Baptisten
Gemeente’ in Belo Horizonte om ondersteuning te bieden. Het team hielp mee met
de vertaling naar gebarentaal van de diensten, leiderschapstraining van dove leiders
en de vertaling van video’s met content voor de hele gemeente. Het team zoekt
altijd naar mogelijkheden om het werk op een andere, betere manier te doen om
goede resultaten te behalen op het gebied van discipelschap en de ontwikkeling van
de leidinggevenden.

-

Onderzoek naar methoden om de Bijbel te vertalen en op te zetten voor doven
Elke week vonden er vergaderingen plaats in Huize de Zaaier met een dove dominee
om de mogelijkheden te onderzoeken om verschillende delen van de Bijbel op een
dusdanige manier te kunnen brengen aan de dovengemeenschap dat deze
boodschap op een betere manier overkomt. Zeker in deze tijd waarbij technologie,
virtuele boodschappen en video’s steeds actueler worden, is dit een mogelijkheid die
het team van Huize de Zaaier wil aangrijpen om diegenen te bereiken die het woord
van God niet kunnen horen.

Huize de Rots (Casa Rocha)
8 stafleden
60 vrijwilligers (voorbede en financiële steun)
Activiteiten:
-

Bijstaan van families
In 2020 heeft het team van Huize de Rots een nieuw initiatief gestart. Zestien
families werden door het team en zo’n zestig vrijwilligers uit meerdere landen
ondersteund in gebed en met financiën. Met deze financiën werden
voedselpakketten, gasflessen en pakketten ter bevordering van de hygiëne
samengesteld en verdeeld. Met de financiële steun werden naast de zestien families
van het project nog eens ruim honderd gezinnen voor vier maanden ondersteund
tijdens de pandemie.

-

Huisbezoeken
Een belangrijk deel van het werk is het thuis opzoeken van de families die deel
uitmaken van één of meerdere activiteiten van Huize de Rots. Omdat door de
pandemie veel activiteiten in 2020 moesten worden opgeschort, kon er meer tijd
worden gestoken in deze huisbezoeken. Tijdens deze huisbezoeken konden de
stafleden de benodigdheden van elk gezin apart observeren. Daarnaast leren de
medewerkers de familie en de geschiedenis van elke familie beter kennen. Zo
kunnen de medewerkers beter en doelgerichter ingrijpen indien nodig.

-

Verdeling van groenten en fruit
Huize de Rots vaart wel bij een samenwerking met een organisatie die SESC Mesa do
Brasil heet. Deze organisatie vecht tegen de verspilling van voedsel. Zij verzamelen
groenten en fruit en geven dit door aan Huize de Rots die dit op hun beurt weer
doorgeeft aan families uit de nabijgelegen sloppenwijk. In 2020 werd een groeiend
aantal tot maar liefst honderd families wekelijks geholpen met deze donaties.

-

Bijles
Vanwege de pandemie sloten in Belo Horizonte alle scholen. Omdat veel kinderen
uit de nabijgelegen sloppenwijk moeilijkheden ondervonden met online onderwijs,
nodigden enkele stafleden van Huize de Rots kinderen van negen tot twaalf jaar uit
om twee uur per week bijles te volgen. Door middel van les in begrijpend lezen van
de Bijbel en rekenen werd de algemene kennis vergroot.

-

Onderwijs voor stafleden
Het team van Huize de Rots begreep dat 2020 de mogelijkheid bood om meer tijd te
investeren in vervolgonderwijs en verdieping van de kennis voor de stafleden.
Gedurende het jaar hebben alle stafleden een of meerdere online cursussen gevolgd
die direct te maken hebben met het werk van Huize de Rots. Door meer te leren
over kinderen in risicogebieden, ontwikkelingshulp in sloppenwijken en algemene
Bijbelkennis zal het team op een betere en effectievere manier zijnhaar werk kunnen
doen.

-

Onderhoud van Huize de Rots
Er is altijd de noodzaak om dingen op te knappen en te verbeteren aan de structuur
van het huis. In 2020 werden helaas veel activiteiten geschrapt maar dit bood ook
mogelijkheden. Alle deuren en raamkozijnen werden geverfd en de garage werd
verbouwd. Ook het zwembad kreeg een opknapbeurt en het vinyl van het zwembad
werd vervangen. Met een schoner huis en een veiliger zwembad kunnen de
groepsactiviteiten na de pandemie op een betere manier doorgaan.

Huize Herstel (Casa Restauração)
15 stafleden
17 vrijwilligers
Activiteiten:
-

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, evenals de
personeelszaken. Teams, vrijwilligers of stafleden die binnen één van de 6 huizen
van Jeugd met een Opdracht in Belo Horizonte willen werken, moeten allemaal een
toelatingsprocedure volgen. Het papierwerk en de documentatie hiervan verloopt
allemaal via de afdeling personeelszaken.
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.

