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 Itterbeek, 21 juni 2015 

 
Beste lezer, 

 

Net voor de zomervakantie komen we met een nieuwe nieuwsbrief over de activiteiten van de Pastoral. 

 

In de Pastoral werd een nieuw beleidsdocument afgewerkt, en voorgesteld onder grote belangstelling.  

Dit document is het referentiewerk dat de weg moet wijzen voor de toekomstige werking.  

Freddy bericht er over in zijn bijdrage. 

 

Verder hebben we enkele bijdragen en getuigenissen van de activiteiten in en rond de Pastoral. 

 

Veel leesplezier. En we wensen u een voor de komende weken een heerlijke en ontspannende zomertijd toe! 

 

De redactie. 

 

 

Getuigenis van Gilmar Santos : op een dag aan de bushalte. 
 

Beste lezers van deze nieuwsbrief 

 

Het is met veel plezier dat ik met jullie het getuigenis deel van Gilmar, vandaag een jongvolwassene van 28 jaar.  

 

Toen ik hem leerde kennen was hij 10 jaar. Hij kwam uit een gezin van 6, hij was ijverig, vol energie om te groeien in het 

leven, gepassioneerd door het beroep van meubelmaker.  

 

Onlangs kwam ik hem terug tegen aan de bushalte. Hij vroeg hoe het was met de medewerkers van de Pastoral do 

Menor, hij haalde herinneringen op aan de mooie momenten die hij beleefde bij ons.  

 

Hij zei: “Mijn grote droom is te beginnen met een eigen meubelatelier. Ik heb al gewerkt als monteur van meubels in een 

onderneming hier in de stad. Weet je, Lucia, het geeft me zo veel plezier en voldoening om een meubel stuk voor stuk te 

zien ontstaan uit een bruut stuk hout dat dan in de machine en via handwerk geleidelijk aan geboetseerd wordt tot een 

nuttig en praktisch meubelstuk, een tafel, een kleerkast, een stoel… ” 

 

Hij vertelde me over de toestand van de wijk waarin hij woonde... geweld... drugs... het feit dat zijn broers dank zij de 

Pastoral do Menor niet de verkeerde weg opgingen... dat ze nu een job hadden ... één van hen koos voor de muziek… 

een andere werkt in de lokale handel.  

 

Hij zelf was net weggegaan bij de lokale bier- en frisdrankproducent Schincariol na er drie jaar gewerkt te hebben.  

Hij was op zoek naar ander werk, in een andere onderneming.  

Hij vertelde dat hij hoopte een nieuwe cursus te kunnen volgen om te voldoen aan de toenemende eisen van de 

arbeidsmarkt. Hij voelde de noodzaak om zich verder professioneel te ontwikkelen, vooral op het vlak van de 

elektromechanica.  

 

Hij vertelde ook dat hij in zijn vrije uren steeds bezig was met het maken van eenvoudige meubeltjes in een 

schrijnwerkerij van een vriend.  
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Tijdens het gesprek vroeg hij me of de cursus meubelmakerij nog altijd gegeven werd op de Pastoral do Menor. Ik 

vertelde hem dat dit niet het geval was gezien de beperkte belangstelling van de jongeren toen de cursus nog werd 

aangeboden op de beroepsschool. De jongeren hadden vooral belangstelling voor de lessen informatica, onderhoud van 

computers, metaalbewerking, mechanica.  

 

“Jammer,” zei hij, “er zijn zo weinig meubelmakers in de stad, zo weinig technici die meubels monteren.”  

Aan het einde van het gesprek vertelde hij over de goede herinneringen die hij had aan de Pastoral en de levenslessen die 

hij er leerde. Toen kwam de bus aan en eindigde ons gesprek.  

 

Maria Lucia da Silva, pedagoge en psychologe.   

 

 

 

  
 

 28 mei 2015 

 

 

Beste Vrienden, 

 

Hier zijn we dan met onze tweede brief voor dit jaar, 2015.  

 

Hier in Brazilië gaat het met de kinderen, tieners, jongeren, opvoeders, andere medewerkers en met mijzelf alles vrij 

goed. Gelukkig maar! 

 

Tijdens de maand april zaten we wel enkele weken serieus onder stoom. Op maandag 27 april ll. lanceerden we onze 

tweede PPP (Projeto Político Pedagôgico).  

