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 Itterbeek, 16 december 2015 
 

Beste lezer, 
 
Hier zijn we opnieuw met onze driemaandelijkse nieuwsbrief om u geïnformeerd te houden over (enkele van ) de 
activiteiten van de Pastoral do Menor. 
 
Veel nieuws haalt bij ons de pers niet vanuit Zuid-Amerika. En als er al nieuws is, is het meestal geen goed nieuws. 
 
Met een economie die in 2015 zo’n 3,7% zal gekrompen zijn, staat Brazilië, samen met vele andere landen op het Zuid-
Amerikaanse continent weer voor moeilijke tijden. Politiek is er een afzettingsprocedure gestart tegen de President 
Dilma Rousseff.  En op vlak van milieu heeft zich de grootste milieuramp voltrokken uit de Braziliaanse geschiedenis.  
Onzeker tijden voor velen. Laat ons hopen dat de gewone mensen er niet weer het slachtoffer van worden. (Voor zij die 
het nog niet zijn.) 
 
In onze ‘welk cadeautje moet ik kopen?’ en ‘welk gerecht ga ik klaarmaken?’ periode van het jaar, toch weer eens die 
warme oproep om solidariteit.   
Solidariteit in al zijn vormen. Dichtbij of ver weg. Een beetje geven, een beetje delen. 
Je wordt er alleen maar als mens rijker en gelukkiger van. 
Probeer het ook eens. 
 
Laat dat ook een mooi voornemen zijn voor 2016 ! 
 
Maak er een warme Kerst van, en we wensen u en uw dierbaren voor 2016 een goede gezondheid, veel energie, en 
vreugde en vriendschap. En solidariteit. 
 
De redactie. 
 
2de Talentenfestival 

 
Na het succesvolle 1ste Talentenfestival vorig jaar besloten we om dit evenement als vaste waarde op de 

kalender te plaatsen elk jaar.  
Het project Kunst door het Leven stelt zich tot doel de toegankelijkheid tot culturele manifestaties en 

kunstevenementen voor onze sociaal kwetsbare jongeren te verhogen. Dat doen we via het organiseren van socio-
educatieve acties en allerlei kunstevenementen. Eén van die evenementen was het Tweede Talentenfestival dat doorging 
op 18/07/2015. Het festival vond plaats in de lokalen van de Pastoral do Menor. Voor veel jongeren was het de eerste 
gelegenheid om hun kunnen te demonstreren op een podium.  
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De voorbereidingen gingen van start in mei met de promotie van het evenement, de inschrijvingen en de 
repetities. De jongeren konden rekenen op de assistentie en logistieke 
ondersteuning van onze opvoeders en monitoren bij het organiseren van hun 
optredens, zonder dat ze tussenkwamen in de creatieve en artistieke 
realisaties. Doel van de hele actie is de jongeren een kans te geven hun 
creatief-artistiek potentieel verder te ontwikkelen.  

De jongeren hielpen 
bij de voorbereiding van de zaal: 
schoonmaken, versieren van de 
zaal en podium, het installeren 
van de geluidsinstallatie, de 
verlichting etc.  

Naast de 
opvoeringen door de jongeren van het project trad ook de Dansschool Mescla 
op. Zij openden het festival en sloten het ook af.  

Er waren vijf dansvoorstellingen, waarvan één door onze 
theatergroep werd georganiseerd, zes muziekoptredens en een 
toneelopvoering. Het geheel werd aan elkaar gepraat door onze opvoeder 

Anderson die met zijn poëtische teksten grote bijval oogstte. Verder moeten we zeker ook de hulp van onze opvoeders 
Maiana en Welson vermelden en van onze vrijwilliger Antonio, beter bekend als Tom. 

Opvallend was ook de bijdrage van Carolina, de moeder van onze kleine Charlisson van het Project Ark van 
Noé. Ze voerde twee liedjes uit in playback.  

De organisatoren van het evenement waren heel tevreden. Het was 
een belangrijk moment van integratie van de kinderen en jongeren die 
deelnemen aan de diverse projecten van de Pastoral do Menor. Het was ook een 
prima gelegenheid voor deze jongeren om hun artistieke talenten te tonen aan 
de buitenwereld.  

