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 Itterbeek, 10 december 2016 
Beste lezer, 
 
Het einde van het jaar staat weer voor de deur. Tijd om even achteruit te kijken (maar niet te lang). Vooral tijd om weer te gaan plannen 
voor het nieuwe jaar. Ook tijd voor cadeautjes. Zoeken, geven en krijgen.  
Hier zijn we met onze laatste nieuwsbrief van 2016.  Brazilië heeft het moeilijk. De Pastoral heeft het moeilijk. Je leest er meer over in de 
bijdrage van Freddy. Als trouwe volgers van de Pastoral kunnen we van heel dichtbij de activiteiten volgen. Onze bijdragen maken echt 
een verschil uit voor hen. Waarvoor oprecht dank. Telkens weer. Om het werk te steunen met iets heel concreets daarom ook een 
oproep om massaal te komen eten op het eetfeest van zondag 29 januari. Hieronder meer info om je in te schrijven. Doe het nu. Dan 
vergeet je het straks niet. 
Misschien ook een oproep om over ons project wat te netwerken. Een modewoord maar het helpt echt. 
Denk eens na over iemand in je buurt, familie, werk, sportvereniging,… Mensen die mee kunnen geïnteresseerd zijn voor projecten als 
de Pastoral. Spreek hen eens aan? Het kost niks. Maar het kan onze steunende groep groter maken!  Als iedere lezer erin slaagt een 
extra iemand mee te krijgen. Dat zou een geweldig nieuwjaarscadeau zijn voor de Pastoral. Want ze hebben het vandaag bijzonder 
nodig. Geef de nieuwsbrief door. Of stuur hem verder via e-mail. Allemaal kleine moeite. 
 
Tot slot: maak van 2017 een heel mooi warm jaar. Blijf vriendelijk, geduldig en respectvol. Geef aandacht en tijd aan mensen. Aan je 
eigen gezondheid. En deel een beetje van wat je in overvloed hebt. Dichtbij. Of ver weg. Dan komt dat warm gevoel vanzelf.  
Bedankt voor alles wat je voor de Pastoral doet !  
 
De Redactie 

 

De Parochieploeg van Itterbeek nodigt je uit op  
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Arte Pela Vida 
 

Op 1 augustus 2016 zijn we van start gegaan met een “Minicursus Burgerschapsvorming” voor de jongeren van het artistieke 
project Arte pela Vida en die binnenkort zullen ingeschreven worden in het project Leercontract.  

Doel van deze minicursus is enerzijds de jongeren voorbereiden op de selectieprocedures (interviews, testen...) die ze moeten 
doorstaan in de zoektocht naar een job, en anderzijds hen instrumenten aan te bieden om met kennis van zaken de beroepsmarkt te 
betreden, bewust van hun rechten en plichten. 

De belangrijkste doelstelling van het project Leercontract is jongeren de kans te geven aan de slag te gaan in lokale handelszaken 
of bedrijven. De jongeren die deelnemen aan het project Arte pela Vida krijgen voorrang om zich kandidaat te stellen. Aangezien het 
project Arte pela Vida zich vooral richt op de ontwikkeling van de artistieke en creatieve talenten van de jongeren en niet zozeer gericht is 
op de bedrijfseconomische vorming, stelden we vast dat een directe doorstroming van het ene project naar het andere grote problemen 
opleverde wat betreft de aanpassing aan de eisen van de beroepsmarkt. Deze moeilijkheden spruiten ook voort uit de ontkenning van de 
basisrechten van deze jongeren, zoals het recht op degelijk onderwijs. Deze jongeren zijn dus extra kwetsbaar en hebben een degelijke 
voorbereiding en begeleiding nodig. Vanuit de lokale bedrijfswereld kregen we ook signalen dat een degelijke voorbereiding van de jongere 
noodzakelijk is alvorens ze een leercontract aan te bieden. Het bedrijfsleven is heel dynamisch en veeleisend. De mensen die in de 
bedrijven of handelszaken werken, hebben weinig of geen tijd om de jongeren voldoende te begeleiden en vorming te geven. Ze zijn ook 
niet altijd voldoende voorbereid om te gaan met weinig gekwalificeerd personeel.  

