
Drijfveren
Al meer dan 30 jaar staat het leven van Davidson 
Estanislao in het teken van de dove medemens, 
waarvan al 21 jaar samen met zijn vrouw Luciane
als leiding van Casa Semear (huize de Zaaier). 
In eerste instanti e werd in het huis veel met 
groepen kinderen gewerkt, maar in de loop der 
ti jd zijn veel veranderingen opgetreden. 

Als er iets duidelijk geworden is in de laatste anderhalf jaar 
dat de Coronapandemie over deze aarde waart, is dat wij 
mensen grote behoefte hebben aan verbinding. 
In deze nieuwsbrief brengen we twee projecten voor het 
voetlicht waarbij‘verbinding’ een grote rol speelt: 
project Casa Semear t.b.v. de dove medemens en project 
Lamalma dat lang geen kampen meer mocht organiseren.

Door een schrift elijk uitgevoerd interview 
krijgen we een kijkje in het hart en leven 
van dit gedreven echtpaar.

Als iemand als horende zich zo op communi-
cati e met de dove medemens stort moet dat 
toch ergens zijn oorsprong hebben. 

Bij Davidson stamt dat al uit zijn kinder- 
en ti enerjaren. Hij heeft  nl. een dove broer 
en merkte toen al dat hij en zijn broer, 
hoewel zo verwant en aan elkaar gelijk, 
toch zo verschillend waren.

“Ik was zo’n 14 jaar oud toen mijn broer me 
vroeg of de zon geluid maakte. Meer dan 
het denken aan de afstand tussen de zon 
en ons, die ons ervan weerhoudt dat zijn 
geluid onze oren bereikt, raakte het mij 
dat er zo een afstand was tussen mij, een 
horende, en mijn dove broer.” 
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Stichting Redding en Herstel:

“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.

Davidson en Luciane Estanislao



Aan het woord is Michele Almeida. 
Samen met haar man Romeu en een 
klein team organiseren zij gemiddeld 
twee keer per maand outdoor week-
enden voor kansarme jongeren op een 
prachtig terrein in de buurt van Belo 
Horizonte, Brazilië. De jongeren wor-
den aangemeld door medewerkers van 
de sociale projecten, die kwetsbare 
gezinnen in de favela’s en arme buur-
ten van Belo Horizonte ondersteunen. 

De invulling van de weekenden ligt 
tijdens het ochtendprogramma vooral 
op de outdoor activiteiten. Dan maken 
de jongeren op een ongedwongen 
manier kennis met Bijbelse principes, 
waarden en normen. In de middag is 
er vrije tijd, waarin er gezwommen en 
gespeeld kan worden. ’s Avonds is er 
tijd voor een kampvuur. Zittend bij 
het licht van een prachtig vuur is er de 
tijd en aandacht om de jongeren het 
evangelie te vertellen. Daarnaast wordt 
er vooral véél (!) gegeten.

MinderMinderMinderMinderMinder

méér
kan
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“Daarom is mijn grootste passie 
het brengen van informatie 
aan diegenen die niet kunnen 
horen; de ongelijkheid 
verminderen tussen de 
hoeveelheid en kwali-
teit van informatie 
die beschikbaar is 
tussen ons, die 
kunnen horen 
en diegenen die 
dat niet kunnen.”
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“Op 2 november 1989, toen ik 17 jaar 
oud was, vroeg mijn broer me hoe 
de tweede komst van de Here Jezus 
zou zijn. Ik wist het antwoord, maar 
mijn gebarentaal was niet vloeiend 
genoeg om dit thema te bespreken. 
Dit maakte me erg verdrietig. 
Een poosje later besefte ik dat het 
antwoord voor mijn broer, dat ik in 
mijn hoofd had, afkomstig was van 
een aanbiddingslied dat ik in mijn 
kindertijd vaak hoorde. Dit lied stond 
op een cassettebandje dat mijn vader 
in de auto draaide als we naar de 
kerk gingen. Mijn broer zat altijd naast 
me in de auto maar het lied zat niet 
in zijn geheugen opgeslagen zoals dat 
bij mij wel het geval was.” 

“Dat onze spraak voor de horende zo 
‘vanzelfsprekend’ is en het niet kunnen 
opvangen daarvan zoveel achterstand 
geeft is voor de meeste mensen niet 
te bevatten.

De weg naar vandaag de dag
Toen Davidson en Luciane eind vorige
eeuw een bediening begonnen onder 
dove kinderen en begin deze eeuw de 
leiding over Casa Semear kregen, was 
het van enorm toegevoegde waarde 
dove kinderen en hun ouders te helpen 
in het leren begrijpen van elkaar. 

In de morgen gingen kinderen naar een 
speciale dovenschool en in de middag 
was er de hulp en begeleiding vanuit 
Casa Semear. 