We hopen dat we volgend jaar weer kunnen rekenen op nieuwe 
talenten die zich kunnen openbaren via dit prachtige project! 

 
Leidiany, coördinatrice van het Project 

 
 
 

 

  
 
 10 december 2015 
 
 Beste Vrienden, 
  
 Wat een miserie toch in deze wereld!!! 
 Terreuraanslagen in Parijs, onzekerheid en onrust in België (vooral Brussel), bomaanslagen en vernieling in Syrië 
en Irak tegen de IS, kolossale dambreuk bij een ongelooflijk groot ontginningsbedrijf in Minas Gerais (Vale - Brazilië) met 
doden, vermisten en een gigantische milieubezoedeling van meer dan 700km (tot in de Atlantische oceaan!), tyfoons in 
Zuid Brazilië, aardbeving in Japan... 
 
 En dat alles in de advent- en kersttijd... tijd van inkeer, verwachting, nieuw leven en zucht naar Vrede en Welzijn. 
Ja, we mogen, ondanks alles, toch niet de moed opgeven. Laten we de hoop niet verliezen dat het eens beter en menselijker 
zal worden. Maar, het is wel waar dat dit dan voor het grootste deel van elk van ons afhankelijk is. Kerstmis, een gebeurtenis 
die elk jaar ons weer oproept naar Liefde, Rechtvaardigheid en Vrede. “Kerstmis” moeten wij zelf zijn! Wie dit mooi 
uitdrukte is onze Paus Franciscus in zijn Kerstwens op 25 december verleden jaar. Graag schrijf ik deze Kerstwens hier over. 
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Kerstmis ben jij... 
 
 Kerstmis heeft de neiging om altijd een luidruchtig feest te zijn; nochtans is de stilte erg noodzakelijk, zodat men in 

staat is de stem van de Liefde te horen. 
 Kerstmis ben jij, als je bereid bent om elke dag opnieuw geboren te worden en God je ziel te laten binnen dringen. 
 De kerstboom ben jij, als je met eigen kracht je verzet tegen tegenwind en moeilijkheden van het leven. 
 Je bent de kerstversiering wanneer je deugden kleuren zijn die je leven versieren. 
 Je bent de kerstklok wanneer je begeesterd, verzamelt en samenkomt. 
 Het licht van Kerstmis ben je wanneer je met een leven vol goedheid, geduld, vreugde en vrijgevigheid licht kunt zijn 

om de weg van de anderen te verlichten. 
 De kerstengel ben je als je het lied kan aanheffen en zijn boodschap kan zingen van vrede, gerechtigheid en liefde. 
 De kerstster en -gids ben je wanneer je in staat zijt iemand mee te nemen om de Heer te ontmoeten. 
 Je zal een wijze koning zijn wanneer je, als geschenk, het beste van jezelf kunt geven, zonder onderscheid van gelijk 

wie. 
 De muziek van Kerstmis ben je wanneer je in staat zijt je innerlijke harmonie te beleven. 
 Het kerstcadeau ben je wanneer je je kunt gedragen als een echte vriend en broer voor ieder ander mens. 
 De kerstkaart ben je wanneer je goedheid en liefde kunt overdragen met je handen en je hart. 
 De kerstwensen ben je wanneer je vergeeft en zo opnieuw de vrede ronddeelt, zelfs ten koste van je eigen offer. 
 Het kerstdiner ben je wanneer je gelijk welke behoeftige aan je zijde brood en hoop verschaft. 
 Jij bent de kerstnacht wanneer je bewust, bescheiden, ver van het lawaai en van de grote en lange vieringen, in stilte 

de Verlosser van de Wereld ontvangt. 
 Een zeer Zalige Kerstmis aan allen die op deze kerstboodschap proberen te gelijken. 
 
         Paus Franciscus 
 
 Mag ik jullie dan op het einde van dit laatste artikel van mij en voor dit jaar opnieuw vragen om, in deze feestmaand 
van Kerstmis en Nieuwjaar, jullie hart te openen en wat meer aandacht te schenken aan het leven en het lot van onze 
kinderen, tieners en jongeren? De “Pastoral do Menor de Alagoinhas” dankt jullie hiervoor van harte en wenst ieder van 
jullie een Zalige Kerst en een Gelukkig en Voorspoedig Nieuw Jaar toe vol goede gezondheid, geluk en vrede. 
 