Vertrekkende vanuit deze realiteit hebben we beslist om van start te gaan met een degelijk uitgewerkte voorbereidingscursus als 
overgangsfase van het ene project van de Pastoral naar het andere. Ín deze cursus gaan we samen met de leerlingen op zoek naar 
relevante thema´s waarrond gewerkt dient te worden met het oog op een degelijke professionele en persoonlijke vorming. De lessen 
worden georganiseerd via een dynamisch leerproces waarin de jongeren een actieve inbreng hebben.  

Dit is ten volle de rol van de Pastoral do Menor: het scheppen van kansen en mogelijkheden voor sociaal en economisch kwetsbare 
jongeren opdat ze hun dromen kunnen realiseren in een samenleving waarin hun fundamentele mensen- en burgerrechten gerespecteerd 
worden.   

Anderson, coördinator van het project: “Arte Pela Vida” 
 

Project “Conviver” (Samenleven) (PAF) 
 

Ieder van ons heeft behoefte om opgenomen te worden in een samenleving, in een groep, rekening houdend met ieders eigenheid 
op persoonlijk en inter-persoonlijk vlak. Maar we kunnen pas tot echte ontwikkeling komen via de relatie met onze medemens.  

Volgens Schutz (1994), auteur van de theorie over de “interpersoonlijke behoeften” “integreren mensen zich pas in een groep 
vanaf het moment dat ze ondervinden dat aan beppalde fundamentele behoeften voldaan wordt via het groepsverband”. Aan de hand van 
grondig onderzoek identificeerde hij drie interpersoonlijke behoeften: insluiting, controle en afectie. Wanneer we ons aansluiten bij één of 
andere groep hopen we te voldoen aan deze drie basisbehoeften.  

Insluiting: De eerste fase van het groepsgebeuren is het zich opgenomen voelen binnen de groep. We observeren door wie we 
aanvaard worden, waarom we aanvaard en gewaardeerd worden. Aan de hand van het al dan niet voelen van affiniteit  met de andere 
groepsleden gaan we besluiten of we in de juiste groep zitten. We gaan het vertrouwen proberen te winnen van de andere groepsleden.  

Controle: In deze fase gaan we onze eigen verantwoordelijkheden binnen de groep ontdekken en aflijnen. We ontdekken wie de 
groep leidt, en waarom. We gaan op zoek naar manieren om het beslissingsproces binnen de groep te beïnvloeden en zodoende bij te 
dragen tot de opbouw van structuren, doelstellingen, groei en verdere ontwikkeling van de groep.  

Afectie: De mens heeft nood aan affectie, aan zich gewaardeerd en geliefd voelen. We ontdekken in de groepsdynamiek wie ons 
waardeert, wie van ons houdt. We leren onze vriendschapsgevoelens te uiten. We willen ons gerespecteerd en gewaardeerd voelen voor 
wie we zijn, niet voor wat we hebben.  

Het Programma Gezinsbegeleiding –  CONVIVER – werkt binnen deze filosofie aan de verwezenlijking van haar algemene 
doelstellingen. We werken in groepsverband aan de verbetering van het levenslot van kansarme gezinnen wiens fundamentele rechten 
niet of nauwelijks gerespecteerd worden. We gaan samen op zoek naar alternatieven om deze moeilijkheden aan te pakken en te 
verhelpen.  

We werken rond thema´s van algemeen belang voor de groep. Tijdens recente bijeenkomsten discussieerden we over het belang 
van de interpersoonlijke relaties om te komen tot een harmonieus samenleven. Dit thema werd door de deelnemers zelf op de agende 
gezet bij de start van de activiteiten begin dit jaar. De discussies werden begeleid door onze vrijwilligers, psychologen Vivian Araújo en 
Ana Paula. Zij gaan op zeer dynamische en interactieve wijze te werk via groepsdiscussies, verschillende groepsdynamieken, videos en 
muziek.  

