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Huize de Zaaier (Casa Semear) 
2 Stafleden 
6 Vrijwilligers  

 
 Activiteiten: 
 

- Ondersteuning aan kerken die met doven werken in  Belo Horizonte: 
Gemiddeld een keer per twee maanden boden de stafleden van Huize de Zaaier 
ondersteuning aan aan het leiderschap van kerken die specifiek met doven werken. 
Workshops, counseling en vergaderingen leidden tot een betere toerusting van deze 
leiders. De jarenlange ervaring van het team van Huize de Zaaier is van grote waarde 
gezien de complexiteit van deze bediening.  
 

- Verbeteren van de toegankelijkheid van doven in de ‘Centrale Baptisten Kerk’: 
Tweemaal per week ging het team van Huize de Zaaier naar deze kerk om te dienen. Zij 
vertaalden de diensten en vergaderingen naar gebarentaal en namen deel aan de 
steungroep voor dove mensen. Verder hielpen ze mee met het maken van video’s om 
doven toe te rusten en te onderwijzen in het geloof. Door dit alles heen groeiden 
deelnemers in kennis en werden de dove leiders van deze kerk beter toegerust.  
 

- Onderzoek naar methodes om de boodschap van de Bijbel bij doven te krijgen: 
Eenmaal per week was er een vergadering in Huize de Zaaier met een dove dominee. Er 
werden strategieën besproken om Bijbelse onderwerpen via video’s bij de 
dovengemeenschap te krijgen. Het doel was om de effectiviteit en kwaliteit van al 
bestaande methodes te verbeteren. Het team hoopte samen, gebruikmakend van de 
technologie, het woord van God bij hen die niet kunnen horen te krijgen.  
 

- Deelnemen aan een Masterstudie in taal om de Bijbel te vertalen om de 
toegankelijkheid ervan te bewijzen aan dove studenten: 
In het afgelopen jaar nam een teamlid van Huize de Zaaier deel aan een team dat 
bovengenoemde studie volgde. In samenwerking met de leiders van deze studie bood 
dit teamlid ondersteuning, om drie dove medestudenten zo goed als mogelijk deel te 
laten zijn van dit team. Daarnaast bood dit teamlid van Huize de Zaaier vertaling naar 
gebarentaal aan voor de drie verschillende modules met een tijdsduur van elk twee 
weken.  
 

- Sociaal educatieve ondersteuning aan doven en hun families: 
Daar waar een noodzaak ontstond, ondersteunde het team doven en hun families. 
Huize de Zaaier is een referentiepunt dat hulp biedt aan iedereen die in de afgelopen 
twintig jaar in aanraking is gekomen met het huis. De doven zoeken hulp voor oriëntatie 
of hulp bij vertaling. Afgelopen jaar ontving het team een dove vrouw met een zware 
depressie. Zij verbleef vier maanden in Huize de Zaaier terwijl zij psychiatrische hulp 
ontving.  



 
Huize de Rots (Casa Rocha) 
8 Stafleden 
3 Vrijwilligers (voorbede en financiële steun) 
 

Activiteiten:  
 

- Kindergroepen: 
Twee keer per week ontving Huize de Rots ruim tien kinderen uit de naastgelegen 
sloppenwijk. De kinderen in de groep namen deel aan een onderdeel dat discipelschap 
heet, bestaande uit een Bijbelverhaal met een bijpassende activiteit. Daarnaast is er 
voor deze kinderen bijles en sport en spel. Het doel is dat de kinderen zich ontwikkelen 
in al deze gebieden. Op deze manier wil het team van Huize de Rots de kinderen 
aanmoedigen om hun identiteit en vaardigheden te ontdekken.  
 

- Familiebezoek: 
Vier keer per week ging het team de wijk in om huisbezoeken af te leggen. Tijdens deze 
huisbezoeken werd de band met de families verstevigd en door deze relatie heen 
kunnen de stafleden doelgerichter hulpverlenen. Het doel van dit alles is de Here Jezus 
bekend maken. Naast de familiebezoeken in de wijk nodigde het team sommige 
gezinnen ook uit om langs te komen in Huize de Rots om samen tijd door te brengen. 
Tijdens de pandemie heeft dit tot nieuwe relaties geleid en oude, al bestaande relaties 
verbeterd.  
 