-

School die ‘Kinderen in Risico’ heet
De school ‘Kinderen in Risico’ is een training die drie maanden duurt. Het doel van de
school is om de zes leerlingen die deelnamen toe te rusten en te trainen voor het
werken met kinderen in risicosituaties. De projecten zoals die in Belo Horizonte
ontstaan, vermenigvuldigen zich op deze manier naar andere steden terwijl er groei
en verbetering plaatsvindt in het leven van de kinderen en hun families.

-

Online seminar ‘Kinderen in Risico’ in het Engels
Dit seminar heeft een duur van twee weken met als doel om de 145 deelnemers uit
49 landen toe te rusten voor het werken met kinderen en families in risicogebieden.
Alle lessen vonden online plaats en stafleden en vrijwilligers leidden de
groepsdiscussies en de individuele begeleiding.

-

Online seminar ‘Kinderen in Risico’ in het Portugees
Dit seminar vond plaats in samenwerking met enkele andere bases van Jeugd met
een Opdracht in Brazilië die ervaring hebben met deze training. De training duurde
drie weken en stafleden vanuit verschillende bases hielpen mee om alle
groepsdiscussies en individuele begeleiding in goede banen te leiden. Er waren 251
deelnemers die voornamelijk uit Brazilië kwamen.

-

School voor ‘Ontwikkelingshulp in Achterstandswijken/Sloppenwijken
Deze school duurde drie maanden en er waren zeven leerlingen. Het doel van de
school is om personen toe te rusten om op een Bijbelse en correcte manier
ontwikkelingshulp te verlenen. Naast online theorielessen waren er ook activiteiten
om het geleerde in de praktijd toe te passen, in samenwerking met de verschillende
wijkcentra van Jeugd met een Opdracht in Belo Horizonte. De leerlingen leren om,
wanner zij ontwikkelingshulp bieden, geen afhankelijkheid van mensen te creëren,
verlossing te brengen in gebroken relaties met God, zichzelf en de mensen om hen
heen.

-

Lessen ter preventie van mensenhandel
Stafleden van Huize Herstel hebben in verschillende scholen en seminars van andere
organisaties les gegeven over het onderwerp mensenhandel. Het doel van deze
lessen is het leren herkennen en voorkomen van mensenhandel. Hierbij werd
gebruikt gemaakt van het lesmateriaal ‘Libertodos’ (Vrijheid voor iedereen) dat door
een staflid van Jeugd met een Opdracht in Belo Horizonte is ontwikkeld. Ruim
negentig personen hebben deze lessen bijgewoond in lessen verschillend van drie
tot maar liefst 20 uur.

Huize de Vuurtoren (Casa Luzeiro)
10 stafleden
35 vrijwilligers
Activiteiten:
-

Familiebezoek
Elke week ging een groepje stafleden de wijk in om families en ouderen die
deelnemen aan de activiteiten in Huize de Vuurtoren 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 gedurende het gehele jaar gemiddeld per week ruim 400
kilo aan levensmiddelen. Het overgrote deel van deze donaties bestaat uit groenten
en fruit. De mensen uit de wijk die deze basisbehoeften het meest nodig hebben
konden dit komen ophalen. Door de stijgende behoefte aan primaire hulp als gevolg
van de economische crisis steeg het aantal families dat deze hulp nodig had erg hard.
Meer dan 100 families kwamen wekelijks langs in Huize de Vuurtoren om hun pakket
op te halen.

-

Jongensgroep
Aan het begin van 2020 ontvingen de mannelijke stafleden van Huize de Vuurtoren
elke week een groep van zo’n dertig jongens. De deelnemers luisterden naar een
Bijbeloverdenking waarna zij mochten zwemmen en voetballen. Na de activiteit
kregen zij allemaal nog iets te eten en te drinken. Omdat deze jongens wekelijks
komen, groeit er een band met elkaar en met het team van Huize de Vuurtoren. Het
is zodoende gemakkelijker om hen te begeleiden door hun tienerjaren heen waarin
vele verleidingen en moeilijkheden hun pad kruisen.
Naarmate het jaar vorderde werd de groepsgrootte sterk gereduceerd door
overheidsrestricties in verband met de pandemie. Een grote groep werd zodoende
opgesplitst in meerdere kleine groepen.

-

Voedseldistributieprogramma voor noodgevallen
In de sloppenwijk rondom Huize de Vuurtoren waren de economische gevolgen van
de lockdown die Corona met zich meebracht erg heftig. Duizenden mensen verloren
hun baan en belandden hierdoor in een benarde situatie. Het team van Huize de
Vuurtoren kocht samen met vrijwilligers van een andere organisatie ruim 20.000
voedselpakketten en pakketten ter bevordering van de hygiëne. De financiële
middelen van deze hulpactie kwamen uit Nederland, de Verenigde Staten en Brazilië.
Gedurende vier maanden werden deze pakketten verdeeld onder de armste families
van de sloppenwijk. Op deze manier werd Gods liefde en zorg getoond op een
moment dat veel zekerheid voor een hoop mensen wegviel.