De gebruikte methodologie droeg bij tot het scheppen van een aangenaam klimaat tijdens de bijeenkomsten,  de deelnemers 
konden volledig ontspannen aan de activiteiten en discussies deelnemen, zonder gêne en verlegenheid. Er ontstond een band van 
onderling respect en vertrouwen. Het gaf de groep een zekere maturiteit om de problemen aan te pakken en oplossingen te zoeken. Er 
werd enthousiast en met volle inzet deelgenomen aan de georganiseerde activiteiten. Na verloop van tijd konden we duidelijk de 
gedragswijzigingen bij de deelnemers waarnemen. Ook buiten de groep werden de gedragswijzigingen duidelijk: op het vlak van 
samenleven binnen het gezin, de relatie met de wijkbewoners, het liefdesleven etc. We zijn ervan overtuigd dat er nog veel werk op de 
plank ligt en dat we nog veel bij te leren hebben binnen deze groepsdynamiek. Maar we stellen vast dat er vooruitgang is, traag maar 
gestaag, in de zoektocht naar alternatieven ter verbetering van de levenskwaliteit van deze mensen.  

Het samen leven binnen de groep bestaat erin dat we samen vooruitgang boeken in het veroveren van een waardige plaats binnen 
de samenleving, dat we elkaar aanmoedigen en bijstaan, met onderling respect en samenhorigheid, op weg naar nieuwe 
toekomstperspectieven.  

Nildes Oliveira, coördenatrice van het project 
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Alagoinhas, 1 december 2016. 
Beste Vrienden van onze Pastoral do Menor, 
 
Hier dan weer een beetje nieuws van bij ons. Het is hier de laatste tijd wel deftig heel warm, niet alleen qua temperatuur maar ook 

qua situatie. Ik ben al verschillende keren dit schrijven begonnen en dan maar weer weg gelegd. Het briefje, deze keer, is helemaal niet 
gemakkelijk geschreven te krijgen maar… niet uitgesteld en nu doen!!! 

 
Ja, de situatie in Brazilië is zeer kritiek. Zo zijn we, met heel veel mensen, de laatste twee weken al drie keer op ´t straat gekomen 

en ons schor geroepen en straten gebarricadeerd als uiting van misnoegdheid tegen de onmenselijke wetsvoorstellen die vooral het kleine 
volk in het hart treffen. De actie is vooral tegen het parlement en de senaat gericht en nog meer tegen de (on)wettige plaatsvervanger van 
de afgezette president Dilma die de ene flater na de andere begaat en al serieus de kraan van sociale- en arbeidstegemoetkomingen 
heeft dicht gedraaid. Wellicht heb je er wel iets van opgevangen in het nieuws van de TV bij jullie. 

 
Begin oktober hadden we ook de gemeenteverkiezingen en de kandidate van de huidige aftredende burgemeester verloor... 

gevolg... er is ineens geen enkele reaal meer beschikbaar om de betaalverplichtingen na te komen... dus... de ene staking na de andere 
(transport, vuilnisophalen, openbaar bestuur, leerkrachten, gezondheidsposten, enz.) ... niemand krijgt nog een salaris, minder nog de 
beloofde hulp en conventies met de verschillende sociale en filantropische instellingen, waaronder wijzelf. 

 
Om het kort te houden... voor onze Pastoral… het gebrek aan hulp sleurt nu al aan vanaf 2014 en dat betekent dat we tot op de 

dag van vandaag de beloofde tussenkomst voor het kinderopvangtehuis nog steeds niet hebben gekregen (10.000 Reaals per maand). 
En dan is dat nog allen maar dit. Als we het even uittellen betekent dat 36 x 10.000 = 360.000 Reaals (of 120.000 Euro). Om het kort te 
houden... alle beloofde en overeengekomen financiële hulp bij mekaar geteld maakt een put van rond de 600.000 Reaals. 

 
We zijn nu al vier keer bij mekaar geweest (de coördinatieleiding en de beheerraad) en hebben alles op een rijtje gezet. Als er 

geen andere ongelukken op de weg komen zullen we problemen hebben met de betaling van de salarissen van december, de dertiende 
maand en de vakantie van januari die ook in december moet ingelost worden. Alles bij mekaar, ondanks de voorziene en reële inkomsten, 
toch nog goed voor een tekort van 160.000 Reaals ofwel 45.000 Euro. 

