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Beste lezer,
Van 5 tot 21 augustus wordt Brazilië het gastland van de 28ste Olympische zomerspelen sinds 1896. 42 sportdisciplines, 306
activiteiten, 37 locaties, en 206 deelnemende landen. Na de wereldbeker voetbal in 2014 keert alle aandacht terug naar een land met
zijn eigen problemen. Politiek en economisch.
Freddy bericht er over in zijn bijdrage aan deze nieuwsbrief. In de andere artikelen krijg je weer bijdragen van de medewerkers van
de Postoral die je verder informeren over de activiteiten.
Veel leesplezier.
Maak er ook een mooie zomerperiode van, geniet van een beetje zon, natuur en rust. Deel een beetje van je extra tijd met je
geliefden en je medemensen! Het maakt je als mens een beetje rijker, een beetje mooier.
De redactie.

Een goede infrastructuur is een voorwaarde voor een efficiënte service
De Pastoral do Menor van Alagoinhas ging opnieuw van start met haar pedagogische activiteiten op 14 maart 2016. Opdat alles goed
en vlot kan verlopen, is er naast een degelijke pedagogische planning, ook een aangepaste infrastructuur nodig die onze kinderen en
jongeren en hun familieleden op een kwaliteitsvolle manier kan opvangen in de diverse projecten en sociale programma´s die we
aanbieden.
Om dit doel te bereiken, beschikt onze organisatie over een logistieke équipe die instaat voor het onderhoud van de gebouwen en
terreinen, de goede organisatie van onze keuken, de organisatie van een efficiënt transportsysteem en een efficiënt bewakingssysteem.
De efficiëntie van de aangeboden diensten is een gevolg van de goede, logistieke ondersteuning.
Om onze pedagogische activiteiten beter te organiseren werden twee nieuwe klaslokalen gebouwd en werd een open ruimte overdekt.
Daardoor konden we een groter aantal jongeren de kans geven aan onze activiteiten deel te nemen. De groter beschikbare ruimte kan
beter georganiseerd worden en neemt heel wat stress weg. Het werken wordt zo veel gezelliger en efficiënter en ook hygiënischer en
aantrekkelijker voor onze kinderen en jongeren.
De grote uitdaging voor de logistieke ondersteuning van alle activiteiten is en blijft de financiering. Het is elk jaar weer een moeilijke
strijd en zoektocht naar de nodige financiële middelen, een uitdaging die steeds groter wordt, jaar na jaar. Maar tot hiertoe slagen we er
steeds weer in de eindjes aan elkaar te knopen, al moeten we natuurlijk wel creatief zijn en roeien met de riemen die we hebben. En
gelukkig kunnen we steeds rekenen op de genereuze ondersteuning van onze goed God die steeds aan onze kant staat. De Pastoral do
Menor van Alagoinhas zal de meest behoeftigen nooit in de steek laten.
Bárbara Lima. Coördinatrice Administratie en Logistiek

Programma “Leercontract”
Het doel van dit artikeltje is begrip creëren voor jongeren die hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt. De gestage veranderingen,
op materiaal en subjectief vlak, op de arbeidsmarkt, eisen nieuwe paradigma´s en aangepast begripsvermogen voor deze steeds
veranderende context. De jongeren worden dikwijls beschouwd als een groep die erg kwetsbaar is voor werkloosheid, slechte
arbeidsvoorwaarden, precaire arbeidscontracten en onderbetaling in vergelijking met de volwassen werknemer. Het is daarom belangrijk
om er even de wet op de jongerenarbeid bij te nemen. De wet richt zich tot jongeren tussen 14 en 18 jaar. Elke werknemer jonger dan 16
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jaar wordt als jongere aanzien, behalve wanneer hij/zij onder leercontract staat. De wet dicteert dat jongeren niet kunnen tewerkgesteld
worden in lokalen die hun fysieke en psychosociale integriteit kunnen schaden. Er moet ook voldoende tijd voorzien worden voor de
verdere opleiding en onderricht van deze jongeren. Zij moeten de kans krijgen om naar school te kunnen gaan, in Brazilië sowieso een
halve dag, waardoor ze de andere daghelft actief kunnen zijn op de werkvloer. De wet voorziet een werkdag van maximaal 6 uur. Het
leercontract kan in bepaalde, welomschreven gevallen stopgezet worden: onvoldoende inzet of aanpassingsmoeilijkheden aan het soort
werk, acuut gebrek aan discipline, niet afdoende gemotiveerde afwezigheden op school waardoor het schooljaar dreigt verloren te gaan.