Jullie vriend, 

 
__________________________ 
Freddy Goven. 
freddygoven@hotmail.com 
 

Over het Vormingsproject Bahia  
 

Gedurende haar nu bijna 30 jarig traject, heeft de Pastoral do Menor, via de begeleiding van socio-economisch 
kwetsbare jongeren en hun gezinnen, een strategie ontwikkelt en acties gerealiseerd die de verbetering van de 
levenskwaliteit en het respect voor de fundamentele basisrechten van dit segment van de bevolking bevordert.  

In het kader van deze missie realiseert de Pastoral do Menor (PAMA), samen met andere organisaties en lokale 
overheden, een educatief project die deze sociaal en economisch kwetsbare jongeren de kansen geeft en de instrumenten 
aanbiedt om voldoende gevormd en opgeleid toe te treden tot de arbeidsmarkt. Dat project is het Sociaal en Professioneel 
Opleidingsproject dat georganiseerd wordt binnen de lokale en regionale richtlijnen van de lokale overheden.  

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Secretariaat Tewerkstelling en Inkomen van de 
deelstaatregering van Bahia in Alagoinhas en naburige gemeenten zoals Catu-BA, Araçás-BA en Pedrão-BA – gemeenten uit 
de regio Litoral Norte en Agreste Baiano. Er worden opleidingspakketten aangeboden op het vlak van sociale vorming en 
beroepsopleiding in de sector voeding en bouw, in totaal 200 lesuren. Uit enquêtes van lokale overheidsinstanties blijkt dat 
in beide hogergenoemde 
sectoren de nood aan goed 
opgeleide arbeidskrachten 
het grootst is. Dank zij de 
opgebouwde ervaring van de 
laatste jaren op het vlak van 
beroepsopleiding en de 
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infrastructuur waarover we beschikken, staat de bijdrage van de PAMA garant voor 
kwaliteit en efficiëntie bij de uitvoering van de cursussen.   
 
 Het project richt zich vooral op werkloze jongeren die ingeschreven zijn in de diverse 
instanties van de lokale overheden.  

We hopen dat de deelnemers aan de diverse cursussen terug hoop en moed 
krijgen om hun leven een constructieve draai te geven en hun levenskwaliteit te verhogen, 
alsook die van hun directe omgeving (gezin, familie, vrienden, wijk waarin ze wonen...).  

 
Bárbara Lima, Coördinatrice van dit Project. 
 

JULI 2015 - SOLIDARITEITSNETWERKEN 
 
Het Project Gezinsbegeleiding - PAF van de Pastoral do Menor van Alagoinhas is actief in zes wijken van de stad: 

Teresópolis, Serra do Ouro, Mangalô, Baixa da Santinha, Alagoinhas Velha en Brasilinha, sociaal kwetsbare wijken in de 
periferie.  

Het project stelt zich tot doel de versterking van de relaties binnen het gezin, binnen de wijk, autonomie en 
protagonisme, empowerment en het ontwikkelen van solidariteitsnetwerken. Daarmee wil het project de meest kwetsbare 
gezinnen meer perspectief bieden op een verhoging van hun levenskwaliteit.  

Tijdens de regelmatige bijeenkomsten bleek duidelijk dat de deelnemers, vooral vrouwen, bezorgd waren voor elkaars 
welzijn, voor de levenskwaliteit in hun wijken en voor hun medebewoners. De problemen van het dagelijkse leven liggen 
hen nauw aan het hart.  

Uiting gevend aan hun gevoelens van liefde en compassie gaan de deelnemers van dit project op bezoek bij elkaar bij 
ziekte of wanneer familiale problemen hen hinderen naar de activiteiten en bijeenkomsten te komen. Ze brengen een 
boodschap van broederschap en samenhang, van troost en ondersteuning. 

De deelnemers worden gestimuleerd om elkaar te helpen en bij te staan om toegang te verkrijgen tot de openbare 
diensten, tot de lokale overheid om respect voor hun rechten en voor de medebewoners van hun wijken af te dwingen. 

Uit de feiten blijkt duidelijk dat de solidariteitsnetwerken leiden tot een grotere onderlinge betrokkenheid en de 
relaties binnen de lokale gemeenschappen versterken. Het groepsgevoel wordt er door versterkt.    