- Cracolandia: 
Tweemaal per maand ging het team van Huize de Rots, samen met vrijwilligers, naar 
een straat die ‘Cracolandia’ heet. Hier zoeken tientallen drugsgebruikers elkaar op om 
samen crack en andere verdovende middelen te nuttigen. Het team deelde hier sap of 
thee uit om de drugsgebruikers beter te leren kennen en hun verhaal te horen. Door 
middel van aanbidding, gebed en vriendschap probeerde het team de drugsgebruikers 
te helpen om een uitweg uit hun verslaving te vinden.  
 

- Voedseldistributie: 
Eenmaal per week kwamen mensen uit de wijk, die bij Huize de Rots ingeschreven 
staan, naar huize de Rots om daar groente en fruit te ontvangen. Huize de Rots ontving 
deze donaties van een organisatie waarmee zij een samenwerkingsverband heeft. Gods 
zorg werd op deze manier zichtbaar aan diegenen die het financieel zwaar hebben. Deze 
bediening helpt ook om nieuwe contacten met de mensen uit de wijk te creëren en  
bestaande relaties te verbeteren . 

 
 
 
 



 
Huize Herstel (Casa Restauração) 
5 Stafleden 
9 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.  
De personeelszaken worden ook vanuit Huize Herstel geregeld. Teams, vrijwilligers of 
stafleden die binnen een van de 6 huizen van Jeugd met een Opdracht in Belo Horizonte 
willen werken, moeten allemaal een toelatingsprocedure volgen. Het papierwerk en 
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’ (wellicht beter bekend als Children at risk) is een training 
die drie maanden duurt. Het doel van de school is om de leerlingen die deelnemen toe 
te rusten en te trainen voor het werken met kinderen in risicosituaties. In de school die 
dit jaar plaatsvond waren 5 leerlingen. 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. Daarnaast vindt er 
groei in kennis plaats bij de deelnemers van de school. 
 

- Online Seminar ‘Ontwikkelingshulp in Achterstandswijken/Sloppenwijken’: 
Deze online seminar duurde twee weken en er waren in totaal 79 leerlingen vanuit 
verschillende landen. Het doel van het seminar was om personen toe te rusten om op 
een Bijbelse en correcte manier ontwikkelingshulp te verlenen. De leerlingen namen 
deel aan de onlineklassen, kregen huiswerk en moesten enkele boeken lezen. 
De leerlingen leerden om, wanneer zij ontwikkelingshulp bieden, geen afhankelijkheid 
van mensen te creëren. Zij leerden om de focus te leggen op het verlossing brengen in 
gebroken relaties met God, zichzelf en de mensen om hen heen. De deelnemers waren 
zowel zendelingen van Jeugd met een Opdracht als mensen van buitenaf.   
 

 
 
 
 
 



Huize de Vuurtoren (Casa Luzeiro)  
8 Stafleden 
12 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. Daarnaast groeien de families 
die bezoek ontvangen door het delen van Gods woord en gesprekken met elkaar. 
 

- Dansles:  
Een dag per week werd er dansles gegeven. ’s Middags in twee groepen voor de 
kinderen en ’s avonds een groep voor de volwassenen. De kinderen ontvingen een snack 
en er was ruimte voor gebed. De deelnemers groeiden in zelfvertrouwen, deden mee 
aan lichamelijke opvoeding en leerden samen te werken als team. Daarnaast groeide de 
band tussen stafleden en deelnemers. Dit bood de mogelijkheid om op een meer 
persoonlijk level advies, hulp, bemoediging en gebed aan te bieden. Er waren in totaal, 
wekelijks, zo’n vijfentwintig deelnemers. 
 

- Circus: 
Een dag per week vond de activiteit circus plaats. ’s Middags waren er twee groepen 
voor de kinderen en ’s avonds een groep voor de volwassenen. Net als bij dansles 
ontvingen de kinderen een snack en was er ruimte voor gebed. De deelnemers groeiden 
in zelfvertrouwen, deden mee aan lichamelijke opvoeding en leerden samen te werken 
als team. Daarnaast groeide de band tussen stafleden en deelnemers. Dit bood, net als 
bij de dansles, de mogelijkheid om op een meer persoonlijk level advies, hulp, 
bemoediging en gebed aan te bieden. Er waren in totaal, wekelijks, zo’n dertig 
deelnemers. 