Het is nog niet lang dat de specifieke situatie van de minderjarigen als thema opdook in de sociaal-politieke discussies, niet alleen in
Brazilië maar in heel Latijns Amerika. Men begint meer en meer oog te hebben voor de sociale context waarin de jongeren opgroeien en
de sociale bescherming die nodig is om hun leefsituatie te verbeteren, ook en vooral op de arbeidsmarkt. Maar er is nog veel werk aan de
winkel. Er is nog veel discussie en het is niet voor iedereen duidelijk wat bedoeld wordt met jeugd. Is het enkel verbonden aan de leeftijd,
of heeft het ook met de biologische omstandigheden te maken? Moet de minderjarigheid enkel en alleen beschouwd worden als een
overgangsfase naar de volwassenheid of is het een belangrijke en zelfstandige levensfase met alle rechten en plichten daaraan
verbonden? Het is een begrip dat nog in volle discussie is en het begrippenkader in volle evolutie. Er is een voortschrijdend inzicht in de
heterogeniteit en het dynamisme van deze levensfase. (León, 2005).
Het feit alleen al dat jongeren 20% van de wereldbevolking uitmaken, brengt volgens Pochmann (2007) met zich mee dat ze in de
21ste eeuw hun plaats opeisen in de samenleving. De auteur wijst op het grote aantal werkende minderjarigen in grote delen van de
wereld. Dit maakt een strijd voor de verbetering van de omstandigheden meer dan dringend willen we deze jongeren zien opgroeien tot
gezonde, op fysiek zowel als sociaal en mentaal vlak, volwassenen. In Brazilië start 70% van de bevolking de beroepsactiviteiten
gedurende de minderjarigheid. In de ontwikkelde landen is de aanwezigheid van minderjarigen op de arbeidsmarkt veel lager, nl zo een
10%.
Dit artikeltje wil dan ook de volgende vraag opwerpen: Op welke manier wordt het proces van de inschakeling
van de minderjarigen op de arbeidsmarkt begeleid en georganiseerd? En tegelijkertijd wil ik graag wat van mijn
ervaring als coördinator van dit programma met jullie delen.
Het is nu al zo een twee jaar dat ik aan het hoofd sta van dit door de Pastoral do Menor gecoördineerde programma dat zich tot doel
stelt de eerste stappen op de arbeidsmarkt te begeleiden van jongeren onder leercontract. Ik onderzoek in de eerste plaats de relatie
tussen werk en de andere facetten van het leven van deze jongeren, de impact van het toetreden tot de arbeidsmarkt in het leven van
deze jongeren, hun motivatie en beweegredenen om op jonge leeftijd aan de slag te gaan. Deze inzichten zijn belangrijk om de verdere
loopbaan te begeleiden met raad en daad. Ik baseer me vooral op gegevens verzameld in gesprekken met de jongeren, zowel privé als
op de werkvloer. Ik interview de verantwoordelijken voor de jongeren bij de werkgever, individueel en in aanwezigheid van de jongere. Ik
verdiep me ook in de vakliteratuur om me een betere achtergrond te geven betreffende de relatie jongere en de arbeidsmarkt. Op de
Pastoral do Menor consulteer ik de verslagen van gesprekken en therapieën van de psychologe en de sociaal assistente. Er is ook plaats
gemaakt voor momenten van gebed, samen met Padre Jailson of Padre Freddy. Tussen 13 en 14 uur brengen zij tijd met de jongeren
door, luisteren naar hen, ze bidden samen, ze wisselen ervaring uit. Naast al deze activiteiten zijn er natuurlijk ook de bureaucratische
beslommeringen die veel tijd en energie van mij opeisen.
