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Itterbeek, 16 december 2020
Beste lezer,
Hier is onze laatste nieuwsbrief van 2020. Wat een uitzonderlijk jaar dit is hoeft niet gezegd te worden. We
hopen dat u en uw dierbaren geen slachtoffer geworden zijn van de pandemie. Wat er bij de Pastoral in Brazilië
gebeurt kan je hieronder opnieuw lezen. Ook daar blijft covid19 een centraal thema in het dagelijkse leven.
Mogen we u en uw dierbaren een prettig jaareinde toewensen, en een gezond knuffel 2021!
Dat wensen we u van harte. En oprecht ook heel veel dank voor uw blijvende steun en sympathie voor de
mensen van de Pastoral do Menor!
De redactie.
Onderwijs op Afstand - Project Ark van Noé
De huidige crisissituatie naar aanleiding van de Covid19 pandemie heeft ons ertoe gedwongen om ons te
reorganiseren en creatieve oplossingen te zoeken om onze educatieve processen verder te zetten. De Pastoral do
Menor is op zoek gegaan naar methodes van afstandsonderwijs voor onze kinderen en jongeren die deelnemen
aan het Project Ark van Noé. De activiteiten van het project worden in normale tijden georganiseerd op de Sitio
aan de rand van de stad en in de lokalen van de hoofdzetel van de Pastoral in het centrum van de stad voor
leerlingen tussen 6 en 14 jaar die in het basisonderwijs studeren in het eerste tot het vijfde leerjaar.
Om grote concentraties van leerlingen te vermijden, moesten we op zoek naar nieuwe, creatieve manieren
van lesgeven, met behulp van de ons beschikbare technologische middelen. Dit alles diende georganiseerd op de
best mogelijke manier voor de leerlingen en hun gezinnen. Aangezien we gebruik maken van het Internet
dienden we eerst een inventaris op te maken van hoeveel en welke leerlingen thuis toegang tot het Internet
hebben, niet vanzelfsprekend in kansarme middens. Als alternatief namen we de lessen op een memory stick die
we aan onze leerlingen uitdeelden zodat ze die kunnen afspelen op hun computer of laptop thuis. Wie wel
Internet toegang heeft, volgt de lessen online. We organiseerden de leerlingen per leerjaar en organiseerden een
whatsapp groep per lesgroep. Elke twee weken ontvangen onze leerlingen nieuw lesmateriaal en activiteiten op
het vlak van lezen en schrijven en rekenen.
De lessen duren ongeveer 15 minuten en worden online ter beschikking gesteld van elke lesgroep vanaf 7
uur ´s morgens telkens op dinsdag en donderdag. We evalueren de pedagogische vooruitgang van onze
leerlingen op permanente basis aan de hand van de uitgevoerde taken en toetsen.

Ivanilda Rosário, Pedagogische Coördinatrice
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Alagoinhas, 4 december 2020.
Beste Vrienden,
En zo zijn we weer bij ons laatste boekje voor dit jaar 2020 aangekomen. Het was zeker geen gemakkelijk
jaar. Het ergste van al… het Covid19 virus. Wereldwijd beleefden we een ware pandemie en… ze is nog lange
niet voorbij. Bij jullie, bij ons, de tweede golf is een werkelijkheid geworden. Maar oppassen, handen
veelvuldig wassen, alcohol-gel gebruiken, afstand houden en masker dragen is niet voor iedereen weggelegd.
Ongelooflijk te ontdekken wat een massa mensen deze goede raden gewoon aan hun zolen lappen.
Deze tijd was ook voor onze pastoral heel moeilijk maar we sloegen er ons door. De grootste moeilijkheden
waren natuurlijk de financiën maar… met de hulp van vele mensen hielden we stand en konden iedere maand
onze verplichtingen nakomen. Met heel veel creativiteit en enorm veel inspanningen boekten we goede
resultaten en konden elke maand opnieuw met enthousiasme verder werken.
En zo was ik ook in staat een klein artikeltje in de plaatselijke kranten te zetten omtrent ons programma van
de “Leerjongens en -meisjes”. Er was ook plaats voor positieve momenten.

