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 Itterbeek, 21 maart 2015 

 
Beste lezer, 

 

In deze nieuwsbrief vertelt Freddy ons over de 200ste verjaardag van de geboorte van Don Bosco, een grote 

inspiratiebron voor de werkzaamheden van de Pastoral. 

 

Verder nog een uitgebreide getuigenis van Helene Götzen, die vorig jaar in de periode van de wereldbeker voetbal, een 

bezoek bracht aan een aantal instellingen die door SORRISO in Brazilië ondersteund worden, waaronder “de Pastoral do 

Menor”.  

Tot slot twee artikels over activiteiten die erop gericht zijn de persoonlijke ontplooiing van de jongeren te stimuleren en 

hen helpt om meer zelfvertrouwen te krijgen. 

 

Aan de vooravond van Pasen wensen we u  alvast een zalig en vredig Paasfeest ! 

 

De redactie. 

 

 

 15 maart 2015 

 

 

 

Beste Vrienden, 

 

 Als je dit boekje leest zitten we al een heel stuk in het nieuwe jaar. We zijn ondertussen drie maanden verder en 

beland op de vooravond van de maand april en daarom, eerst en vooral, heel gemeend  en van harte, wensen we elk van 

jullie een “Zalige Pasen en een deugddoende Paastijd” toe.   

 

 Soms word ik hier in Brazilië, vooral in christelijke en godsdienstige middens,  wel af en toe de “Don Bosco van 

Alagoinhas” genoemd. Dit jaar vieren we de tweehonderdste verjaardag van zijn geboorte. Wel het vernoemen waard, 

zeker als men vanuit gelovige inspiratie zich ten volle tracht te geven voor  betere menswording van zovele jongens en 

meisjes, vooral uit de minderbegoede middens. Onvoorwaardelijke goede ingesteldheid moet dan ook steeds centraal 

staan in onze pedagogische opstelling. Hoe kunnen wij steeds trouw blijven aan onze oorspronkelijke roeping...  er 

gewoon zijn voor degenen die ons het meest nodig hebben? Hoe werkelijk, in ons bezig zijn, de goede herder zijn die 

vooral oog heeft voor dat ene verloren schaapje, zoals Jezus het heeft voorgedaan. Hoe onze spiritualiteit van 

gegevenheid en volledige dienstbaarheid steeds meer gestalte geven? Welke programma’s moeten worden opgezet, 

vervolmaakt... welke krijgen voorrang om dit alles mogelijk te maken... om jongeren – kinderen en tieners – meisjes en 

jongens – zó te bezielen dat zij volwaardige kinderen van de Vader, broers en zussen van Jezus en van elkaar en ook 

waardige burgers van onze Braziliaanse samenleving worden en zijn? 
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 Ja, Jezus en zijn blijde boodschap staan centraal in ons dagdagelijkse leven. Uit Hem putten wij telkens opnieuw 

de nodige kracht om verder te gaan, om het niet op te geven, om steeds  opnieuw – als het nodig is – te herbeginnen.   

 

Even belangrijk is het in de ons toegewezen jongeren te blijven geloven...  geloven dat er diep in hen een dynamiek 

aanwezig is die hen vooruit duwt en zin aan hun leven geeft. Zij moeten de verantwoordelijkheid van hun leven in eigen 

handen nemen. In dit proces zijn wij maar een eenvoudige hulp maar die wel belangrijk is. Wij moeten een voorbeeld zijn, 

vooral van dienstbaarheid en solidariteit, van eerlijkheid en vrijgevigheid, van liefde en trouw. Aan ons moeten zij zich 

weten op te trekken wanneer het moeilijk is. Bij ons moeten ze zich geborgen weten en geliefd. Als christen leven, Jezus 

leerling zijn is een persoonlijke keuze die in volle vrijheid moet worden genomen en daarna... dag na dag... beleefd. 

 

 In onze Instelling, de “Pastoral do Menor de Alagoinhas” werken we op dit ogenblik met 32 bezoldigde sociale 

opvoeders en daar boven op nog ongeveer zo’n 40tal vrijwilligers. Wij vinden het fantastisch er te mogen zijn voor zo’n 

600 kinderen, tieners en jongeren. Van hen kunnen we heel veel leren, eerlijk... meer dan van de volwassenen.  

