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Family7 in actie

In de dodelijke asfaltjungle van Belo Horizonte

en verder...
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FAMILY7 IN ACTIE

De dodelijke asfaltjungle
van Belo Horizonte

Family7 in Actie voor straatjongeren in Brazilië
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‘We bidden dat ze door ons heen hoop zien
en Gods liefde ervaren.’
Met glazige ogen staart de dertienjarige Ezequiel

thinner en lijm. Rebecca: ‘Ezequiels moeder heeft geen

ons aan. Op zijn gezicht een wazige glimlach. Hij is

tijd voor hem en zijn vader is overleden. Soms ziet hij

stoned omdat hij thinner heeft gesnoven. Ezequiel

er goed uit, maar nu is het heel slecht. Toen wij hem

hoort bij een groep jongeren die op straat leeft. Een

een paar jaar geleden tegenkwamen, was hij bang en

paar dozen staan opgestapeld tegen een gebouw,

schichtig. Maar tegenwoordig krijgen we bijna altijd

daarachter een paar provisorische slaapplekken.

een omhelzing.’

Andere jongeren kijken ons loom aan, in hun handen
een flesje thinner, hun pupillen zijn verwijd. Een

GODS LIEFDE

meisje van begin twintig met dreadlocks komt

De leider van het reddingshuis, Anderson Soares

enthousiast op ons af en geeft een knuffel aan

(30), licht toe wat er gebeurt. ‘Als je hier komt, zijn ze

Pauline, onze presentatrice. ‘Je hebt zulke mooie

bijna altijd high. Door de drugs vergeten ze even hun

ogen,’ zegt ze in het Portugees. ‘Dit is waar we

problemen en verdriet. Ze hebben wel dromen, maar

slapen, net zoals een familie.’

denken dat er voor hen geen andere toekomst is. Als
wij met ze voetballen, zijn ze helderder. Ze kunnen zich

Het is 11 uur ‘s ochtends in de ‘asfaltjungle’ van

dan even ontspannen en hoeven niet op hun hoede te

Belo Horizonte. Een metropool in Brazilië met meer

zijn voor rivaliserende groepen. We bidden dat ze door

dan drie miljoen inwoners. De Nederlandse Rebecca

ons heen hoop zien en Gods liefde ervaren. En dat er

de Haas knielt naast Ezequiel (zie foto pagina 4).

door God een ander leven voor ze is.’

TEKST: ALEXANDER BLOM BEELD: JOAS BURGGRAAF

Haar hand rust liefdevol op zijn arm. Rebecca komt
hier regelmatig en kent ‘haar’ jongens en meisjes

Rebecca kan zich goed inleven in de jongeren op

goed. Zij hoort bij een internationaal team van het

straat. Ze heeft zelf ook een moeilijk leven achter de

‘CasaResgate’ (Reddingshuis) van Jeugd met een

rug, jaren terug brak ze met overmatig alcoholgebruik.

Opdracht. De teamleden zingen, praten en bidden met

Samen met God heeft ze de draad weer opgepakt en

de jongeren. Overal hangt een indringende geur van

is twee jaar geleden toegevoegd aan het team van

Door het gebruik van thinner vergeten de jongeren hun pijn en verdriet.
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Jeugd met een Opdracht in Belo Horizonte. ‘Toen ik hier net was
vond ik het heel confronterend en moeilijk. Maar de vraag is: Wil je
naar deze jongeren gaan die stinken en afgewezen zijn? Dan is mijn
antwoord ja. Voor hen wil ik er zijn. Wat God voor mij heeft gedaan,
kan hij ook voor hen doen.’
FAVELA’S
Anderson heeft veel autoriteit onder de straatjongeren - door
zijn sterke en vriendelijke persoonlijkheid, maar vooral door zijn
verleden. Hij neemt ons mee in de oude Volkswagen-bus. We
rijden over de hobbelige straten van één van de vele favela’s
(sloppenwijken). ‘Normaal zouden jullie je leven hier niet zeker zijn
met een camera,’ zegt Anderson. ‘Maar we hebben toestemming
van de lokale drugsbaas. Nu kunnen we ongestoord filmen.’ Veel
Anderson (links) werd door Claudino (midden) overtuigd om de straat te verlaten.