In de loop van het jaar worden alle relevante informatie en belangrijke statistieken opgeslagen in gegevensbanken. Ook de vacatures
bij mogelijke werkgevers worden opgeslagen en onderzocht. We geven voorrang aan jongeren die reeds ingeschreven zijn in andere
projecten of programma´s van de Pastoral, zoals Projeto Arte pela Vida (voor jongeren tussen 17 en 22 jaar). Maar we geven ook kansen
aan jongeren die nog niet deelnemen aan de Pastoral do Menor, zolang ze maar voldoen aan het sociale profiel vooropgesteld door onze
instelling. Dit laatste wordt onderzocht door huisbezoeken door onze sociaal assistente en individuele gesprekken met onze psychologe.
Om een zo nauw mogelijk contact te onderhouden met de jongeren bezoek ik met een zekere regelmaat de lokale werkgevers waar
ze werkzaam zijn. Dit geeft de mogelijkheid kort op de bal te spelen bij mogelijke conflicten, raad en steun te geven waar nodig, zowel aan
de kant van de jonge werknemers als aan die van de werkgevers.
We nemen actief deel, soms als organisator, aan alle mogelijke openbare debatten, conferenties, optochten en andere activiteiten die
het thema van de sociaal kwetsbare jongeren en hun rechten centraal stellen. Deze aanwezigheid is belangrijk voor de jongeren alsook
voor de lokale gemeenschap.
Lindy Liger, coördinatrice van het programma.
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Alagoinhas, 31 mei 2016
Beste Allemaal,
Onze grootste bekommernis is nu de politieke situatie. Presidente Dilma werd voorlopig uitgeschakeld door impeachment. Het lijkt op
een staatsgreep en de nieuwe president ad interim Michel Temer belooft niet veel goeds. Hieronder een zeer goed artikel van Johan
Konings, SJ.
God is niet langer Braziliaan - Johan Konings
Politieke chaos, economische malaise en epidemieën teisteren Brazilië.
Waar ging het mis in het Zuid-Amerikaanse land? En wie kan het tij keren?
Schrijvend vanuit Brazilië, zal ik (Johan Konings) het moeten hebben over het moeizaam en pijnlijk ontwaken uit een droom. Die droom
had een naam: Luiz Inácio Lula da Silva. Veertien jaar geleden won deze metaalarbeider en vakbondsleider de presidentsverkiezingen.
Gedragen door een sterke sympathie van de bevolking en een gunstige internationale conjunctuur, werkte Lula aan zijn schijnbaar
bescheiden, maar toch grootse project: dat iedere Braziliaan drie maaltijden per dag zou hebben.
Alle politieke heiligen blijken nu in nauwe schoentjes te staan, ongeacht de partij
Lula is er inderdaad in geslaagd tientallen miljoenen mensen uit de armoede te halen (van de tweehonderd miljoen). In zijn eerste
jaren is de gezondheidszorg verbeterd. Hij heeft, weliswaar in het vaarwater van zijn sociaaldemocratische voorganger, de scholen en de
onderwijsbeurzen sterk uitgebreid. Na de twee termijnen waar hij recht op had, samen acht jaar, heeft hij in 2010 het roer doorgegeven
aan zijn minister van Binnenlandse Zaken, ‘presidenta’ Dilma Rousseff, blijkbaar met de bedoeling in 2018 terug te keren naar de
presidentszetel. In 2014 won Dilma nipt de herverkiezing, maar sindsdien is de zaak misgelopen.
