
 

Kinderwerk Horeb 

Het terrein van Missão Horebe ligt net buiten Timóteo. In de staat Minas Gerais. Het ligt 

ten noordoosten van Belo Horizonte. Een prachtig terrein met een aantal gebouwen zoals 

een grote eetzaal, leslokalen, een aantal gezinshuisjes en een gastenhuis.  

Semi-internaat 

Om te voorkomen dat kinderen veel op straat rondzwerven, is Netty Zeeders samen met 

Bernard en Susanne Cloosterman begonnen met een semi-internaat. De kinderen wonen 

en slapen thuis, maar zijn drie dagen in de week overdag op het terrein te vinden. Eén 

dagdeel gaan de kinderen naar school. Het andere dagdeel zijn ze bij kinderwerk Horeb. 

Afhankelijk van de leeftijd, kan dit zowel ’s morgens als ’s middags zijn. Op dit 

moment komen er 80 kinderen, waarvan 35 ’s morgens en 45 ’s middags. Het vervoer 

verzorgen ze met een eigen bus.  

Welke kinderen?  

De kinderen zijn afkomstig uit wijken waar veel bewoners te kampen 

hebben met armoede en werkeloosheid. Daarnaast zijn er veel 

problemen omtrent drugs, criminaliteit en prostitutie. Veel moeders 

zijn alleenstaand en hebben kinderen van verschillende mannen. 

Sommige vaders zijn vermoord of overleden, andere zijn verslaafd 

of zitten in de gevangenis en weer andere zijn met de noorderzon 

vertrokken. Een aantal kinderen woont bij hun opa en oma, omdat 

beide ouders niet voor de kinderen willen of kunnen zorgen. We 

zoeken altijd de meest risicovolle situaties op. Oftewel kinderen in 

nood. 

Programma 

Op het terrein kunnen de kinderen douchen en krijgen ze een gezonde 

maaltijd. Onder begeleiding maken ze hun huiswerk, zodat ze beter 

meekomen op school. Daarnaast houden ze iedere dag een kinderdienst. 

Begeleid door Bernard op gitaar en één van de kinderen op cajon, 

beginnen ze altijd met een aantal christelijke kinderliedjes. Op dinsdag 

vertelt Netty een Bijbelverhaal. Op woensdag doet Susanne de poppenkast 

samen met het intelligente ezeltje Patrício. Meestal heeft Patrício het 

verhaal van de dag ervoor niet helemaal goed begrepen en moeten we de 

belangrijkste punten nog een keer uitleggen. Op donderdag kijken de 

kinderen een filmpje  en wordt er doorgepraat over normen en waarden, 

zoals “Hoe ga je met elkaar om?” 

 

 

Dit en nog veel meer kunnen de kinderen leren en doen op het terrein.  

Als u meer wilt lezen over  het werk:  https://kinderwerk-horeb.nl 

https://kinderwerk-horeb.nl/