 
Laice, coördinatrice 

      
 
 

Steeds op zoek naar vernieuwing... 
 

In juli ging een nieuw semester van start, met meer rijpheid, wijsheid, kameraadschap, respect en solidariteit met 
onze kinderen en jongeren die deelnemen aan het Project de Ark van Noé. De diverse activiteiten van dit project gingen dit 
jaar van start op 13 april. Maar de monitoren en opvoeders begonnen al in maart met opleiding en vorming georganiseerd 
door de pedagogische commissie van de Pastoral do Menor. Ze kregen te horen hoe ze moesten omgaan met sociaal 
kwetsbare kinderen en jongeren, ze leerden omgaan met de moeilijkheden die voortvloeien uit de afkomst van de jongeren. 
Ze werden wegwijs gemaakt in de wirwar van instituties en overheidsorganen die de rechten van de sociaal kwetsbare 
minderjarigen promoot. Verder werd de planning opgesteld van alle activiteiten binnen het project.  

We kunnen dit jaar rekenen op een aantal nieuwe medewerkers die zich zeer geëngageerd tonen in hun strijd ter 
verdediging en promotie van de rechten van onze kinderen en jongeren. Ze organiseerden socio-educatieve activiteiten op 
een ludieke wijze op het vlak van capoeira, psychologische begeleiding, rekenen, taal, dans, muziek sport.  

We gingen van start dit jaar met 165 ingeschreven kinderen en jongeren die studeren in enkele lokale scholen 
waarmee we een overeenkomst afsloten in samenwerking met het Secretariaat voor Onderwijs van de deelstaat Bahia. 
Daarnaast schreven zich nog een 35-tal jongeren in van naburige kansarme wijken, minderjarigen in verhoogde staat van 
socio-economische kwetsbaarheid. Naast de overeenkomst met het Onderwijssecretariaat gingen we ook een 
overeenkomst aan met de liefdadigheidsinstelling Santa Casa de Misericórdia die ons een oog- en tandarts ter beschikking 
stelde voor de begeleiding van onze leerlingen. 
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De voorbije maanden konden we duidelijk vaststellen dat de belangstelling en het vertrouwen van de deelnemers en 
hun ouders steeds groter werd. Het aantal deelnemers aan de ouderbijeenkomsten steeg gestaag en steeds meer ouders 
zoeken ons op met vragen om advies in verband met de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen. We verwijzen hen 
dan ook door naar een andere programma van de Pastoral do Menor, nl de Gezinsbegeleiding. Dit geeft hen een sterk 
gevoel ernstig genomen te worden en ze beseffen meer en meer dat de verandering in hun leven een belangrijk collectief 
aspect heeft, en niet alleen op individueel vlak gerealiseerd kan worden. We moeten ons op de buitenwereld richten, op 
het samenleven in de wijk, om zo de noden van de bewoners te leren kennen en hen bij te staan in hun strijd tegen armoede 
en miserie. We zijn dan ook van start gegaan met een bevraging van de bewoners van enkele kansarme wijken om hun 
leven en behoeften beter in kaart te brengen en op basis daarvan een goed gefundeerd project op te zetten dat vanuit de 
basis vertrekt.  

        
 

                  
 

Met enthousiasme en zelfvertrouwen ijveren we om de jongeren en hun gezinnen het beste mee te geven en hen 
terug te doen geloven in het leven. We helpen hen hun leven te reconstrueren, in samenwerking met andere organisaties 
en lokale overheden. We willen hen vooral momenten schenken van vreugde, ontspanning, respect en liefde voor hun 
naasten.  

 
Rosemary, coördinatrice van het Project “Arca de Noé”(Ark van Noé) 