 

Jezus leeft in elk van ons maar heel sterk in kinderen en tieners. De “Pastoraal” is een belangrijk project voor deze jonge 

mensen. Ze komen uit gezinnen waar de vader werkloos is, waar dikwijls de moeder aan het hoofd staat en verlaten is 

door echtgenoot of vriend, waar prostitutie, kinderarbeid en druggebruik aan de orde van de dag liggen, waar geen ruimte 

is voor eigen inbreng, waar jongeren worden afgesnauwd of zelfs geslagen, verwaarloosd. Wij bieden waarden en dingen 

aan die ze thuis of in de gemeenschap niet hebben: aandacht, begrip, liefde, tijd, spel en studie, vervolmaking en 

waardering, eten en drinken, kledij en bescherming... Bij ons hebben ze een veilige thuis, warmte en genegenheid. 

 

Bij de viering van de tweehonderdste verjaardag van Don Bosco kunnen wij alleen nog maar zeggen: “Leve Don Bosco!”, 

“Dank voor je voorbeeld!” en “Don Bosco wees onze voorspreker bij de Heer, dat Hij ons werk overvloedig moge 

zegenen, iedere dag opnieuw!” 

 

 Bij het einde van deze bijdrage dankt de “Pastoral do Menor de Alagoinhas” jullie opnieuw voor je genegenheid 

en meeleven en wenst ieder van jullie nog eens een hele zalige Pasen en voor de rest van het jaar een goede gezondheid, 

veel geluk en vrede.  

 

Jullie vriend, 

 
__________________________ 

Freddy Goven. 

freddygoven@hotmail.com 

 

 

De kracht van verandering 
 

door Helene Götzen (Ratingen, Duitsland) 

na haar bezoek aan onze instelling in juni/juli 2014 

 

 Een compleet andere reis. Deze keer was de hele familie erbij was. We hadden kaarten voor de 

troostfinale van het WK voetbal in Brazilië en hebben naar aanleiding daarvan deze reis georganiseerd. Op die 

manier hadden we tijd om een bezoek te brengen aan de instellingen die door SORRISO in Rio, São Paulo en 

Alagoinhas ondersteund worden. Overal waar we kwamen waren we onder de indruk van de wil die er heerste 

om de dingen te veranderen. 

 Omdat ik zelf enige tijd als maatschappelijk werkster heb gewerkt in Brazilië, volg ik benieuwd alle 

ontwikkelingen van dit zo tegenstrijdige maar oh zo sympathieke land. Voor alle geïnteresseerden heb ik hier 

mijn persoonlijke indrukken genoteerd... 

  

 Succesberichten van de Pastoral do Menor in Alagoinhas 

 Op bezoek bij Pater Freddy (hij heeft het project 30 jaar geleden uit 

de grond gestampt) en zijn team. Mijn man (die voor de eerste keer mee 

was) en ik beleefden een zeer interessante en veelzijdige dag. We kregen een 

totaaloverzicht van alle activiteiten en waren zeer onder de indruk. Het was 

een dag waarop we met onze eigen ogen konden zien hoe passionele en 

toegewijde mensen alles in het werk stellen voor betere levens-

omstandigheden voor hun medemensen. Een beetje meer rechtvaardigheid 

voor velen. 
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 Onze vlucht ging deze keer rechtstreeks naar Salvador de Bahia, waar 

Freddy ons de volgende ochtend al heel vroeg kwam oppikken. Na een rit 

van twee uur doorheen verschillende landschappen bereikten we Alagoinhas, 

een stad met ongeveer 200.000 inwoners die in vele kleine wijken ingedeeld 

is. 

 

 Project Arte pela vida – leven door kunst en muziek 

 Onze eerste halte is een huis in het centrum, dat toebehoort aan 

de “Pastoral do Menor“. Het is onderverdeeld in meerdere vertrekken 

waar de kinderen en jongeren buiten de normale schooluren aan 

verschillende activiteiten kunnen deelnemen. Het doel is om voor de 160 

jongeren tussen 12 en 22 jaar, die in verontrustende situaties leven, de 

toegang tot culturele goederen (muziek, dans, kunst) te vergemakkelijken 

en aan de hand van cursussen hun sociale en professionele ontwikkeling 

te bevorderen. Deze cursussen worden gecombineerd met verschillende 

workshops en demonstraties in openbare instellingen. De meeste van 

deze jongeren kunnen thuis niet oefenen. Daarom komen ze ook buiten 

de cursus om zich verder te ontwikkelen en de waardering van de 

gemeenschap te ervaren. De jongeren worden bijgestaan door opgeleide 

sociaalpedagogen en kunst- en muziekleraars. 

 

De voorstelling was indrukwekkend. De energie en passie waarmee deze jonge mensen zich 

inzetten, straalden gewoon op ons af! 