 
Wat nu gedaan??? We zijn genoodzaakt nu iets te ondernemen wat nog nooit eerder is gebeurt… geld gaan lenen bij de bank tot 

wij de nodige fondsen vinden om het terug te betalen. Het probleem hier is alleen maar de hoge intresten die de banken hier in Brazilië 
opeisen. Wat wel positief is, is het feit dat de nieuwe burgemeester, die het ambt opneemt op 1 januari ons in het hart draagt en op de 
hoogte is van onze pijn. Hij heeft al laten doorschemeren dat er zeker voor de Pastoral gemeentehulp komt volgend jaar. Maar ja… het is 
hier wel: afwachten. 

 
Beste mensen, lieve vrienden, het is nu weer de laatste maand van het jaar en we vieren weer eens Kerstmis, de geboorte van 

het kind van God. Kerstmis en Nieuwjaar zijn momenten dat er wat geschenkjes worden uitgedeeld. Mag ik jullie vragen, indien mogelijk, 
uw eventuele bijdrage wat aan te dikken? God vergoede het jullie en onze kinderen, tieners en jongeren, samen met alle personeel danken 
jullie van harte! 

 
Ondanks dit alles gaat het met mijzelf tamelijk goed (buiten de zorgen). Op 16 december word ik er 71… en de boer hij ploegde 

voort. Maar eerlijk, ik ben wel een beetje aan vakantie toe. Maar die komt al zeer goed in zicht. Kerstmis en Nieuwjaar vier ik met moeder, 
de familie en enkele vrienden. En dan de doktersbezoeken en… nog een paar weekjes naar hier en daar… bedeltocht om, als ´t God 
belief, de banklening voor een groot stuk te verlichten  

 
Voilà, ik ga het er hierbij laten en tot volgend boekje in de maand maart! Voor elk van jullie een Zalige Kersttijd en een meer 

gelukkig Nieuw Jaar. Dank voor jullie blijvende interesse. 

 
Jullie vriend, 
 
Freddy Goven. 
freddygoven@hotmail.com 

  

mailto:freddygoven@hotmail.com
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BRASIL KIRIN OPENT DE DEUREN VOOR DE JONGEREN ONDER LEERCONTRACT VAN DE 
PASTORAL DO MENOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het project Leercontract van de Pastoral do Menor de Alagoinhas- PAMA, wordt georganiseerd binnen het kader van de lokale 
wetgeving op het vlak van stages en leercontract voor jongeren. De wetgeving stelt zich tot doel jongeren een kans te geven, tegen een 
rechtvaardige vergoeding, ervaring op te doen op de werkvloer en zich verder te bekwamen en vormen op professioneel en algemeen 
menselijk vlak.  

We willen jongeren uit kansarme en sociaal kwetsbare segmenten van de samenleving de kans geven hun eerste stappen te 
zetten op de arbeidsmarkt. Het zijn jongeren, tussen 17 en 22 jaar, die weinig kansen hebben gekregen op het vlak van onderwijs en 
opleiding. Op dit moment hebben we 56 jongeren onder leercontract in de 19 ondernemingen die ingeschreven zijn in het programma. We 
hebben 4 lesgroepen administratief assistent en 1 lesgroep benzinepompbediende die van start ging op 11 mei dit jaar.   

Binnen de doelstelling om onze jongeren een zo volledig mogelijke opleiding te geven op professioneel vlak organiseerden we 
een technisch bezoek aan het bedrijf Brasil Kirin, in Alagoinhas, om kennis te maken met de infrastructuur, interne organisatie en het 
productieproces. Brasil Kirin is een drankbedrijf dat deel uitmaakt van de holding Kirin Holdings Company, met 46.000 werknemers actief 
in 15 landen. Het bedrijf in Alagoinhas beschikt over een distributienet van 20 verdeelcentra en 190 verdeelpunten die in totaal een 600-
tal verkooppunten bevoorraden in heel Brazilië. Het bedrijf in Alagoinhas is het belangrijkste productiecentrum van het land.  