Het is de nieuwe “Vademecum” voor onze Instelling.  

Gedurende meer dan 4 jaar is er met de gehele “Pastoral do Menor de Alagoinhas” – kinderen, tieners, jongeren, 

opvoeders, functionarissen en vooral met de pedagogische commissie – heel serieus nagedacht, gediscussieerd, 

geëvalueerd en geschreven geweest (en herschreven) maar nu is het zover. Hij is klaar. 

 

Dus die maandag werd hij in volle glorie voorgesteld aan de plaatselijke gemeenschap van Alagoinhas en vanaf die dag is hij 

dan ook ons nieuw kompas voor ons doen en laten in ons dagelijks pedagogisch bezig zijn. 

 

Wel belangrijk als we de aanwezigheid noteerden van twee van onze plaatselijke schepenen. En er waren ook mensen van 

het Staatssecretariaat van Opvoeding en ook van het Secretariaat van Sociale Zaken. Uit Salvador kwam onze plaatselijke 

verkozen volksvertegenwoordiger de avond mee opluisteren. En uit Brazilië was er zelfs een vertegenwoordiger van het 

MDS (Ministério do Desenvolvimento Social). 

 

Ik liep de laatste dagen voor de lancering wel een beetje zenuwachtig rond want als president van de PAMA moest ik de 

coördinator zijn van die toch wel belangrijke gebeurtenis. 

 

We kregen een formidabele hulp en serieuze duw in de rug van een zeer gekende professor van de USP (belangrijkste 

universiteit van São Paulo). Zij kent ons heel goed en zo ook onze Instelling. Wij ontmoetten mekaar een paar keren in 

het verleden tijdens de nationale oecumenische weken van de “Menor”, onder de hoede van wijlen aartsbisschop Dom 

Luciano Mendes, in die tijden voorzitter en secretaris van de Braziliaanse bisschoppenconferentie, telkens in São Paulo 

georganiseerd  

Zij heeft die avond, op een magistrale manier, de mensen een beetje beter wegwijs gemaakt in wat de uitdrukkingen 

“Sociale Opvoeder” en “Sociale Educatie” eigenlijk wel inhouden… en hoe dit door ons concreet wordt beleefd in ons 

wek van de PAMA. 

 

Het werd dus wel een hele belangrijke en zeer gelukkige avond. Na de officiële plechtigheid kregen de aanwezigen een 

exemplaar van deze PPP mee naar huis, dat bij wens door mij werd getekend met een persoonlijk kort maar treffend 

woordje. 
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Hou je kloek en kranig en dan nog... 

Nog vele groetjes en bedankt voor jullie blijvende steun en hulp. 

 

Een schone en deugddoende zomer met als het kan een zeer toffe verlofperiode. 

En voor de studenten... eerst en vooral... veel geluk met de examens! 

 

Jullie vriend, 

 
__________________________ 

Freddy Goven. 

freddygoven@hotmail.com 

 

 

 

De activiteiten gerealiseerd in het opvangtehuis - PAMA - 2014 
Nog een artikeltje met nieuws over de werking van verleden jaar 

 

 Tussen januari en december 2014 werden heel wat activiteiten georganiseerd in het kader van het project 

“opvangtehuis” met als doel de bescherming van de fundamentele rechten van de kinderen en jongeren, zoals vastgelegd 

in het Statuut van de Minderjarige, waar te maken in samenwerking met diverse lokale en regionale overheidsorganisaties.  

 We startten 2014 met 9 jongeren in ons opvangtehuis. In de loop van het jaar verwelkomden we er nog vijf, 

terwijl er vier terugkeerden naar hun biologische ouders of opgevangen werden in een adoptiegezin. 