 

 Project Ark van Noah  

 Hier zijn 200 kinderen van 6 – 14jaar opgenomen die uit extreem 

arme levensomstandigheden komen. De families zijn zeer arm en kunnen hun 

kinderen niet onderhouden of opvoeden. Het is de taak van de projectteams, 

die bestaan uit maatschappelijke werkers, pedagogen en psychologen om de 

kinderen te begeleiden wanneer ze naar de openbare school gaan. Na de 

lessen kunnen de kinderen in de Ark van Noah terecht. Daar krijgen ze een 

warme maaltijd en nemen ze deel aan de verschillende cursussen. Ze moeten 

levensoriëntatie ervaren in een gemeenschap waar ze kunnen opgroeien 

zonder geweld. Het team helpt hen bij het kiezen van scholen voor 

voortgezet onderwijs en beroepsgerichte cursussen. 

 

 Project voorgezette opleiding jonge leerlingen 

 Aan dit project nemen 60 jongen mensen van 17 tot 22 jaar deel. 

Cursussen omtrent sociale en professionele competenties moeten het voor 

deze jonge mensen makkelijker maken om hun weg naar de arbeidsmarkt te 

vinden. Freddy heeft een partnership-overeenkomst met verschillende ondernemingen waar ze bijkomende 

beroepservaringen kunnen opdoen. Het initiatief wordt door Jeugdzorg en de ondernemingen gefinancierd zodat de 

Pastoral enkel de lokalen, de leerkrachten en de mensvorming ter beschikking stelt. 

 

 Project Casa Lar - Kinderheim 

 Ten slotte hebben we de gezinswoning bezichtigd. Hier wonen 

tijdelijk acht kinderen (het jongste kind is drie maanden oud, het oudste 16 

jaar) samen met hun verzorgsters. De kinderen zijn daar via de sociale 

dienst terechtgekomen. Het doel is om hen na een bepaald 

ontwikkelingsniveau in een pleeggezin onder te brengen of via adoptie 

verder te helpen. 

 

 Betrokkenheid ondanks minimumloon 

 Na alle afzonderlijke afdelingen bezocht te hebben, vertelde iedere 

projectleider over hun activiteiten, moeilijkheden en successen. We waren 

onder de indruk van de energie en de persoonlijke betrokkenheid waarmee de opvoeders en sociale pedagogen hier 

hun werk doen. 

 Je merkt dat ze hun werk met liefde doen. Het zou anders onmogelijk zijn om in dit milieu dergelijke 

successen te boeken. Bovendien komt het loon dat ze hebben, nl. 350,00 euro per maand, overeen met het 

minimumloon en zouden velen van hen bij openbare instanties meer kunnen verdienen. 
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De heersende gedachte in deze instelling is “samen iets willen veranderen“! 

 

 De financiering van al deze activiteiten is een groot probleem. Met de 

financiële middelen die ze krijgen van het stadsbestuur en de deelstaat Bahia 

wordt 70 procent van alle kosten gedekt. Bovendien is Freddy sterk 

afhankelijk van donaties van particulieren en instellingen. Elk jaar opnieuw 

moet hij grote inspanningen leveren om deze gelden voor de hele instelling 

in te zamelen. De renovaties van de gebouwen worden uitgesteld omdat de 

vormingstaak voorrang heeft. We wensen het project en alle medewerkers 

veel succes bij de ontwikkeling van de kinderen en jongeren en zullen het 

verder blijven steunen. 

 Hier zou ik mijn familie graag bedanken voor het samen opmaken 

 van dit verslag, voor de steun en nog zoveel meer. Zonder hen zou dit  

niet mogelijk zijn geweest. 

 

 WK voetbal in Brazilië – mijn persoonlijke indrukken 

 Voor de aanvang van het WK werden veel negatieve berichten de wereld ingestuurd en waren er grote 

protestacties. Vele mensen kwamen op straat om te betogen tegen de exuberante uitgaven van de overheid voor 

de bouw van de verschillende stadions in plaats van de nodige investeringen te doen inzake infrastructuur, vorming 

en gezondheid. De helft van de Brazilianen riep: „Er zal geen WK plaatsvinden.“ Een ernstig op te nemen dreiging. 

 „Het wordt het beste wereldkampioenschap aller tijden”, zei 

president Dilma Rousseff van de linkse arbeiderspartij. Zij verspreidde een 

geforceerd optimisme. Voetbal moet als een soort sociale kit zijn, die 

ondanks de grote ongelijkheid de samenleving toch samenbrengt, het 

tornooi in de hoedanigheid van brood en spelen dat de conflicten moet 

camoufleren. 