favela’s worden gecontroleerd door bendes. De drugsbazen regeren
‘hun’ wijk met ijzeren vuist, door middel van privélegertjes. Veel
jongeren zijn drugskoerier, aangetrokken door het vooruitzicht van
geld, kleding en status. De politie is vaak onbetrouwbaar en corrupt.
Met wapen- en drugshandel is immers meer geld te verdienen dan
het karige loon dat agenten krijgen.
Met Anderson lopen we naar een straathoek aan de rand van
de favela. Een stenen muur blokkeert het uitzicht over de stad.
‘Hier gebruikte ik samen met m’n vriendjes mijn eerste drugs,
als negenjarig jongetje. We gingen vaak op strooptocht buiten de
wijk. De politie had ons al snel in de gaten, maar omdat we zo jong
waren gingen ze naar de drugsbaas. Opeens was er veel politie
in de wijk en dat verstoorde de drugshandel. Toen werden we
gedwongen om te vertrekken. De enige optie die ik toen had, was

Anderson in 2018. Dezelfde plek 18 jaar later.

op straat te gaan wonen buiten de favela.’

KEIHARDE WERELD
CasaResgate (Het Reddingshuis) van Jeugd met een Opdracht

betrouwbare partners. Zo zijn veel mensen gered van een vroegtijdige

bestaat al sinds 1986 in Belo Horizonte. Ze hebben als roeping

dood op straat, zij hebben nu een huis en werk.

om God bekend te maken onder mensen aan de onderkant van de

Jeugd met een Opdracht investeert maximaal in de relaties om de

maatschappij in de stad.

jongeren te laten zien dat er een ander leven is. Dat God van ze houdt

Hun doel is om zoveel mogelijk straatkinderen, -tieners en dakloze

en dat ze wél wat waard zijn. Regelmatig kiezen mensen ervoor om van

volwassenen van de straat te krijgen. Het straatleven is hard en

straat te gaan.

levensgevaarlijk. Velen overlijden jong door een overdosis drugs of

Daarnaast werkt Jeugd met een Opdracht in jeugdgevangenissen om

bendegeweld. Anderen verdwijnen in de gevangenis of in bordelen.

jongeren opleidingen te bieden en ze klaar te maken voor hun terugkeer

Iemand die het straatleven wil verlaten, brengen ze in contact met

in de maatschappij.
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HOE KUN JE HELPEN?
Family7 komt in actie voor het werk van
Als jongetje van 9 jaar belandde Anderson hier op straat.

Jeugd met een Opdracht in de metropool Belo
Horizonte. De organisatie is volledig afhankelijk
van giften. De medewerkers werken op vrijwillige
basis.

DRIE REGELS
Later rijden we bij het busstation van Belo Horizonte.

Het Reddingshuis beschikt over één oude

Anderson stopt onder een brug. Het stinkt naar poep

Volkswagenbus die versleten is, terwijl de bus

en urine. We zien daklozen in hun provisorische huisjes.

nodig is om de straatjongeren goed te helpen. De

Anderson gaat op de stoeprand zitten. ‘Hier stapte ik uit

wagen is al vaak gerepareerd, maar het is dweilen

de bus, op zoek naar een plaats waar ik kon verblijven. Er

met de kraan open. Regelmatig begeeft de bus het,

waren zo’n dertig jongens. Klein en mager als ik was, vroeg

met gevaarlijke situaties op de snelweg tot gevolg.

ik doodsbang aan de groepsleider of ik mocht blijven. Ik
vroeg me af of ik de volgende morgen nog zou leven en

Wat zou het mooi zijn als we samen Jeugd met een

wenste dat ik naar mijn moeder kon, maar er was geen weg

Opdracht aan een andere bus helpen die het weer

terug. De leider zei toen drie dingen tegen me: ‘Je ouders

goed doet, zodat ze veilig hun werk kunnen doen.