Het onderwijssysteem wijzigde, de 
speciale dovenscholen zouden deze 
kinderen te veel buitensluiten en 
moesten dus sluiten. Maar hoe kan 
een doof kind zich ontwikkelen in 
een klas waar hij maar een gedeelte 
van de lesstof begrijpt en de rest 
moet gissen? 

Het heeft heel lang geduurd tot bij 
de overheden het besef kwam dat dit 
geen gewenste oplossing was voor de 
ontwikkeling van een doof kind. 

Het isolement werd namelijk alleen 
maar groter. De ontmoeting tussen twee 
doven is essentieel voor de vorming 
van de identiteit en de verbetering van 
de gebarentaal. Uiteindelijk is recent 
door de president van Brazilië het 
tweetalig onderwijsmodel goedgekeurd, 
waarbij alle lessen gegeven worden in 
gebarentaal en Portugees als tweede 
taal.
En daar is Davidson bijzonder blij mee. 
Door de toevoeging van de gebarentaal 
zullen doven meer succes in hun scholing 
hebben en daardoor ook het Portugees 
als tweede taal beter machtig worden.

“Dat het onderwijssysteem veranderde 
had mede tot gevolg dat in 2014 het werk 
met dove kinderen tegen onze wil in stil 
werd gelegd. We bleven echter dromen 
en werken nog steeds om de kleine 
doven en hun families tot zegen te zijn. 

Wat volgde was een grote zoektocht 
hoe dat vorm te geven. Tussen 2014 en 
2019 werkten we met dove tieners en 
jongvolwassenen, al was het moeilijk 
om de juiste strategie te vinden. In 
2016 zijn Luciane en ik gestart met een 
academische opleiding Letters (taal) met 
als focus de Braziliaanse gebarentaal en 
we zijn nu in de afrondende fase. 

In de laatste drie jaar heb ik ook veel 
met doven in mijn eigen kerk gewerkt. 
Hoe belangrijk is het om steeds oog 
te hebben voor enerzijds de behoefte 
samen één kerk te zijn, maar ook en 
vooral respect voor de ander-taligheid!”

De jongeren die op het kamp komen 
groeien op in een omgeving, waar 
dood, geweld, misbruik, verleiding, 
drugs al generaties lang aan de orde 
van de dag zijn en waar mensen leven 
zonder God. Dit is duidelijk terug te 
zien in het gedrag van de jongeren, 
in hun lichaamstaal, hun angsten, en 
hun onvermogen om zichzelf te kunnen 
zien als beeld en gelijkenis van hun 
Schepper.

Michele en Romeu hebben het ver-
langen om de jongeren letterlijk het 
tegenovergestelde te bieden van wat 
zij in hun dagelijks leven meemaken. 
Denk aan: orde, discipline, eigen-
waarde, respect, liefde en acceptatie. 

Ze willen hen een positief voorbeeld 
van een gezin laten zien. Ze vertrouwen 
erop, dat God zich laat zien in de 
natuur en hen aan wil raken, zodat ze 
mogen ervaren en meenemen, dat God 
om hen geeft en hen wil zegenen. 
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Bijbel in gebarentaal
Samen met ds. Rainer, een bevriende dove 
dominee en nog een andere dominee volgt 
Davidson een internationale cursus met focus 
op vertaling van de Bijbel in gebarentaal.

“Op dit moment ben ik bezig om een studio 
te monteren, materiaal te verzamelen en 
cursussen te volgen om online materiaal te 
kunnen maken. Ik ben er zeker van dat het 
resultaat van toepassing kan zijn op het 
gebied van Bijbelonderwijs maar ook op het 
gebied van kinderen, tieners, families en 
training voor zendelingen.”samen één kerk 
te zijn, maar ook en vooral respect voor de 
ander-taligheid!”

Droom voor de toekomst
“Sinds we in 2018 een DTS-Team uit Amerika 
in ons huis kregen die hun hele DTS 
(= Discipelschap Training School) in gebaren-
taal hadden gevolgd is ook bij ons de droom 
aangewakkerd ook een DTS te organiseren 
in Brazilië om doven te trainen voor de 
zending. Vandaag de dag richten we onze 
pijlen op een DTS voor doven in 2023.”

En de hartelijke oproep van Davidson: 
“Bidt alstublieft voor mij/ons en voor de 
dingen die komen gaan. Ik weet zeker dat 
God het beste deel van het verhaal voor 
de komende 10 jaar heeft.”