 We gingen kijken naar de match Brazilië – Nederland, in het stadion in 

Brasilia. Hoewel Brazilië verloor, heerste er toch een goede sfeer. De 

volgende dag, tijdens de finale, die we vanop de “Fifa-Fan-Tribune“ direct aan 

het strand van Fortaleza mochten volgen, waren vele Brazilianen voor 

Duitsland. Argentinië is dan ook de aartsvijand van de Brazilianen. 

 We voelden ons zoals in het stadion in Rio en vierden samen met de 

Brazilianen de COPA tot laat in de nacht!!!!! Een geweldige belevenis. 

 Het WK is, in tegenstelling tot de vele voorspellingen, goed en gedisciplineerd verlopen, alles is goed gelukt en 

er waren geen protestacties. Integendeel: er werd gefeest, gedanst en gezongen!!! Zo zijn ze nu eenmaal, die 

Brazilianen. Ze vergeten snel de dingen en die pure levensvreugde, die kan men hen niet afnemen. 

 

       
Hier heeft het WK voetbal haar bonte sporen nagelaten: vrolijk gekleurde, gerenoveerde huizen in een favela in Rio de Janeiro. 

 

 Brazilië is en blijft een land van de toekomst 

 Het is een enorme uitdaging om van dit land, waar zoveel verschillende 

mensen leven, een middenstandsmaatschappij te maken. Brazilië heeft nood aan 

een “culturele revolutie“, die democratisch en legaal gebeurt. De vorige 

slavenhoudermaatschappij lijdt nog steeds onder de gevolgen van deze extreem 

hiërarchische cultuur. Om die reden hebben de protesten, die vorig jaar 

begonnen zijn, nog een heel andere betekenis dan hier bij ons. Er wordt niet 
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alleen voor een betere scholing en gezondheidszorg gevochten. Deze 

‘gevechten’ zijn ook een manier waarop de Braziliaanse democratie zichzelf 

herontdekt. Men kan deze protesten zien als een belangrijke verandering in 

Brazilië sedert het einde van de militaire dictatuur. 

 

 In het najaar zijn er presidentsverkiezingen. Laat ons hopen dat Brazilië 

echt wel een land van de toekomst blijft! 

 

 

Thema: Het belang van de dans 
 

De dans is een artistieke expressie, een belangrijke vorm van lichamelijke communicatie, het geeft een goed 

gevoel en het draagt bij tot de creatieve ontwikkeling van de mens. Via de dans geven we uitdrukking aan onze 

gemoedstoestand, we versterken onze sociale relaties, we bevorderen onze zelfwaardering waardoor we beter gewapend 

zijn om de problemen van alledag in het leven aan te kunnen.   

 

Het Project Gezinsbegeleiding van de Pastoral do Menor van Alagoinhas richt zich tot kansarme mensen uit de 

periferie van de stad. Eén van die wijken, Alagoinhas Velha, treedt naar buiten dank zij de dansgroep die er actief is.   

 De leden van de groep traden op tijdens artistieke evenementen en feestjes van de Pastoral do Menor. Dit was 

voor hen het startsein om ook andere optredens te verzorgen in de stad. De deelnemers van de dansgroep gingen meer 

in zichzelf geloven, ze kregen meer zelfvertrouwen, het begon hun leven te veranderen. Ze gingen zich meer deel voelen 

van het leven in de stad.  

 

De leden van de groep getuigen over het feit dat het dansen hun leed helpt verzachten, ze krijgen de gelegenheid 

even hun gedachten te verzetten. Het viel op dat ze zich steeds beter gingen organiseren, dat ze steeds meer respect 

kregen voor elkaar. Ze werden echte vrienden. Samen bespraken ze de muziekkeuze en bijhorende choreografie. Het valt 

op dat de meerderheid van de deelnemers van relatief hoge leeftijd is.  

We kunnen dus zeker stellen dat deze activiteiten het groepsgevoel versterken en de deelnemers leert meer 

voor zichzelf op te komen, meer zelfvertrouwen te hebben en daardoor sterker te staan in het leven.  

 

FOTO´S VAN DE DANSGROEP 

 

      
 

 Leidy, coordenadora do programa Arte pela Vida. 