Op 16 mei 2016 om 14 uur ging een groep van 34 jongeren onder leiding van professor Marcelo Almeida en de coördinatrice van 
het project, Lindiane Liger, op bezoek bij het bedrijf. Het werd een leerrijke ervaring voor iedereen. We kregen veel uitleg over de 
basisprincipes van de veiligheid op de werkvloer, over het proces van de kwaliteitscontrole van de productie en over de sociale 
verantwoordelijkheid van de onderneming. De marketingafdeling vroeg aan de jongeren om zich kort voor te stellen en meer uitleg te 
geven over wat ze verwachten en hopen te bereiken tijdens hun stages en opleiding. De jongeren toonden zich heel dankbaar voor de 
organisator van het project, de Pastoral do Menor, en voor de enthousiaste deelname van een groot aantal bedrijven en handelszaken in 
Alagoinhas en omstreken. Ze getuigden dat ze zich hierdoor meer gewaardeerd wisten binnen de lokale gemeenschap en dat ze zich ook 
gevaloriseerd voelden als burger binnen de samenleving. Het enthousiasme en de spontaneïteit waarmee de jongeren hun getuigenissen 
aflegden en in discussie gingen met elkaar werkten heel aanstekelijk en lieten niemand onberoerd.    

De gastvrije ontvangst die ons te beurt viel bij Brasil Kirin droeg bij tot het vergroten van het enthousiasme van de jongeren om 
zich verder te ontwikkelen op menselijk en professioneel vlak en zich zo een plaats te veroveren binnen de lokale gemeenschap, met 
waardigheid en respect voor iedereen. Het bedrijf toonde zich ook bereid om zich verder te engageren voor de lotsverbetering van zovele 
sociaal en economisch kwetsbare jongeren en hun families.    

 
De Pastoral do Menor de Alagoinhas is het bedrijf Brasil Kirin heel dankbaar voor deze unieke en leerrijke ervaring. 
Artikel geschreven door psychologe Lindiane Liger (Coördinatrice van het Project Leercontract) 
 

Waar het hart van vol is... 
 
Beste lezers, 
 
We mogen onze ogen niet sluiten voor alle onrechtvaardigheden die heersen in ons land, ondanks de schoonheid ervan die zo 

vele toeristen aantrekt. Maar elke medaille heeft een keerzijde. Veel kinderen lijden honger, soms vallen ze flauw van ondervoeding tijdens 
de lessen op school. Zelfs al voelen ze zich zwak en zijn ze ziek, toch willen ze deelnemen aan het project Arca de Noé. Ze komen zelfs 
te voet wanneer de bus van het Gemeentelijk Onderwijssecretariaat dat hen vanuit hun wijken naar het project moet brengen, weer eens 
vertraging heeft of gewoon niet komt opdagen. De gezondheidszorg gaat er ook op achteruit. In het lokale hospitaal is er een groot gebrek 
aan medicijnen, zelfs de meest courante.  

 
Het is een schande om vast te stellen hoe slecht Brazilië wordt bestuurd en beheerd. Er heerst hier een totaal gebrek aan respect 

voor de mensen, over de fauna en de flora zullen we het maar niet hebben. Heel wat jongeren komen om door moord en drugsgebruik.  
We hebben net gemeenteraadsverkiezingen achter de rug. Elke vier jaar opnieuw mogen we onze lokale bestuurders kiezen. Het 

volk vergeet snel wat er gedurende die vier jaar gebeurd is, het historisch geheugen is heel klein. Mensen kiezen voor de meest 
sympathieke, de politicus met de mooiste beloften, hij of zij die bevriend is met de familie, voor zij die soms onder de tafel iets geven. Er 
is een groot gebrek aan politieke opvoeding en inzicht. Het is de politique politicienne. Waar blijft de politiek van de hoop? Waar blijven de 
maatregelen die de rechten van de minderheden waarborgen?  
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Het is noodzakelijk om te blijven geloven in de overtuigingskracht en de dialoog die leiden tot voortschrijdend inzicht en verandering 
van gewoonten en houdingen. Blijven geloven in de solidariteit, het gemeenschapsgevoel en de openheid en empathie voor ieder ander. 
We moeten blijven vechten voor de waardering of herwaardering van de waarden die verloren zijn gegaan en die van een samenleving 
een echte samenleving kunnen maken. 