 

 Met als doel de promotie te realiseren van de fundamentele rechten van onze kinderen en jongeren werden de 

volgende activiteiten georganiseerd: 

• De opgevangen jongeren werden ingeschreven in de lokale scholen en er werd toegezien op de 

schoolfrequentie; 

• Er werden ontspanningsmomenten georganiseerd; 

• Regelmatig worden bijeenkomsten gehouden samen met de jongeren om de dagelijkse routine binnen het 

opvangtehuis te evalueren en te organiseren; 

• Deelname aan eucharistievieringen of andere religieuze momenten met respect voor alle religies; 

• Individuele begeleiding en groepsbegeleiding door onze psychologe, sociaal assistente en pedagoge; 

• Elke maand wordt een feestje georganiseerd voor de jarigen; 

• De jongeren werden actief betrokken bij alle activiteiten en evenementen waaraan de Pastoral do Menor 

deelnam; 

• Nauwe samenwerking met de andere projecten en programma´s van de Pastoral do Menor; 

• Opvang door gastfamilies tijdens speciale momenten zoals Kerstmis, Pasen etc.; 

• Vergaderingen met de onthaalmoeders en de medewerkers van het programma; 

• Huisbezoeken aan de biologische ouders van de jongeren met als doel de re-integratie van de jongere te 

bespoedigen en te realiseren; 

• 1 kind verliet ons in oktober (Cristopher Liel), 2 kinderen in december (Lucas Costa en Kauã). Ze keerden terug 

naar hun biologische ouders of werden opgevangen door een adoptiegezin. Ook een meisje van 14 vervolgde deze weg. 

Er blijven dus nog 10 kinderen en jongeren over die zich voorbereiden op de re-integratie in hun biologische familie of 

adoptiegezin;  

• De kinderen en jongeren werden, samen met Padre Freddy Goven en andere gasten, uitgenodigd op het 

Kerstmaal bij de commandant van de lokale afdeling van de Militaire Politie.   

 

 Onze strijd gaat voort, met de daaraan verbonden uitdagingen en zoektocht naar verbeteringen waar mogelijk. 

We geven niet op, in 2015 zullen we nog meer realiseren dankzij de waardevolle steun van onze goede God. We blijven 

vastberaden in onze strijd ter verdediging van de fundamentele rechten van de kinderen en jongeren binnen onze 

samenleving. Onze werking is noodzakelijk samen met die van andere lokale en regionale organisaties en lokale 

overheidsinstanties. Samen staan we sterk! We moeten er voor zorgen dat elk kind en elke jongere zijn/haar eigen leven 

kan organiseren zoals hij/zij zelf wil. Elk kind en elke jongere heeft het recht in harmonie op te groeien binnen de eigen 

familie of een gastfamilie. 

 Onze droom: dat ze allen zo gelukkig mogelijk mogen opgroeien en zich ontwikkelen tot kritische burgers 

binnen een rechtsstaat waarin hun rechten worden gegarandeerd en waarin ze zich bewust zijn van hun plichten.  

 Wij danken alle lezers voor de belangstelling en sympathie voor ons werk.  

 

 Nildes Gomes – Coördinatrice van het Opvangtehuis. 
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Project Gezinsbegeleiding 
 

 
 

Thema:  Positief zelfbeeld 

 

 Het “zelfbeeld” is de manier waarop we naar onszelf kijken, de manier waarop we over onszelf denken, ons 

zelfrespect, geloof in onszelf, liefde voor onszelf.   

 

 In het kader van het Project Gezinsbegeleiding – PAF worden bijeenkomsten georganiseerd met de ouders of 

andere familieleden van de kinderen en jongeren die deelnemen, vooral aan ons nieuw project, “Arca de Noé”. Doel van 

deze bijeenkomsten is de mensen bewuster te maken van hun eigen kunnen en capaciteiten om hun lot in eigen handen te 

nemen. In groep worden verschillende thema´s besproken en bediscussieerd die betrekking hebben op het zelfbeeld, het 

zelfvertrouwen en het versterken van de familierelaties.  

 

 De deelnemers zijn afkomstig uit de kansarme periferie van de stad Alagoinhas. Ze zijn vaak het slachtoffer van 

geweld, familiale conflicten, mishandeling, uitbuiting, drugs en hebben meestal weinig of geen toegang tot openbare 

diensten en zijn zich meestal niet bewust van hun rechten binnen de democratische rechtsstaat.  

 

 Naast het werken aan een verbeterd zelfbeeld en verhoogd zelfvertrouwen, worden er ook praktische 

workshops georganiseerd zoals schoonheidsverzorging, haarverzorging, bezoeken aan lokale bedrijven, er worden 

uitstappen georganiseerd en de deelnemers worden uitgenodigd bij diverse culturele en sociale manifestaties en 

evenementen.  