 
Zorg dragen voor het gekwetste hart 
 
Beste lezers en lezeressen, 
 

Nooit heb ik me kunnen voorstellen hoe boeiend het beroep van psychologe is... zorg dragen voor het gekwetste 
hart. Een uitspraak van een lesgever tijdens het eerste semester van mijn studies bleef me altijd achtervolgen: “Een goede 
psycholoog moet zich bevrijden van alle vooroordelen.” Voor mij betekent het feit te werken als psychologe in de Pastoral 
do Menor dat ik respect heb voor de mens in al zijn aspecten en diversiteiten, met al zijn angsten en smarten. Ik probeer 
zeer aandachtig en diep te luisteren, empathie te tonen en zo authentiek mogelijk te blijven. Ik leer veel uit elk gesprek dat 
ik heb. Ik ontdek telkens weer de grote nood van onze kinderen en jongeren om gehoord te worden, hun diepe verlangen 
dat er iemand naar hen luistert, echt luistert. Thuis kunnen ze nauwelijks of niet met hun verhaal terecht. Er is geen tijd of 
geen structuur, er is geen autoriteit in het gezin waar ze naar kunnen opkijken. In de psychologie noemen we dat het 
ontbreken van vaderlijke of moederlijke referentiefiguur, er worden geen grenzen gesteld binnen het gezin. In veel gevallen 
worden de kinderen opgevoed door de grootouders, die oud en vermoeid zijn, en het daardoor minder nauw nemen met 
de regels en afspraken binnen het gezin.  

Een steeds weerkerend probleem in de verhalen is het dikwijls overmatige alcoholgebruik binnen het gezin of de 
lokale gemeenschap, het steeds terugkerende geweld ook. Naast de emotionele aspecten werk ik ook aan de moeilijkheden 
in het leerproces die deze kinderen ondervinden. Veel kinderen kunnen nauwelijks lezen of schrijven, ook al zitten ze al in 
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het derde leerjaar. Ze kunnen nauwelijks volgen op school en worden dan lastig, soms zelfs agressief, het zelfvertrouwen 
neemt af. De mislukking op school dragen ze mee de rest van hun leven.  

Er zijn kinderen die aan hun ouders vragen om naar een andere en betere school overgeplaatst te worden. En 
inderdaad bestaan er scholen waar het onderwijzend personeel sterk geëngageerd is en speciale aandacht heeft voor de 
specifieke moeilijkheden van onze sociaal en economisch achtergestelde jongeren.  

Ik begeleid ook jongeren die zich voorbereiden op het doordringen tot de arbeidsmarkt via een aangepast 
opleiding. Dank zij mijn tussenkomsten beseffen ze dat ze tot veel meer in staat zijn dan ze eerder dachten. Sommigen zijn 
beschadigd uit een onderwijs gekomen dat totaal niet aangepast was aan hun noden en behoeften. Met de jongeren die 
stage lopen in de lokale bedrijven werk ik aan hun capaciteiten, hun beperkingen, hun mogelijkheden, hun ontwikkeling. 
Het is duidelijk dat het werken aan de psychologische aspecten bijdraagt aan het innerlijk versterken van de mens, aan het 
versterken van het geloof in zichzelf en in het eigen kunnen en de eigen creativiteit.  

Ik begeleid ook de ouders en andere gezinsleden van onze jongeren. Ik luister naar hun verhaal, hun geschiedenis, 
hun moeilijkheden en verwachtingen in het leven. Het helpt om de moeilijkheden en angsten van de jongeren beter te 
leren begrijpen. Vooral over de zwangerschap en de bevalling stel ik veel vragen. Ik ontdek dat veel moeilijkheden reeds 
ontstaan in de uterus. Ik doe vooral individuele begeleiding. Uit tijdsgebrek moet ik soms mensen die een intensieve 
therapie nodig hebben of willen, doorsturen naar een collega psycholoog. De coördinatie van het programma 
gezinsbegeleiding neemt ook initiatieven ter verbetering van de gezinsproblemen, onder andere via workshops, 
bijeenkomsten, vormingsmomenten...  

Maria Lucia da Silva, pedagoge en nu ook psychologe. 

 

Kerstmis is een ideale tijd om na te denken over onze verwezenlijkingen en fouten, om alle 
goeds toe te wensen aan alle mensen en om onze inzet te verstevigen  

om de wereld te veranderen in een warme, aangename en levensvriendelijke thuis. 
We hadden een 2015 vol overwinningen. Jouw vriendschap en partnerschap waren de 

sleutels voor onze successen. Op jouw hulp en steun mogen rekenen, maakte het grote verschil. 
Prettige kerstdagen en een 2016 vol Vrede, 

Gezondheid en Geluk! 
Dit zijn de beste wensen van de ganse “Pastoral do Menor de Alagoinhas”  

en ook van Pe. Freddy 

 

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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