 

WEER EEN DROOM DIE UITKOMT 
 

De Pastoral do Menor de Alagoinhas ijvert nu al 29 jaar voor de verhoging van de levenskwaliteit voor sociaal 

kwetsbare jongeren uit de gemeente Alagoinhas, Bahia, Brazilië. Het project Arca de Noé (de Ark van Noé) is een nieuwe 

droom van stichter Padre Freddy die dit jaar gerealiseerd kon worden. We willen kinderen en jongeren ondersteuning 

geven op het vlak van opleiding en onderwijs tijdens de uren van de dag dat ze niet op school zitten. We stimuleren hun 

leergierigheid en begeleiden hen via allerlei ludieke activiteiten ter ontwikkeling van hun cognitieve capaciteiten en 

vaardigheden. Ze kunnen hun artistieke talenten verder ontwikkelen via deelname aan de workshops dans, plastische 

kunsten, muziek. We zorgen voor bijscholing en alfabetiseringscursussen, informaticalessen en pedagogische 

ontspanningsmomenten via speciaal geselecteerde spelletjes. Het project wordt geleid door Rosemary Cruz onder  

begeleiding van de Pedagogische Coördinatrice Gislanne. Ze kan verder rekenen op een gemotiveerde ploeg monitoren 

en opvoeders die ervaring hebben in bovengenoemde disciplines. Verder kunnen we ook rekenen op de belangrijke 

bijdrage van studenten pedagogie en psychologie en informatica van de lokale universiteit die hun stage op een zinvolle en 

praktische wijze willen invullen.   

 

Het belangrijkste doel van dit project is kinderen en jongeren uit economisch en sociaal kwetsbare gezinnen 

kansen en mogelijkheden te geven zich verder te ontwikkelen op een kwalitatief hoogstaand niveau. Het uiteindelijke doel 

is dat deze jongeren zich gewaardeerd weten als volwaardig burger binnen de rechtstaat.  
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Op dit ogenblik nemen 160 jongeren deel aan de diverse activiteiten. Ze zijn ingeschreven via de gemeentelijke 

school Menino Jesus of rechtstreeks via de Pastoral zelf. Ze zijn allen tussen 6 en 14 jaar. Ze zijn afkomstig uit de arme 

wijken van de stad, sommigen leven in extreme armoede. Ze hebben weinig of geen kansen zich verder te ontwikkelen en 

zijn dikwijls het slachtoffer van geweld en seksuele uitbuiting of andere criminele activiteiten zoals drugshandel. Het valt te 

begrijpen dat hun motivatie om school te lopen niet erg hoog is. . 

 

 
De lokalen van de Pastoral do Menor werden aangepast aan de noden van de activiteiten georganiseerd binnen het kader 

van het project. Stap voor stap bereiken we onze doelstellingen om de deelnemers op een kwaliteitsvolle wijze op te 

vangen en te begeleiden in hun ontwikkeling.  

 

We beseffen dat de strijd hard is, maar de voldoening is des groter naarmate we de resultaten zien, op elk moment dat 

de dankbaarheid en erkentelijkheid blinkt in de ogen van de jongeren. We danken God voor de vorderingen in het 

bereiken van de resultaten die we vooropstelden, voor elke overwonnen fase. We blijven vastberaden en vol 

enthousiasme verder werken aan de realisatie van onze droom om samen met onze partners en medestanders een beetje 

meer levenskwaliteit aan onze kinderen en jongeren te bieden zodat ze opnieuw kunnen hopen op een betere toekomst.  

 

                   
 

 Rosemary Cruz, Coördinatrice van het Project Arca de Noé. 

 

 

 

DANK JE WEL  –  DANK JE WEL  –  DANK JE WEL  –  DANK JE WEL  –  DANK JE WEL 
 

Giften voor het straatkinderenproject van Freddy Goven in Alagoinhas kan je steeds 

overmaken via een overschrijving of via een permanente opdracht op  

rekening: IBAN: BE84 4358 0341 0159  BIC: KREDBEBB 

van VIA-Don Bosco vzw, Leopold II- laan 195, 1080 Brussel 

Mededeling : project 5078 - Conviver Alagoinhas Brasil. 

Indien het jaarlijkse totaal van je giften minstens 40 euro (*) bedraagt,  

ontvang je automatisch een fiscaal attest. 
 

(*)Deze 40 euro kost u dank zij het fiscaal attest in werkelijkheid slechts zo’n 25 euro. 

Houd hiermee rekening wanneer je het bedrag dat je écht wil delen gaat bepalen! 

DANK JE WEL  –  DANK JE WEL  –  DANK JE WEL  –  DANK JE WEL  –  DANK JE WEL 
 

 

 
Het afdrukken van de nieuwsbrief werd gesponsord door 
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