
Toch is het Evangelie veel meer dan enkel 
de hoop op verzoening. Voor ons allen, 
maar ook voor kinderen in nood is er de 
hoop dat God wil voorzien in al onze noden
en behoeften. In 1 Korinthe 1:5 lezen we 
namelijk dat wij als gelovigen in elk opzicht 
rijk geworden zijn in Hem. Als mensen 
proberen we dit vaak in te kaderen, maar 
Paulus zegt over deze rijkdom in het 
volgende hoofdstuk het volgende: 

In zijn brief aan de gemeente in Kolosse schrijft Paulus dat 

de gelovigen zich niet moeten laten afbrengen van de hoop 

van het Evangelie (1:23). Paulus doelt met deze hoop op 

onze verzoening met Christus. Deze hoop is de basis van het 

Evangelie, en ook de visie achter menig missionair werk. 

Ook Stichting Redding en Herstel wil kinderen in de eerste 

plaats in aanraking brengen met deze hoop. Het is immers 

het allerbelangrijkste dat mensen gered worden!

“Het is zoals geschreven staat: 
Wat geen oog heeft gezien en 
geen oor heeft gehoord en in 
geen mensenhart 
is opgekomen,
dat is wat God bereid heeft 
voor hen die Hem liefhebben”
1 Kor 2:9
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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.

Zeker als we het hebben over kinderen 
in nood zijn we vaak geneigd om naar 
aardse omstandigheden te kijken om hun 
mogelijkheden en toekomstperspectief 
te omschrijven. Gods voorzieningen zijn 
echter niet afhankelijk van het land waar-
in je geboren bent of het gezin waarin je 
bent opgegroeid. Zelfs niet als je in een 
favela bent geboren! We zien bijvoor-
beeld in het leven van Izak dat God hem, 
omwille van Zijn verbond met Abraham, 
ten tijde van een grote hongersnood zegen- 
de (Gen. 26). Deze zegen van Abraham is 
ook in Jezus Christus tot ons als gelovigen 
gekomen (Gal. 3:14). Het is zoals geschre-
ven staat…

In deze nieuwsbrief lees je in ons verhaal
over ‘Recovery Homes’ hoe we willen bij-
dragen aan voorzieningen voor kinderen 
en jongeren die van straat komen en op 
weg zijn naar herstel. 
Ook vertelt Remon Vervoorn, onze contact-
persoon bij Jocum en stafmedewerker van 
Casa Luzeiro, meer over hoe alle activitei-
ten in deze tijd sinds de covid-lockdown 
toch weer konden worden opgestart.
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Een van de cliënten die momenteel halverwege zijn traject zit 
in projeto IDE is Jaco*. Toen het team van Resgate hem een jaar 
geleden op straat ontmoette, was hij een zeer verwaarloosde 
man met een grote baard. Hij oogde behoorlijk ongelukkig.

Toen Resgate hem de kans bood om voor 
zijn drankprobleem het afkick-traject in 
te gaan, greep hij dat met beide handen 
aan! Inmiddels is hij ca. vier maanden 
onderweg. 

Het gaat goed met hem, en zijn mede-
bewoners genieten van zijn kookkunsten. 
Hijzelf staat helemaal anders in het leven. 
We hopen en bidden dat Jaco het traject 
succesvol zal doorlopen!

En dat bleek ook in de nadere kennismaking: 
hij was kok, chef-kok zelfs en was eigenaar 
van twee restaurants. In de Corona-tijd 
gingen zijn restaurants failliet en de onenig-
heid met zijn vrouw werd erger en erger. 

Hij kwam op straat terecht en raakte aan 
de drank. Op straat verzamelde hij recycle-
materiaal om zo aan wat geld te komen. 
Wat verlangde hij naar een ander leven, 
maar hij zag niet in hoe hij dat kon bereiken.

Mede door de Corona-pandemie leven er 
momenteel veel meer mensen op straat. 
Het grootste deel van hen is verslaafd. 
Het leven valt zwaar en dan is de stap 
naar verdoving van de pijn door drugs 
of alcohol soms maar klein. Door de 
Open Huis-ochtenden ontmoet het team 
van Casa Resgate veel straatmensen 
en probeert een relatie met hen op te 
bouwen. 