Goed nieuws!!!
Er is opnieuw inspectie naar het quorum van leerjongens en -meisjes in de bedrijven
Sinds maart 2020, het “Jovem Aprendiz”-programma van onze “Pastoral do Menor de Alagoinhas” hadden
we een drastische vermindering met de verlenging van overeenkomsten en de beschikbaarheid van vacatures
voor jonge leerlingen door de lokale bedrijven. Veelal was dit te wijten aan de reflexen en de gevolgen van de
Corona-virus-pandemie en de tijdelijke opschorting van de inspectie met het respecteren van het quorum van
leerjongens en -meisjes. Door deze opschorting lieten sommige bedrijven de verplichtingen achter zich en de
gemaakte overeenkomsten werden niet langer meer nageleefd.
Gezien er zowat overal in Brazilië versoepelingen van de beperkingen worden uitgevaardigd die waren
opgelegd omwille van de pandemie, veroorzaakt door COVID-19 (ook in onze gemeente Alagoinhas), en gezien
de toename van de hervatting van vele economische activiteiten in de gemeente, heeft het “Jovem Aprendiz”programma van de PAMA, sinds de maand oktober een aanzienlijke toename waargenomen van het aantal
vacatures voor jonge mensen, ook al is het aantal nog steeds lager in vergelijking met de aanvraag in
voorgaande jaren. Deze toename van de beschikbaarheid van vacatures voor jonge leerjongens en -meisjes is de
weerspiegeling van de terugkeer van de inspecties in vele bedrijven met als gevolg... uitschrijven van talrijke
hoge boetes bij het niet invullen van het leerlingenquorum op basis van de leerlingenwet 10.097 van 2000. Deze
inspectie en boete uitschrijving, wordt uitgevoerd door het Bahiaans arbeidssecretariaat verbonden aan het
nationale ministerie van economie.
We verwachten nu dat er in de komende maanden steeds meer en meer een toename van de vraag naar
vacatures voor stagiaires zal plaats vinden en zo ook de verlenging van de overeenkomsten met bedrijven die
tijdens de pandemie tijdelijk waren gestopt met het aannemen van jongeren.
Dit alles vertaalt zich nu in meer kansen voor onze jonge mensen, die zo graag de arbeidsmarkt willen
betreden. Om deze ommekeer zijn we zeker niet ongelukkig, in tegendeel. Weer meer kansen voor onze
jeugdige jongens en meisjes die hiermee hun eerste loopbaan kunnen aanvangen.
Tot zover het artikeltje. Toch wel positief, is het niet? Moge de goede God ons verder helpen alle
moeilijkheden en vooral alle onrecht te overwinnen en moge we in 2021 betere dagen beleven. Met deze wens,
diep in mijn hart aanwezig, zeg ik jullie met volle teugen...

ZALIG KERSTFEEST en GELUKKIG NIEUW JAAR!!!
Tot volgend boekje, volgend jaar in maart.