 
De Duitse missionarissen die hier gepasseerd zijn, Pe José Göppinger, Pe Casimiro, Pe Luis, Pe Geraldo, hebben de harten van 

de jongeren uit die tijd gevuld met hoop en solidariteit, met politiek inzicht en het geloof dat we samen sterk staan.  
 
Pe. Freddy, die nog steeds in ons bisdom woont, toonde ons wat het betekende een opvoeder te zijn voor de kinderen en jongeren. 

Dankzij zijn getuigenis ontdekte ik dat de beeltenis van Jezus weerspiegeld wordt in onze kinderen, onze jongeren, onze ouderen, onze 
wezen en weduwen, in allen die geloven dat Hij steeds aanwezig is. Met het charisma dat hij heeft voor alle jongeren heeft hij de waardering 
en het respect van velen gekregen. Ik ben één van hen, en ik ben dan ook heel dankbaar voor de vorming die ik gekregen heb en die me 
gemaakt heeft tot wat ik vandaag ben, een sociale opvoedster, pedagoge en psychologe. Andere vrienden uit de jongerengroepen die 
door hem begeleid werden, zijn nu actief in de politiek, in de vakbonden, studentenbewegingen of oefenen een vrij beroep uit, of hebben 
belangrijke functies bij openbare diensten of lokale overheden. Wat voor mij vandaag belangrijk is, is de band met het Opperwezen, 
onafhankelijk van welke religie ook. Voor mij is het belangrijk om te luisteren naar de kinderen en jongeren, hen te helpen bij hun groei en 
ontwikkeling van hun verlangens, wensen en dromen te midden van een wereld die steeds individualistischer en materialistischer wordt. 
Een kapitalistische wereld die vooral belang hecht aan het hebben, in plaats van aan het zijn. Wij opvoeders van de Pastoral do Menor 
willen het verschil maken en hen aanmoedigen te blijven geloven dat ze hun eigen lot in handen kunnen nemen en dat een betere wereld 
ook voor hen mogelijk is, dat ze het recht hebben zoals ieder ander om te blijven dromen en verlangen naar een betere toekomst. Als 
psychologe luister ik naar hen zonder vooroordelen of zonder hen te veroordelen.  

 
Ik zou graag willen eindigen met een uitspraak van Moeder Tereza van Calcuta: “Laat iemand nooit van je weggaan zonder dat je 

weet dat hij of zij zich beter voelt.” Soms heeft die persoon gewoon nood aan een knuffel, wat aandacht, wat genegenheid of gewoon aan 
de aanwezigheid van een vriend. Met deze eenvoudige gebaren strooien we een zaadje uit, hier en daar, en dragen we ertoe bij dat deze 
zich kunnen ontwikkelen tot mooie planten en bloemen, daar waar God ze plant. We zijn ervan overtuigd dat we samen aan een betere 
wereld kunnen bouwen... 

 
Lucia, pedagoge en psychologe van de Pastoral do Menor 
 

Onze Identiteit 
 
De Pastoral do Menor van Alagoinhas richt zich tot een erg gedifferentieerd publiek van kinderen en jongeren en hun directe 

families. Het zijn kwetsbare jongeren die thuis en in de maatschappij niet de nodige opvang en geborgenheid vinden. Daarom is er het 
project Arca di Noé, de Ark van Noé. Het project richt zich tot de 6 tot 11-jarigen die aan het begin staan van hun socialisatieproces in een 
voor hen dikwijls vijandige samenleving. Op een ludieke en creatieve manier maken we hen bewust van hun rechten maar ook plichten 
als burger van de moderne samenleving. Er wordt hen gewezen op hun verantwoordelijkheid tegenover de andere mensen, het respect 
voor de openbare ruimte en de menselijke waardigheid.  