Faraonische werken
Mijns inziens niet ‘sindsdien’. De problemen lieten zich reeds voelen tijdens het bestuur van Lula. Lula heeft zijn opdracht te eenzijdig
bekeken. Herverdeling van de rijkdom, afbetaling van de buitenlandse schuld, stijging van het prestige van Brazilië, aanwakkering van de
binnenlandse handel (en van het binnenlands kapitalisme), men kan het niet ontkennen. Maar te eenzijdig op de industrie en de export
van bulkgoederen gebaseerd.
Autofabrieken werden opgezet en de aankooptaks op auto’s werd afgeschaft, terwijl het wegennet daar niet op voorzien was. Heel
veel ijzererts werd verkocht aan China, er werd hoog gemikt op de petroleum. Ook werden faraonische werken begonnen, zoals de
monsterachtige en ecologisch onverantwoorde overheveling van de São Franciscostroom, daar waar kleine bevloeiingsbekkens het veel
beter zouden gedaan hebben. In het Amazonegebied verrezen omstreden reuzenstuwdammen...
Brazilië in crisis
En toen keerde het tij. De conjunctuur verslapte, China trok de rem aan, de buitenlandse investeringen bleven uit... En ondertussen
bleven de meest dringende problemen van Brazilië verwaarloosd: opvoeding en onderwijs, de landbouwhervorming, de politieke of
staatshervorming, de ecologie...
Er klinkt geen enkele stem die boven de chaos uitstijgt!
Heel geleidelijk, na de ontdekking van een schema van ‘stempremies’ in het parlement, heeft de oppositie het onderzoek naar
corruptiepraktijken aangewakkerd. In het begin deed de arbeiderspartij, met een schijn van ethische onkreukbaarheid, alsof ze daar ten
volle mee instemde. Maar op dit ogenblik blijken alle heiligen van de Braziliaanse politiek in nauwe schoentjes te staan, ongeacht de partij.
Het volk is ontredderd
Vroeger hoorde men steeds maar: “O Brasil é grande, Deus é brasileiro” – Brazilië is groot, God is Braziliaan. Dat hoor ik de laatste
tijd niet meer. God heeft niets gedaan tegen de dijkbreuken, veroorzaakt door de Samarco-mijnbouw, noch tegen de epidemieën
overgedragen door de tijgermug (knokkelkoorts, zika, chickungunia). De minister van Volksgezondheid kon alleen maar eerlijk bekennen
dat de strijd verloren was... Omdat men te lang gewacht had. Overigens is dat niet het enige probleem van de gezondheidspolitiek.
En wat erger is, er klinkt geen enkele stem die boven de chaos uitstijgt. Het volk is ontredderd. Redde zich wie zich redden kan!
Vroeger hadden we strijdende politici (toen de arbeiderspartij nog oppositie was). We hadden vooral een profetische Kerk,
bevrijdingstheologie, een mondige bisschoppenconferentie. Is daar niets van overgebleven? Ja, de huidige paus werd bij zijn bezoek aan
Brazilië in 2013 enthousiast begroet, maar het effect is nog niet erg voelbaar...
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Menselijke heropbloei
Er wordt soms gezegd dat de twintig jaren militaire dictatuur de politiek beweging onderbroken heeft. Inderdaad, de mensen van de
herdemocratisering in 1985 waren al politiek geschoold en bedrijvig vóór 1964. Nu zijn ze oud, of dood. De huidige politieke afgevaardigden
hebben geen projecten buiten hun eigen bevestiging in de macht. En in het geld. Maar dat is altijd wel het geval geweest.
Ik hoop dat de crisis een reactie op dieper niveau zal oproepen
De huidige crisis is ernstiger dan men laat merken (velen zijn al teruggekeerd naar de armoede van vóór Lula), en wordt verergerd
door demografische problemen en immigratie uit de nog rampzaligere landen van heel het zuidelijk halfrond. Maar ik hoop dat die crisis
een reactie op dieper niveau zal oproepen. Niet op het niveau van partijakkoorden, maar op het niveau van menselijke heropbloei. Mensen
die inzien dat de versnelling van productie en kapitalisatie, met wat zijdelingse sociale herverdeling, de zaak niet oplost. Misschien zullen
we die mensen moeten zoeken bij de jongeren, die voor hun levensmogelijkheden moeten vechten en eventueel ook hun licht opsteken
bij paus Franciscus... Wie weet?