“We hebben in de loop van de jaren geleerd, dat Minder 
Méér kan zijn. Jongeren een programma vol activiteiten 
aanbieden lijkt mooi, maar eenvoudig genieten van 
spelletjes, zwemmen en uitrusten is iets, dat zeker zo 
waardevol is voor deze jongeren, die stuk voor stuk 
allemaal uit een totaal chaotische omgeving komen. 
Wij geloven en bidden, dat er in de eenzaamheid van de 
tent de ruimte is, dat de Heer elke jongere op zijn eigen
wijze alles wat hij/zij in het kamp meegemaakt heeft, laat 
verwerken. En we zien dit terug tijdens de zondagochtend-
viering, wanneer sommige jongeren echt open staan voor 
gesprek en voor een-op-een gebedstijd met ons.” 
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Gebedspunten
Wilt u in uw betrokkenheid met deze 
projecten ook met ons meebidden? 

• Dankbaarheid voor de versoepelingen 
rondom corona, dat scholen weer open 
kunnen, en Lamalma weer kampen 
mag organiseren.

• Bid mee voor fi jngevoeligheid om de 
jongeren in de kampen de liefde van 
Jezus te laten ervaren.

• Bid mee voor de dove medemens, en de 
strijd die zij moeten voeren om volledig 
mee te kunnen doen in de maatschappij.

• Bid voor alle activiteiten van Davidson 
en Luciane en ds. Rainer in de ontwikke-
ling van online materiaal in gebarentaal.

Colofon
Stichting Redding & Herstel
‘Hart voor kinderen in nood’
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•  Projecten van JOCUM Belo Horizonte 
•  Johan en Jeannette Lukasse
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De scholen werden gesloten, wat grote 
gevolgen had voor zowel voor de jonge-
ren in kwetsbare omstandigheden als 
voor hen, die voor hun eten van school 
afhankelijk zijn. 

Vanwege het gemis van eten op school 
is er tijdens de pandemie een deel van 
de middelen van Lamalma gebruikt voor 
voedselpakketten t.b.v. arme gezinnen.
Verder zijn er inmiddels van de giften, 
die Lamalma een tijd geleden heeft 
ontvangen, zes nieuwe tenten gekocht, 
ter vervanging van een aantal tenten 
die versleten waren. Vanwege de gun-
stige wisselkoers konden er ook nog 
Bijbels gekocht worden en is er een 
actie gestart om schoenen te kopen 
voor jongeren, die alleen maar slippers 
hebben. Voor de toekomst is er het 
plan om een klimparcours te bouwen. 
Op dit parcours zullen de jongeren 
helmen moeten dragen. Het aanschaf-
fen van helmen is dan ook een wens.

Kijkend naar de toekomst benoemt 
Michele het volgende: “Lamalma is niet 
van ons, maar van de kerk van Christus. 
We bidden, dat het project onafhanke-
lijk van ons doorgang kan vinden. 
We bidden voor meer arbeiders in de 
oogst, voor mensen met passie en een 
missionaire visie.”

Wilt u op de hoogte blijven van hun 
bediening, neem dan eens een kijkje 
op hun site. 

 https://lukassealmeida.  
 wixsite.com/micheleromeu

Ook kunt u contact opnemen via 
Facebook, Instagram en WhatsApp.

  /Lamalma

  @lamalma_aventuras_outdoor

  +55 31 75255098 (Romeu)  
   06 40 29 89 07 (Michele)

Michele werkt ook graag samen met 
christelijke sociale projecten, juist 
omdat ze weten, dat er in die projec-
ten gezaaid wordt. Dat helpt ook in 
de nazorg na afl oop van het kamp. 
In het kampweekend van Lamalma zijn 
de jongeren weg uit hun vertrouwde 
omgeving. Michele benoemt het graag 
zo, dat ze dan in een situatie van 
‘positieve kwetsbaarheid’ zijn.

Een voorbeeld van hoe de kampen 
ervaren worden, blijkt wel uit het ver-
haal van de jongen, die met meerdere 
celgenoten opgesloten zat in een 
justitiële inrichting. De celgenoten 
hadden goed gedrag vertoond en 
mochten daarom deelnemen aan een 
Lamalmaweekend. Na afl oop hoorde
de jongen hun verhalen en gaf hij 
aan, dat hij de gevangenis niet wilde 
verlaten, voordat hij óók de kans had 
gekregen om dit alles te ervaren. 

COVID-19
Helaas heeft corona ook in Brazilië 
enorm toegeslagen en grote gevolgen 
gehad. Michele is daarom ook heel blij,
dat de weekenden inmiddels weer zijn
opgestart. Michele en Romeu zijn deze  
periode persoonlijk wel goed door-
gekomen, maar wat zij om zich heen 
zagen gebeuren, was buitengewoon 
ernstig. De regering hield totaal geen 
rekening met de impact van de corona-
pandemie op het leven van de kans-
arme Brazilianen. 

Familie Almeida
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