gaan je hier niet beschermen. Als je drugs wilt of voedsel,
moet je daar zelf voor zorgen. Doe wat nodig is, maar

Daarnaast wil Jeugd met een Opdracht

niemand helpt je. En als laatste: laat niemand je misbruiken,

straatjongeren opvangen die een overbrugging

anders zal dat elke dag opnieuw gebeuren.’ Vanaf dat

nodig hebben. Nadat ze uit een afkickkliniek

moment begon mijn straatleven. Drie jaar lang zwierf ik

komen, is de overgang naar een ‘gewoon’ leven

rond door de straten van Belo Horizonte. Ik leerde hoe ik

heel groot en extra begeleiding is dan juist heel

moest vechten voor mijn leven.’

belangrijk. Bovenop het Reddingshuis wordt een
nieuwe verdieping gebouwd. Hier kunnen 10 tot

Voor Anderson liep het goed af. Hij ontmoette Claudino,

15 mensen tegelijkertijd worden opgevangen.

een zendeling van Jeugd met een Opdracht. ‘Hij vroeg me
steeds weer om de straat te verlaten. Ik vond hem gestoord,

De kosten om de aanbouw af te maken zijn zo’n

waarom zou ik dat doen? Liefdadigheidsinstellingen gaven

20.000 euro. Help je mee om deze verbouwing

ons kleding en eten. Drugs was veel voorhanden. In de

af te maken? Zodat er een veilige plek is om te

straten had ik alles. Het voelde alsof ik in het paradijs was

wennen aan een leven zonder drugs, alcohol en

door de drugs. Terwijl dagelijks mensen overleden aan een

geweld, in een omgeving waar Gods liefde centraal

overdosis, werden doodgeschoten of verdwenen in de

staat?

gevangenis.’
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‘Hij vroeg me steeds weer om de straat te verlaten.
Ik vond hem gestoord.’
HOOP
Uiteindelijk besloot Anderson toch als twaalfjarige om bij Jeugd
met een Opdracht af te kicken en te wennen aan een leven
van discipline, ver van het straatleven. ‘Dat was het begin van
een hele moeilijke periode, met veel terugvallen. Op een dag
stond ik op het punt om weer de straat op te gaan. Toen zei
iemand van Jeugd met een Opdracht: ‘Wil je op een dag iemand
worden in het leven? Hier zijn mensen die van je houden.’ Op dat
moment hielp het, maar later ging ik toch weer de straat op.
Maar die woorden bleven me achtervolgen. Ik besefte dat ik zou
sterven op straat als ik mijn leven niet zou veranderen. Toen
ben ik teruggegaan naar Jeugd met een Opdracht. Vanaf dat
De bus van het Reddingshuis is oud en versleten en staat regelmatig stil langs de weg.

moment is mijn leven veranderd. Ik ben wie ik ben vandaag, ten
eerste vanwege God, en ten tweede door de mensen van Jeugd
met een Opdracht.’
WIL JE MEER WETEN OVER HET WERK VAN JEUGD MET EEN
OPDRACHT?
Kijk dan op www.family7.nl/jeugdmeteenopdracht. Wil je
de organisatie zegenen met een gift voor een betere bus
of de verbouwing? Dat kan via iDeal op de website of via
rekeningnummer NL47 RABO 0394022521 t.n.v. Stichting ETV,
onder vermelding van ‘Brazilië’. •
FAMILY7 IN ACTIE VOOR JEUGD MET EEN OPDRACHT
WOENSDAG 21.00 UUR EN ZATERDAG OM 20.30 UUR

Alexandre en Paulino zijn door Jeugd met een Opdracht van de straat gegaan en hebben allebei
een baan en dak boven het hoofd.
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We willen Jeugd met een Opdracht helpen met het afmaken van een aanbouw. Hier kunnen
straatjongeren een overbruggingsperiode krijgen.