Een bijdrage van Johan Konings SJ. Hij is een Vlaamse jezuïet, woont en werkt sinds 1972 in Brazilië. Hij is hoogleraar Exegese
Nieuwe Testament aan de FAJE-Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, in Belo Horizonte. Gepubliceerd op zaterdag 2 april 2016.
En nu ook nog vele groetjes van mijzelf en... tot het volgende boekje.

Jullie vriend,
Freddy Goven.
freddygoven@hotmail.com

HET PROJECT GEZINSBEGELEIDING
Het belang van leiderschap in de strijd ter verbetering van de levenskwaliteit in de wijken.
Marilucia, beter bekend als “Bila”, maakt deel uit van het PAF, het project gezinsbegeleiding van de Pastoral do Menor, in de wijk
Serra do Ouro. Ze heeft zich altijd ingezet voor de verbetering van het leven en wonen in haar wijk, steeds op zoek naar oplossingen
voor de problemen van de inwoners.
Algauw bleek ze over uitstekende leiderschapskwaliteiten te beschikken. Naast haar actieve deelname aan de activiteiten stond ze
ook de andere deelnemers bij waar nodig.
Zo nam ze het initiatief om, samen met het Onderwijssecretariaat van de deelstaat Bahia, een cursus alfabetisatie op te zetten in
haar wijk voor de talloze analfabete deelnemers aan het project. Ze werd verantwoordelijke voor de coördinatie van de cursussen.
Om de diverse problemen op het vlak van onder andere onderwijs en gezondheidszorg op te lossen, zocht ze contact met de
openbare overheden.
Er worden allerlei activiteiten georganiseerd om wat geld op te brengen voor de wijkwerking, onder andere feestjes, tombola’s,
rommelmarkt etc. Verder worden er activiteiten opgezet rond bepaalde thema´s en knutselen voor de jongste.
Momenteel is “Bila” voorzitster van het Bewonerscomité van de wijk Serra do Ouro. Ze toont daarbij veel leiderschap. Ze benadrukt
steeds hoe belangrijk haar deelname aan het project PAF was voor haar levenstraject. Volgens haar hebben de activiteiten van het
project bijgedragen aan de ontwikkeling van haar zelfstandigheid, leiderschap en protagonisme.
Nildes Oliveira, coördinatrice van het project PAF

De vormingsweek
Tijdens de week van 29 februari tot 4 maart organiseerde de Pedagogische Commissie van de Pastoral do Menor opnieuw een
vormingsweek voor alle opvoeders en medewerkers. Dit jaar werd gewerkt rond het thema sociale vorming en onderwijs in al zijn facetten.
Er werd beroep gedaan op externe vrijwilligers die voordrachten gaven over thema´s zoals affectiviteit en de relatie opvoeder - leerling,
discipline en de relatie onderwijs – leerling, het profiel van de sociale opvoeder. Verder waren er momenten voor uitwisseling van
ervaringen en reflectie in groep.
De opvoeders en monitoren werden opgedeeld in groepjes waar ze op ludieke wijze konden debatteren en van gedachten wisselen,
kennis uitwisselen en samen naar nieuwe strategieën zoeken.
De vormingsweek gaf ons de mogelijkheid opnieuw te ontdekken wie we zijn en waarmee we bezig zijn samen met onze leerlingen
van de Pastoral do Menor van Alagoinhas.