-

Onderhoud aan Huize de Vuurtoren
Helaas moesten veel activiteiten die al gepland waren voor het jaar 2020 geschrapt
worden. Grote groepsactiviteiten, weekenden weg, en jeugdgroepen werden door

de pandemie gecanceld. Omdat er meer tijd overbleef heeft het team verschillende
gebouwen en klaslokalen geschilderd. Daarnaast zijn er verschillende badkamers
opgeknapt en deuren vervangen en geschilderd. Door een betere kwaliteit van de
structuur van Huize de Vuurtoren hoopt het team ook een betere kwaliteit in haar
werk te kunnen leveren wanneer de activiteiten weer met volle capaciteit mogen
plaatsvinden.

Huize Redding (Casa Resgate)
7 stafleden
5 vrijwilligers
Activiteiten:
-

Straatwerk
Twee keer per ging het team van Huize Redding ’s avonds de straat op met als doel
relaties op te bouwen met daklozen en te kijken hoe zij hen individueel verder
konden helpen. Daarnaast werd er geëvangeliseerd en de doelgroep werd
uitgenodigd voor het ‘Open Huis’, een ander project van Huize Redding.
In de loop van het jaar moest het team deze activiteit in intensiviteit verminderen
vanwege de pandemie en de daarbij horende restricties. De vrijwilligers van Huize
Redding bleven doorgaan met het individueel mensen opzoeken en hulp aanbieden.

-

Open Huis
Tweemaal per week opende Huize Redding haar deuren voor mensen die op straat
leven. De medewerkers ontvingen deze mensen om hen te helpen een relatie op te
bouwen en over God te vertellen. Daarnaast konden de gasten douchen, kregen ze
schone kleren en een ontbijt. Het team kon de daklozen op deze manier ook beter
leren kennen en hen beter voorbereiden op een leven terug in de samenleving.
Halverwege maart moest deze activiteit, mede in verband met de pandemie, worden
opgeschort.

-

Afkickklinieken
Wekelijks onderhield het team van Huize Redding contact met verschillende
afkickklinieken waar zij in de loop der tijd mensen heen hebben gebracht. Het is
belangrijk om goede banden te onderhouden en tegelijkertijd de afkickende
verslaafden te bemoedigen en voor te bereiden op het proces dat na de kliniek
komt. Vrijwilligers hebben deze taken overgenomen nadat de pandemie in Brazilië
toesloeg.

-

Documenten
Eén ochtend per week hield iemand zich bezig met het regelen van documenten
voor de mensen die op straat leven. Deze mensen hebben de documenten
bijvoorbeeld nodig om zich aan te melden voor een afkickkliniek of om een baan te
vinden. Vrijwilligers hebben deze taak tijdens de pandemie overgenomen als er
mensen terecht konden in een afkickkliniek.

-

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. In maart moest deze activiteit door
overheidsrestricties i.v.m. corona helaas worden opgeschort.

-

Begeleiding herintegratie in de samenleving
Elke twee weken werd contact onderhouden met mensen die succesvol het hele
traject van een afkickkliniek hebben doorlopen. Op deze manier konden de stafleden
van Huize Herstel mensen begeleiden, bemoedigen en indien nodig ingrijpen. Het
uiteindelijke doel is om mensen te laten groeien totdat zij hun leven weer volledig op
de rit hebben.

Huize Toevlucht (Casa Refugio)
5 stafleden
25 vrijwilligers
Activiteiten:
-

Kings Kids (Konings Kinderen) Campagne
In 2020 werkte het team van Huize Toevlucht met twee King’s Kids Campagnes. Deze
campagnes duurden beide twee weken en er waren in totaal maar liefst 120
deelnemers. Een campagne is opgedeeld in een theoretisch en een praktisch
gedeelte. De deelnemers leren in deze tijd meer over God en een persoonlijke relatie
met Hem. Daarnaast wordt er onderwezen over hoe je al deze theorie in de praktijk
toe kunt passen.
Het doel van deze campagne is om kinderen en tieners te onderwijzen en toe te
rusten met het evangelie. Daarnaast worden de deelnemers van het programma
toegerust om op een actieve manier deel te nemen in de verspreiding van het
evangelie.

-

Programma van voorbede en onderhoud
In 2020 stonden er nog enkele activiteiten op het programma in Huize Toevlucht.
Door de pandemie moesten vele plannen echter gewijzigd worden. Het team bleef
wel dagelijks voorbede doen en onderhoud aan het huis plegen.