 
- Jongensgroepen: 

Per week waren er drie jongensgroepen. De jongens uit de omgeving kwamen naar 
Huize de Vuurtoren voor een Bijbelstudie, gebed, voetbal en als afsluiter het zwembad. 
Veel van deze jongens komen al enkele jaren naar deze activiteit. Deze band die groeit 
tussen de jongens uit de wijk en het team zorgt voor een persoonlijke relatie, groei en 
overdracht van kennis op het gebied van geloof, onderwijs en levenservaring. Doel is 
deze jongens op te zien groeien als mannen die hun verantwoordelijkheid mogen 
nemen in de samenleving, zorgdragend voor henzelf en voor een ander. Er was een 
gemiddeld deelnemersaantal van veertig jongens per week. 
 
 



 
- Meisjesgroepen: 

Per week zijn er drie meisjesgroepen. De meisjes uit de omgeving kwamen naar Huize 
de Vuurtoren voor een Bijbelstudie, gebed, sport of een creatieve activiteit en als 
afsluiter het zwembad. Veel van deze meiden komen al enkele jaren naar deze activiteit. 
Deze band die groeit tussen de deelneemsters uit de wijk en het team zorgt voor een 
persoonlijke relatie, groei en overdracht van kennis op het gebied van geloof, onderwijs 
en levenservaring. Doel is deze meiden op te zien groeien als vrouwen die hun 
verantwoordelijkheid mogen nemen in de samenleving, zorgdragend voor henzelf en 
voor een ander. Er was een gemiddeld deelnemersaantal van dertig meiden per week. 
 

- Wateraerobics: 
Eenmaal per week vond er in Huize de Vuurtoren een wateraerobics-groep plaats. Een 
groep van circa 15 dames nam deel aan een ongeveer vijftien minuten durende 
Bijbelstudie met gebed. Vervolgens was er een drie kwartier durende sessie 
wateraerobics. Het doel van de activiteit is om lichaam en geest te versterken door 
middel van het woord van God en lichamelijke inspanning.  
 

- Kampen: 
In samenwerking met een partnerorganisatie, Lamalma, heeft Huize de Vuurtoren vier 
groepen kinderen begeleid tijdens een weekend weg in de natuur. De kinderen 
speelden, leerden en aten naar hartenlust in een programma dat de Bijbel en discipline 
combineert met vermaak. Elk weekend weg kon rekenen op tien deelnemers uit de wijk 
en een aantal stafleden.  
 

- Bijles: 
Drie keer per week werd er in Huize de Vuurtoren bijles gegeven aan een groep van acht 
kinderen. Naast gebed en een snack werd er onderwijs gegeven in rekenen, grammatica 
en Portugees. Het team van Huize de Vuurtoren hoopt de kinderen te zien groeien op 
het gebied van geloof maar ook op school. Zodoende wordt de mogelijkheid op een 
positief toekomstperspectief vergroot en de kans op een kansarme toekomst verkleind.  
 

- Voedseldistributie:  
Huize de Vuurtoren ontving wekelijks meer dan vierhonderd kilo aan levensmiddelen. 
Het gaat hier voornamelijk om 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 honderd families kwamen wekelijks 
langs in Huize de Vuurtoren om hun spullen op te halen.  
Daarnaast zijn er in het voorbije jaar ruim twaalfhonderd kant en klare 
voedselpakketten verdeeld in de wijk. Een deel hiervan in samenwerking met de 
organisatie EO-Metterdaad. Ook hier was het primaire doel honger en armoede te 
bestrijden.  

 



Huize Redding (Casa Resgate) 
5 Stafleden 
11 Vrijwilligers 
 

Activiteiten:  
 

- Open Huis: 
Tweemaal per week ontving het team van Huize Redding mensen die op straat leven in 
hun eigen huis. Het doel is relatie op te bouwen en te kijken hoe deze mensen geholpen 
kunnen worden. De gasten worden bemoedigd en het woord van God wordt gedeeld. 
Daarnaast konden ze douchen en ontvingen ze schone kleren en een ontbijt. Door de 
pandemie konden we begin van het jaar minder mensen ontvangen maar we eindigden 
het jaar met zo’n 10 tot 14 mensen per ochtend. 
 

- Straatwerk: 
Tweemaal per week ging het team van Huize Redding de straat op, met als doel nieuwe 
mensen op straat te leren kennen, met hen relatie op te bouwen, voor hen te bidden en 
ze uit te nodigen voor het Open Huis, om ze vanuit daar individuele hulp aan te kunnen 
bieden.  

  
- Documenten regelen: 

Een middag per week stond dit jaar apart om de mensen van de straat te helpen met 
het regelen van documenten. Mensen die op straat wonen verliezen die documenten 
vaak en het team van Huize Redding is er om hen te helpen alles weer op orde te 
krijgen. Het in het bezit hebben van hun documenten helpt enorm om toegelaten te 
worden in een afkickkliniek en een baan te vinden. In totaal hebben we dit jaar ruim 10 
mensen aan hun volledige documentatie kunnen helpen. 
 