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Naast de vorming en de opleiding was er ook plaats voor ontspanning en plezier. Elke dag werd ook een bezinningsmoment voorzien,
het spirituele is en blijft één van de pilaren van de Pastoral do Menor. De laatste dag van de week werd een team building en
ontspanningsmoment georganiseerd in één van de sociale clubs in de stad. De relaties tussen de opvoeders en monitoren werden
versterkt en de onderlinge solidariteit en collegialiteit werd aangescherpt. We moeten één zijn in de strijd ter bevordering van een
kwalitatieve sociale en individuele ontwikkeling van onze leerlingen. We willen van onze leerlingen kritische, solidaire burgers maken die
zich bewust zijn van hun rechten en plichten. Het is ook de bedoeling om via de jongeren de ouders en andere gezinsleden te bereiken
en hen te betrekken bij onze werking opdat ook zij zich kunnen ontwikkelen tot kritische en actieve burgers.
Gislanne, coördinatrice van de Pedagogische Commissie.

De psycho-pedagogische opvang binnen het Project Ark van Noé
Het project “Ark van Noé” organiseert ludieke activiteiten voor kinderen tussen 7 en 11 jaar.
Begin april ging ik opnieuw van start met de begeleiding van de kinderen en jongeren op aanvraag van de coördinatie van het project
Ark van Noé en het project Meer Onderwijs. Beide projecten worden georganiseerd in samenwerking met het Gemeentelijk
Onderwijssecretariaat en de lokale school “Menino Jesus”.
Ik ga altijd van start met een interview met de ouders om de familiale geschiedenis te leren kennen. De moeders erkennen dat ze te
kort schieten in de opvoeding van hun kinderen, ze weten dikwijls niet hoe ermee om te gaan. We kunnen vaststellen dat heel wat
problemen voortkomen uit het feit dat de kinderen geen limieten krijgen opgelegd voor hun handelen binnen het gezin. Ik spreek ook met
de kinderen en jongeren. Ik luister naar de opvoeders en leraars over hun problemen en moeilijkheden in het klaslokaal. Ik krijg het één
en ander te horen! Op een bepaald moment kwam me het verhaal ter ore van een meisje dat zich erg agressief gedroeg. Elke discussie
eindigde in ruzie en dikwijls fysiek geweld. Ik vroeg haar om bij zichzelf ten rade te gaan en na te denken over haar gedrag. Dit was wat
ik te horen kreeg: “Mijn moeder heeft me geleerd dat als iemand me slaat ik moet terugslaan.” En nochtans is ze een zachtaardig en lief
meisje. God zij dank werd ze door onze gesprekken rustiger. Ik vroeg aan de opvoeders en leraars om meer geduld te hebben met haar,
om meer aandacht aan haar te besteden. Ze begint nu andere manieren te zoeken om haar conflicten op te lossen, met meer overleg en
dialoog en onderling respect. Ze leert dat agressie niet altijd de oplossing is.
We zien dat de kinderen langzaam aan hun leefwereld leren kennen, ze leren om op een sociaal aanvaardbare manier om te gaan
met de uitdagingen en moeilijkheden die het samen leven met anderen kan stellen. Ze leren solidair te zijn en de ander te respecteren en
leren inzien dat geweld en agressie geen oplossing bieden.
In een ander geval stond ik een kind bij wiens moeder recentelijk opnieuw bevallen was. Het jongetje voelde gebrek aan aandacht van
zijn moeder. Hij voelde zich afgestoten. Ik riep de hulp in van de grootmoeder om met haar dochter te praten en haar erop te wijzen dat
ze ook aandacht voor haar oudere zoontje moest hebben. De grootmoeder helpt in het huishouden en kan zodoende een deel van het
gebrek aan aandacht door de moeder opvangen. Het jongetje krijgt nu meer aandacht en affectie.
Om religieuze redenen worstelt een ander meisje met een serieus conflict. In dit geval is het belangrijk om te luisteren en het meisje
op te vangen. Er zijn veel gevallen van kinderen die moeilijkheden hebben omdat ze thuis niet de nodige aandacht en affectie krijgen. In
de psychologie leren we dat kinderen beide ouders nodig hebben die elk hun rol vervullen, de vader als autoriteit en het bepalen van
grenzen, en de moeder die opvangt en affectie geeft. Maar jammer genoeg is dit modelgezin in onze regio meer uitzondering dan regel.