Er zijn mensen die niet alleen voor een 
douche en het ontbijt komen, maar die 
snakken naar een ander leven. 
De eerste stap is dan: afkicken! Dat is 
een behoorlijke klus! Wanneer iemand 
echter gemotiveerd is, wil veranderen 
en gelooft dat God iets beters voor 
zijn/haar leven heeft, dan is de kans 
groot dat het lukt. Het team begeleidt 
hem of haar daarbij.

Resgate heeft op dit moment inten-
siever contact met twee recovery 
homes, nl. projeto IDE en projeto 
Vem Viver. Deze huizen liggen behoor-
lijk ver buiten de stad Belo Horizonte. 
Het zijn een soort boerderijen, met 
dieren om te verzorgen, een stuk land 
waar groenten verbouwd worden, en 
waar per project wel 25 tot 30 mensen 
opgevangen kunnen worden.

Deze huizen zijn opgezet door pastores 
van plaatselijke kerken. Vanuit Resgate 
zijn er momenteel tien mannen bezig 
met het afkick-traject. En sinds kort is 
ook een jonge vrouw aan het traject 
begonnen! 

Intensief contact 
met recovery homes

Als iemand instroomt in het traject dan 
betekent dit tegelijk stoppen met alle 
verslavende middelen. Omdat dit bij 
iedereen tot verschillende verschijnselen 
leidt mogen de nieuwe instromers de 
eerste dagen even hun eigen weg kiezen: 
veel slapen of juist actief zijn om af-
leiding te zoeken. Daarna volgen ze het 
dagritme van de boerderij, wat ook 
gezien wordt als therapie.

De dag begint met ‘devotion’ oftewel 
aanbidding en Bijbelstudie, waarna ieder 
zijn eigen taak gaat doen, bijv. werken 
in de keuken, in de dierenverzorging of 
in de groentetuin. 
De medewerkers van Resgate komen 
tweewekelijks naar hun ‘cliënten’ en 

houden zo gedurende de hele 
periode de vinger aan de pols 
en vernemen waar de cliënten 
eventueel tegenaan lopen. 
Ook wordt er geholpen met 
documenten regelen en het 
bezoeken van een dokter.

Als het traject volledig is door-
lopen en er negen maanden 
geen alcohol of drugs is gebruikt, 
biedt Resgate de mogelijkheid 
om nog drie maanden in 
Resgate te verblijven, waarbij 
de bewoners begeleid worden 
in het aanleren van allerlei 
dagelijkse dingen ten behoeve 
van hun nieuwe leven.

In onze vorige nieuwsbrief maakten we kennis met Adao. 

We schreven, dat hij na 40 jaar op straat geleefd te hebben 

mede door de aanmoediging van de medewerkers van 

Casa Resgate het aangedurfd heeft het traject van negen 

maanden afkicken in een zogenaamd recovery home aan 

te gaan. En dat heeft hij succesvol voltooid. En hoewel er 

altijd aanvechting en dreiging van terugval is, is Adao heel 

erg gegroeid in geloof en vertrouwen op zijn God en woont 

nu in een eigen huisje.

Aan lager wal 
geraakt

Hoe het verder ging
met Adao

Graag vragen wij uw aandacht voor dit 
afkick-traject. Want dit is echt een goede 
kans voor mensen van de straat die daad-
werkelijk van hun verslaving af willen 
komen en een nieuw leven op willen 
bouwen.

Natuurlijk brengt dit ook kosten met zich 
mee. Elke maand in het recovery home kost 
70 euro p.p. En daarbovenop komen de reis-
kosten die het team heeft om het contact 
te onderhouden met deze mensen, wat ook 
op 70 euro per maand neerkomt. 

Daarnaast zijn er ook nog de afschrij-
vingskosten van de auto. Uw steun is 
daarom hard nodig. Deze mensen 
hebben vaak geen mogelijkheden om 
zelf ook maar iets bij te dragen. 

Mocht dit project u raken, wilt u dan 
overwegen om niet alleen voor Jaco 
en zijn medebewoners te bidden, 
maar ook fi nancieel bij te dragen? 

Dit is een investering in een verande-
ring in hun levens!

Wilt u investeren in een 
verandering in hun levens?

Projeto Vem Viver

IDE-keuken

Projeto IDE



bezig met de structuur van Casa Luzeiro. 
Onderhoud, schoonmaak en verbetering 
van ons huis zijn een wezenlijk deel 
van ons werk om de ruimtes voor zowel 
personeel als deelnemers zo mooi als 
mogelijk te maken. Met behulp van 
giften voor onderhoud 
uit Nederland konden we daar dit jaar 
heel specifi ek mee aan de gang.