- Afkickklinieken: 
Afgelopen jaar heeft het team van Huize Redding maar liefst 15 mensen van de straat 
gered en naar een herstelhuis gebracht. Contacten werden onderhouden met de 
herstelhuizen en de mensen die daar heen gebracht werden.  

 
- Bijbelstudies afkickkliniek IDE: 

Eenmaal in de twee weken reisden enkele stafleden naar herstelhuis IDE om daar 
Bijbelstudies te geven en contacten te onderhouden met de mensen die zijn 
ondergebracht in dat herstelhuis. Zodoende blijven de stafleden op de hoogte van de 
groei en het herstel van de studenten en kunnen zij hen naderhand persoonlijker 
begeleiden.   
 
 

- Begeleiding van personen na hun vertrek uit een afkickkliniek: 
Afgelopen jaar woonde er een persoon in Huize Redding die het traject van het 
herstelhuis gevolgd had en daarna werd opgevangen in Huize Redding. Hij heeft een 



baan gevonden en het team helpt hem om weer helemaal zelfstandig zijn leven op te 
pakken. Daarnaast zijn er twee andere mensen die hun traject van het herstelhuis 
afgerond hebben begeleid en geholpen in de nazorg.  
 

- Families: 
Afgelopen jaar zijn vijf families geholpen met regelen van basisbehoeften zoals eten, 
kleding, matrassen, bedden, fornuizen, gasflessen etc. Eén familie sprong er in het 
bijzonder uit. Zij leefden met hun twee kinderen op straat. Het team van Huize Redding 
heeft een huisje voor hen gevonden en alles wat ze nodig hebben voor hun huis.     
 

- Engelse les Jeugddetentiecentrum: 
Afgelopen jaar gaven enkele stafleden met hulp van vrijwilligers vier keer per week 
Engelse les in vier verschillende jeugddetentiecentra. Door deze lessen heen helpen de 
teamleden de jongeren nieuwe toekomstperspectieven te vinden door het opdoen van 
nieuwe kennis. Door bemoediging, deze Engelse les en het woord van God hopen de 
stafleden een transformatie te creëren in het leven van deze jongeren. Dit jaar hebben 
zo’n twintig jongeren deelgenomen aan deze lessen.  
 

- Gastlessen Jeugddetentiecentrum: 
Eenmaal per twee weken ging het team naar een jeugddetentiecentrum net buiten de 
stad waar zij gastlessen mochten geven. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod 
zoals keuzes maken, jouw toekomst, dromen, etc. Het doel was om deze jongeren 
nieuwe toekomstperspectieven aan te beiden. In totaal zijn met deze gastlessen 
vijfendertig verschillende jongeren bereikt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Huize Toevlucht (Casa Refúgio) 
4 Stafleden 
0 Vrijwilligers 
 
 Activiteiten: 
 

- Voorbede Projecten: 
Gedurende het hele jaar waren er meerdere keren per week in Huize Toevlucht 
gebedsvergaderingen. Tijdens deze vergaderingen werd voorbede gedaan voor 
actualiteiten die in de wereld spelen.  
 

- Onderhoud Huize Toevlucht:  
In het afgelopen jaar is er groot onderhoud gepleegd in Huize Toevlucht. Enkele delen 
van het dak werden vervangen om zo een veilige en betere infrastructuur te 
waarborgen. Behalve onderhoud aan het dak werd er ook geverfd. Een aantal delen van 
Huize Toevlucht kregen een nieuwe laag verf om zo een mooiere werkomgeving te 
creëren voor het team en toekomstige King’s Kids campagnes.  
 

- Training en toerusting met betrekking tot King’s Kids:  
Het team van Huize de Toevlucht heeft in het afgelopen jaar aan acht grote 
evenementen deelgenomen. Enerzijds om mee te helpen of om onderwijs te geven, 
anderzijds om zelf getraind en toegerust te worden. Het team bezocht en werkte onder 
andere in afgelegen arme gebieden op het platteland, miljoenensteden zoals Rio de 
Janeiro en bezocht een leiderschapsevenement waar de toekomst van King’s Kids werd 
behandeld. Dit alles om volgend jaar sterker en beter terug te komen wanneer er weer 
daadwerkelijke campagnes met veel deelnemers georganiseerd mogen worden.  