In veel gevallen staat de moeder er alleen voor. Zij moet beide rollen vervullen binnen het gezin en moet daarnaast ook nog gaan werken
om geld binnen te brengen. Maar toch slaagt een meerderheid van de alleenstaande moeders erin hun kroost op een gezonde en
evenwichtige manier groot te brengen. Anderen laten zich meedrijven op de stroom van het leven, zoals in het bekende samba nummer
“deixa a vida me levar”. De kinderen van het project Ark van Noé hebben bijna allemaal serieuze problemen op onder andere het vlak van
relaties aangaan, het gebrek aan referentiekader en grenzen voor hun doen en laten. Dank zij een aangepaste en professionele
begeleiding zien we op korte termijn grote verbeteringen in het gedrag en de houding van deze kinderen. Het is belangrijk dat de opvoeders
blijk geven van geduld en veel begrip voor de contekst waarin deze kinderen leven. Na enkele maanden deelnemen aan de activiteiten
van het project kunnen we dan ook heel wat positieve veranderingen waarnemen in het gedrag en de ontwikkeling van deze kinderen.
Velen hebben een negatief zelfbeeld en een laag zelfvertrouwen en hebben daardoor grote leermoeilijkheden. Met een aangepaste
begeleiding en veel geduld en doorzetting kunnen wonderen gebeuren.
In mijn rol als psychologe moet ik veel luisteren en erg creatief zijn in het zoeken naar oplossingen. Daarom vraag ik elke dag dat God
mij bij staat en mij de weg wijst.
Lucia, pedagoge en psychologe.

EN HET LEVEN GAAT VOORT...
Tot onze grote verbazing schreven heel wat leerlingen van de School Menino Jesus (Kindje Jezus) zich vlak na carnaval in
voor het project “Arca de Noè” (de Ark van Noé). Bij nog anderen was een grote belangstelling voor het project te merken. Het
aantal ingeschreven kinderen en jongeren steeg van 165 tot 250. Voor ons en de hele familie van de Pastoral do Menor deed dit
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veel deugd want het was een teken dat we op de goede weg zijn. De komst van zo veel nieuwe leerlingen en hun families
betekende een erkenning van de degelijkheid van ons werk. De mensen vertrouwen ons en respecteren ons project Arca de
Noé. Onze organistie bekommert zich om de vorming en de opvoeding van de kinderen en jongeren. Vorig jaar kregen we het
hoog bezoek van Stella Graciane, een bekend universiteitsprofessor en sociaal opvoedster uit São Paulo. Ze liet ons delen in
haar kennis en kunde op het vlak van sociale opvoeding en hoe om te gaan met kansarme jongeren.
De vraag neemt toe, maar de drang om eraan te voldoen neemt niet af, wel integendeel. We blijven strijden voor de rechten
van onze kansarme jongeren, we blijven ijveren om hen een stukje vreugde en blijdschap in het leven te geven en hen meer
zelfwaardering en zelfvertrouwen te geven om het verdere leven aan te kunnen. Waar nodig werden de kinderen en jongeren
doorverwezen naar onze psychologe en pedagoge Lucia die ons altijd bijstaat met raad en daad. Zij heeft ons doen inzien welke
de juiste weg is om te volgen ... de waardering van de kansen die het project biedt aan de deelnemers en alle positieve gevolgen
die dit met zich meebrengt, zelfs temidden van de crisis die onze organisatie momenteel doormaakt.
Maar dank zij God hebben we geëngageerde partners en vrienden die ons niet in de steek laten en er steeds zijn wanneer we hen
nodig hebben. Dit geeft ons vertrouwen en geloof in de toekomst en sterkt ons in ons streven steeds het beste te willen voor onze
leerlingen.
Maria Divaneide Rabelo
FOTO´S VAN ENKELE ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET PROJECT:
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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!
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Het afdrukken van de nieuwsbrief werd gesponsord door
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