 
Het project kan nog altijd rekenen op de dezelfde medewerkers die er drie jaar geleden mee begonnen. Er werden workshops 

sport en capoeira opgericht, een cursus schrijven en lezen georganiseerd. Deze cursus richt zich op zij die grote moeilijkheden 
ondervinden op het vlak van lezen en schrijven, waaraan op school niet altijd de nodige aandacht wordt gegeven. Voor zij die op dit vlak 
al wat verder staan, organiseren we vervolmakingscursussen lezen en schrijven waarbij vooral aandacht wordt besteed aan het 

interpreteren en schrijven van langere teksten. Verder bieden we workshops aan op het vlak van muziek en dans, capoeira, rekenen.   
 
We besloten tot het organiseren van de lees- en schrijfcursus nadat we vaststelden dat het rebelse en soms agressieve gedrag 

van één van onze leerlingen het gevolg was van het feit dat ze grote moeilijkheden ondervond op dat vlak. Ze was bang daardoor 
uitgesloten te worden. Dankzij de bijscholing heeft het meisje nu grote vorderingen gemaakt. Ze neemt nu met veel meer motivatie en 
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vreugde deel aan de andere activiteiten van het project en ook haar schoolresultaten gaan erop vooruit. Geleidelijk aan leert ze haar eigen 
lot in handen te nemen, protagonist te worden van haar eigen bestaan. En dat is nu juist de finale doelstelling van de Pastoral do Menor: 
sociaal en economisch kwetsbare bevolkingsgroepen, in de eerste plaats de minderjarigen, instrumenten aanbieden opdat ze hun eigen 
levenslot kunnen bepalen en eigen keuzes kunnen maken in het leven. We werken daarbij in nauwe samenwerking met de ouders en 
naaste familieleden van onze jongeren. We beseffen heel goed dat het niet volstaat om enkel met de kinderen te werken in de projecten, 
maar dat er daarnaast ook directe begeleiding nodig is voor de mensen waar ze dagdagelijks mee in contact staan, hun ouders en families. 

De volwassenen moeten deel uitmaken van dit transformatieproces, anders heeft het geen kans op slagen. De volwassenen moeten leren 
omgaan met mogelijke conflicten of probleemsituaties. Ze moeten leren omgaan met het dagelijkse leven en de uitdagingen die inherent 
zijn aan de groei en ontwikkeling van hun kinderen. Het is een dynamisch leerproces dat we dankzij de innovatie en creativiteit van onze 
ploeg medewerkers voortdurend evalueren en bijsturen. We leren de kinderen en jongeren aanvaarden wie ze zijn, onafhankelijk van 
huidskleur, sociale afkomst, wijk waar ze opgroeien. We doen hen inzien dat we allemaal gelijk zijn, gelijkwaardig zijn. We bestrijden de 
stereotypen op het vlak van schoonheid, mode en andere concepten. Het is bijvoorbeeld niet de huidskleur die bepaalt wie iemand is, 
welke persoonlijkheid hij of zij heeft. We willen afrekenen met het achterhoedegevecht dat deze mensen steeds moeten leveren, maar 
willen hen centraal plaatsen in hun bestaan en leren opkomen voor hun rechten. Mensen moeten zich bewust worden van hun waardigheid, 
vertrekkende vanuit hun eigen identiteit. Er bestaat geen minderwaardige of meerderwaardige identiteit. We moeten komaf maken met de 
stereotype denkbeelden en de vastgeroeste ideeën en concepten die ons worden opgedrongen door de mainstream media. We tonen de 
kinderen en hun ouders en families dat ze met waardigheid hun plaats kunnen en moeten opeisen in de samenleving.  

 
Dat is onze identiteit, onze strijd en wil om te slagen. Dit is ons ware gezicht, onafhankelijk van wat zij die een maatschappijbeeld 

van uitsluiting en exclusiviteit hanteren, denken en beweren. 
 
Samen zijn we meer en kunnen we meer.  
Rose Cruz, Coördinatrice van het project Arca de Noé 
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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, Guldendallaan 90, 1150 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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