 

 In de loop van het project konden we vaststellen dat de moeders zich meer gingen bekommeren om hun 

kinderen, dat de deelnemers zich meer bewust gingen worden van hun fundamentele sociaal-politieke rechten. Er groeide 

ook een hechtere band tussen de deelnemende gezinnen en de medewerkers en opvoeders van de Pastoral do Menor. Er 

was een nauwe samenwerking tussen de coördinerende equipe van het project PAF en het project “Arca de Noé”. Steeds 

meer mensen nemen het initiatief om de Pastoral do Menor te bezoeken om meer informatie te krijgen over de diverse 

projecten en activiteiten.  

 

 De eerste stappen op de weg naar versteviging van de familiale banden zijn gemaakt. We constateren ook een 

verhoogde deelname aan de activiteiten die we organiseren. Op deze manier komen we steeds meer tegemoet aan de 

noden en behoeften van de gezinnen van onze leerlingen.  

 

 Elke actie die tot doel heeft het zelfbeeld te verbeteren draagt zodoende bij tot het sterker maken van de sociaal 

zwakkere groepen waardoor ze meer zelfstandigheid verwerven en vol vertrouwen het lot in eigen handen nemen.  

 

 Laice, coördinatrice van het project. 

 

FOTOS 

 

 SCHOONHEIDSSALON    DÉFILÉ VAN DE PASTORAL DO MENOR 
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Nieuws over het Project : ARCA DE NOÉ 
  

 

Wanneer we bij het einde van het eerste semester van 2015 een evaluatie zullen maken van de 

activiteiten binnen dit project kunnen we zeker over het algemeen tevreden zijn. We bereikten 

in grote mate de doelstellingen die we ons vooropgesteld hadden met de georganiseerde 

workshops en cursussen. Die voldoening konden we ook vaststellen bij de kinderen die zonder 

veel perspectief in het leven en zelfvertrouwen bij ons kwamen, maar nu met tranen in de ogen 

moeten vaststellen dat het eerste semester er al op zit en dat ze tijdens de vakantie van eind 

juni enkele weken zonder de Pastoral do Menor verder moeten. We voelden ook de 

dankbaarheid vanwege de ouders van deze kinderen en jongeren, dankbaarheid en blijdschap omdat ze duidelijk de 

veranderingen zagen in het gedrag van hun kroost. Het doet deugd om vast te stellen dat de deelnemertjes aan dit project 

kritisch geworden zijn, dat ze meer onderling respect gingen vertonen, elkaar beter leerden begrijpen en de onderlinge 

verschillen leerden waarderen.  

 

 We zijn ons ten zeerste bewust van de grote verantwoordelijkheid die we hebben. Een verantwoordelijkheid die 

we met veel liefde ten harte nemen. We geven onze kinderen en jongeren momenten van blijdschap, we geven hen een 

luisterend oor, ze voelen zich eindelijk ernstig genomen. De vooroordelen die de meerderheid van de mensen heeft over 

deze kansarme jongeren als zijnde kleine criminelen en nietsnutten moet veranderen, ook hier ligt een grote 

verantwoordelijkheid voor ons. Het deed dan ook veel deugd toen we werden uitgenodigd met een 20-tal kinderen 

aanwezig te zijn bij de opening van een roomijswinkel in de stad.  

 

 Ook de lokale politie en brandweer nodigden ons uit om deel te nemen aan hun feesten. Het was een prima 

gelegenheid voor onze jongeren om de werking van beide korpsen beter te leren kennen. Met een 30-tal kinderen en 

jongeren gingen we ernaartoe. De lokale politieofficier nodigde ons uit voor een feestelijk avondmaal. Vier jongeren 

kregen de gelegenheid om voetballessen te volgen op de militaire sportschool waar we ook onze lessen lichamelijke 

opvoeding mochten organiseren.   

 

 Deze externe activiteiten dragen ertoe bij het imago van onze instelling en ons doelpubliek bij de lokale 

gemeenschap te verbeteren. Ze geven ons de gelegenheid de talenten en waarde van onze kinderen en jongeren tentoon 

te spreiden. De openheid naar de lokale gemeenschap toe is een belangrijk kenmerk van onze werking.  