Met de meest recente renovatie zijn
tientallen metalen ramen en deuren 
geschuurd, geverfd en van nieuwe schar- 
nieren voorzien. Daarnaast is er aan de 
voorkant van het huis groot onderhoud 
gepleegd aan het stuc- en verfwerk.  
Met een team van slechts acht mensen in 
een sloppenwijk van meer dan honderd-
twintigduizend mensen rekenen we vol-
ledig op de Heer voor 
leiding, voorziening en 
kracht. Met hulp van 
individuen en verschil-
lende kerken kan onze 
bediening blijven 
bestaan en mogen wij 
blijven delen van Gods 
zegeningen en daar 
zijn we onze Hemelse 
Vader ontzettend 
dankbaar voor.”

Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. 
Bevestig het werk van onze handen, 
het werk van onze handen, bevestig dat. 
Psalm 90:17 

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

• Dank voor de elf straatmensen die
momenteel in het afkick-traject van de 
recovery homes meedoen! Bid voor hen 
dat zij God in hun leven willen toelaten, 
en daardoor alcohol en drugs niet meer 
nodig hebben.

• Dank voor alle activiteiten die weer 
opgestart konden worden in Casa 
Luzeiro en de andere buurtcentra.

• Bid voor alle kinderen en jongeren die 
deelnemen aan alle activiteiten, dat zij 
gezegend zullen zijn door de contacten 
in de buurtcentra.

• Dank voor alle medewerkers die zich 
steeds weer inzetten voor kinderen 
in nood, en bid mee dat de Here het 
werk van hun handen zegenen zal!

• Bid voor de voorbereidingen door 
Lamalma en Resgate van alle kampen.
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En ook op de sociale media 
zijn we te vinden: 
op Facebook onder de naam 
Stichting Redding en HerstelUw hulp is nodig!

Dankzij het gebed en de fi nanciële 
ondersteuning van veel trouwe lezers 
kunnen we al jaren het werk van 
Jocum in Belo Horizonte ondersteunen! 
Wereldwijd, maar zeker ook in Brazilië 
en Angola stijgen de kosten voor voed-
sel en energie voor de huizen en pro-
jecten waar kinderen en dak- en thuis-
lozen worden ontmoet en begeleid. 

Er zijn er voor voedsel en overige 
voorzieningen fi nanciën nodig. 
Wilt u ons blijven ondersteunen in 
gebed en fi nanciën zodat we steeds 
meer kinderen kunnen bereiken met 
het Evangelie? Zie de colofon voor de 
verschillende projecten.

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

“Dit jaar functioneert Casa Luzeiro voor het eerst sinds de covid-pandemie 
weer als normaal. In ons wijkcentrum staat het weer bol van de activiteiten 
zoals wateraerobics, circuslessen voor alle leeftijdsgroepen, dansgroepen,
heel veel bijbelstudiegroepen voor jongens en meiden, bijles, voetbal en 
weekendjes weg. Een enorme zegen om onze passie en energie weer voluit 
in onze roeping te mogen stoppen.”

Reilen en zeilen 
in Casa Luzeiro

Dit schrijft Remon Vervoorn, stafmede- 
werker van Casa Luzeiro (foto boven). 
Door Covid waren er de afgelopen 
twee jaar zoveel beperkingen. Dat er 
nu weer zoveel mogelijk is stemt hem 
en zijn team heel dankbaar.

Dit jaar zijn de  
 bijlesgroepen 
 groter dan ooit. 
 In de eerste   
 twee jaren van 
 de pandemie 
 waren de meeste  
 scholen in Belo
  Horizonte dicht.  
 Er bestond wel   
 zoiets als onder-  
 wijs op afstand, 
 maar dat kwam 
in de sloppenwijken nooit echt van 
de grond. Een grote leerachterstand 
is het gevolg, waar veel kinderen 
nu mee worstelen. Enkele stafl eden 
van Casa Luzeiro hebben samen met 
enkele trouwe vrijwilligers allerlei 
bijlesgroepen opgericht. In kleine 
groepjes wordt er met name gewerkt 
aan de ontwikkeling op het gebied 
van wiskunde, rekenen en Portugees. 
Op deze manier worden wekelijks 
tientallen kinderen bereikt.

Remon vervolgt: “Naast alle activitei-
ten die gericht zijn op het werk met de 
mensen om ons heen zijn we ook druk 

Bijles

Acroba-
ti ek