 

 Dit is ons belangrijkste doel: er voor zorgen dat deze jongeren in zichzelf gaan geloven, dat ze zichzelf gaan 

beschouwen als mens met dezelfde kwaliteiten, rechten en plichten zoals alle anderen. We leren hen inzien dat ze uit de 

kwetsbare situatie kunnen geraken op eigen kracht, dat ze hun lot in eigen handen moeten nemen. Bij het einde van de 

activiteiten eind vorig jaar konden we al grote veranderingen vaststellen op dit vlak. De opvoering in een tot de nok 

gevulde Centro de Cultura van Alagoinhas (ongeveer 800 personen) was daarbij een hoogtepunt waarbij onze jongeren 

hun artistieke talenten konden tonen. Er werd gezongen, gedanst en toneel gespeeld. Onze jonge artiesten glommen van 

trots en blijdschap.  

 

 Deel mogen uitmaken van een project zoals dit is heel verrijkend. We vangen sociaal en economisch kwetsbare 

kinderen en jongeren op die weinig perspectief hebben in het leven, die nauwelijks in zichzelf geloven. Ze komen uit 

verschillende sociale, economische, religieuze en culturele milieus en krijgen heel vaak te maken met negatieve 

vooroordelen vanwege de lokale gemeenschap. Het is zoals een zaadje dat we planten en dan geleidelijk aan de plant zien 

groeien waar uiteindelijk een mooie bloem uitkomt. Het is een traag proces waarin veel geduld nodig is. Het is heel 

emotioneel en deugddoend. We blijven erin geloven dat we samen met de lokale gemeenschap de realiteit van deze 

jongeren kunnen overstijgen en veranderen.  

 

 Zolang de wil tot strijd er is, is er hoop op overwinning….. (Onbekend Auteur) 

 

 Rosemary Cruz, Coördinatrice van het project 
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De Vormingsweek 
 

 Bij de start van elk nieuw werkjaar organiseert de Pedagogische Commissie van de Pastoral do Menor een week 

van vorming, training en planning van de activiteiten voor alle medewerkers van de instelling. Dit jaar werd er gewerkt 

rond het thema “Onderwijs en sociaal werk”. Gedurende 4 dagen werd er gediscussieerd, geanalyseerd en gewerkt aan 

de integratie van de equipe medewerkers.  

 

 De week werd geopend met een groepsdynamica waarbij alle deelnemers de mogelijkheid kregen elkaar  wat 

beter te leren kennen, vooral belangrijk voor de nieuwe collega´s. Daarna werd het thema van de week behandeld op 

verschillende manieren, via groepswerk, individuele reflectie en discussies in de grote groep.  

 

 Op de tweede dag werden workshops georganiseerd, er waren ontspanningsmomenten maar ook momenten 

van discussie en groepswerk.  

 

 De derde dag startte met een documentaire waarin Braziliaanse jongeren getuigden over hun leven en de 

moeilijkheden die ze ondervonden op hun weg naar ontwikkeling en zelfrealisatie. Daarna discussieerden we over de 

documentaire en de link naar de realiteit van de kinderen en jongeren waarmee we werken en de manier waarop de 

Pastoral do Menor kan bijdragen tot de lotsverbetering van deze kansarme jongeren. De derde dag werd afgesloten met 

een uiteenzetting over de werking van de Pastoral do Menor, onze politiek-pedagogische missie, de projecten die in de 

loop der jaren werden en nog worden gerealiseerd en de administratieve structuur.  

 

 De vierde en laatste dag stond in het teken van ontspanning en recreatie met als doel de integratie van de groep 

te bevorderen. We gingen daarvoor verbroederen in één van de serviceclubs in de stad als voorbereiding van weer een 

nieuw jaar werken met onze kinderen en jongeren en hun familieleden.  

 

 De week werd positief geëvalueerd, onze equipe medewerkers kwam er goed voorbereid en versterkt uit, wat 

de werking dit jaar zeker ten goede zal komen.  

 

 Gislane, coördinatrice van de Pedagogische Commissie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Verkoop, installatie en onderhoud van hard- en software, netwerken en beveiliging, hosting oplossingen, cloud computing  

Gespecialiseerd in kantoor netwerken en infrastructuur 

http://www.itxx.be/
mailto:info@itxx.be