_____________________________

Freddy Goven.
freddygoven@hotmail.com
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Berichten uit ons Onthaaltehuis
Dit artikel brengt verslag vanuit ons onthaaltehuis waarin we kansarme kinderen en jongeren die zich in
kwetsbare persoonlijke toestand bevinden tijdelijk opvangen.
Tot de tijdelijke opvang in het onthaaltehuis wordt overgegaan om de kinderen en jongeren te
beschermen tegen inbreuken op hun fundamentele rechten als burger en als mens in hun gezin. Door hun jonge
leeftijd en afhankelijkheid van volwassenen voor hun overleven en ontwikkeling vormen zij een uiterst
kwestbare groep in de samenleving.
In normale omstandigheden zijn de ouders en het gezin de eerste en belangrijkste bescherming voor
deze kinderen en jongeren. Maar jammer genoeg beantwoordt de realiteit niet altijd aan dit ideaalbeeld. Er zijn
inderdaad heel wat overheidsinstellingen en juridische instellingen op lokaal, regionaal en federaal vlak die
ijveren voor de rechten van de minderjarigen. Onze Pastoral do Menor streeft een nauwe samenwerking na met
deze instellingen om een grotere impact op de lokale samenleving te hebben. Het doel is om de minderjarige
terug te integreren in zijn of haar biologisch gezin. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt gezocht naar een
alternatief in de zin van adoptie door een ander gezin. Het is daarbij van het grootste belang om heel
behoedzaam en voorzichtig te werk te gaan in het belang van het welzijn van de jongere. Gelukkig kunnen we
daarbij rekenen op een interdisciplinaire equipe van medewerkers, van psychologen en maatschappelijk werkers
tot sociale opvoeders. We moeten nieuwe trauma´s voor de jongere vermijden en de biologische ouders of
adoptiegezinnen moeten degelijk voorbereid worden. Priortiteit is het reïntegreren van de jongere in zijn of haar
biologisch gezin, pas in laatste instantie en als het niet anders kan, wordt aan adoptie gedacht. Beide processen
vergen een lange en gedegen voorbereiding in samenwerking met de lokale juridische instanties. De integratie
gebeurt ook in verschillende stappen, waarbij de jongere geleidelijk aan wordt overgedragen met directe
begeleiding van onze medewerkers en de lokale juridische instanties. Pas als dit proces positief geëvalueerd
wordt door alle betrokken partijen kan de definitieve opvang plaatsvinden, zoals gezegd ofwel door de
biologische ouders of door een adoptiegezin.
Onze medewerkers van de Pastoral en van ons onthaaltehuis Zaad van de Liefde engageren zich ten
volle in dit integratieproces. Het vergt veel tijd en energie en succes is niet altijd verzekerd. Zo zagen we ons in
oktober verplicht om een meisje van 10 jaar, dat in augustus werd overgedragen aan haar biologische ouders,
terug op te vangen in ons onthaaltehuis. Dat dit grote trauma´s teweegbrengt in het hoofd van deze kinderen
hoeft geen betoog. Het is dan ook van het grootste belang dat de medewerkers van ons onthaaltehuis de jongere
met veel liefde en begrip omringen. De institutionele opvang van deze kwetsbare jongeren is geen straf maar
een vorm van bescherming, dit moeten we altijd voor ogen houden. Kinderen en jongeren mogen geenszins het
slachtoffer zijn van de fouten en gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de volwassenen die voor hen zouden
moeten zorgen.
In oktober werd de toestand geëvalueerd van de 20 minderjarigen in het onthaaltehuis en werd besloten
dat 2 jongeren terug naar hun biologische ouders konden terugkeren. De anderen blijven voorlopig bij ons.
Nilva, Coördinatrice van het Onthaaltehuis.
De impact van de pandemie op de socio-educatieve projecten van de Pastoral do Menor
Het omschakelen van het onderwijs in de klas naar onderwijs op afstand betekende ook voor de Pastoral
een grote uitdaging, zowel voor de leerlingen en hun ouders als voor onze opvoeders en monitoren. Bijkomende
uitdaging was de beperkte toegang tot technologie voor onze kinderen en jongeren, vooral zij die in rurale
gebieden wonen. Maar zelfs zij die toegang hebben tot de lessen op afstand hebben zich moeten aanpassen aan
de nieuwe situatie.
Deze onuitgegeven transitie naar digitaal onderwijs dwong ook ons, de pedagogische ploeg van de Pastoral,
om naar nieuwe strategieën te zoeken om de lessen op afstand in goede banen te leiden. Eén van de grootste
problemen die we ondervonden was dat niet alle leerlingen en zeker niet hun ouders op een functionele manier
overweg konden met computer en technologische hulpmiddelen. Ook voor onze opvoeders en monitoren is het
een zoeken met ups en downs om de lessen op afstand op een kwaliteitsvolle manier bij onze doelgroep te
brengen. Naast de operationele problemen moesten we ook oplossingen en strategieën vinden om om te gaan
met de emotionele aspecten. We realiseren ons dat onze kinderen en jongeren waarschijnlijk maanden aan een
stuk thuis gaan moeten doorbrengen bij hun ouders en familieleden. Dit brengt stress en onzekerheid met zich
mee, zeker in ongestructureerde gezinnen waarin het leven niet altijd peis en vree is. Dit kan gebrek aan
concentratie en zelfs angst teweegbrengen, zowel bij de kinderen en jongeren als bij de volwassen gezinsleden.
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We moeten ons elke dag weer inzetten om het leerproces zo vlot en kwaliteitsvol mogelijk te doen
verlopen. Maar ook de emotionele opvoeding is een dagelijkse uitdaging. We moeten onze leerlingen
instrumenten aanbieden om hun angsten te overwinnen via het aanleren van socio-emotionele vaardigheden.
We zijn ons bewust van de belangrijke rol die we spelen in de ontwikkeling en groei van onze leerlingen.
We staan dan ook zij aan zij met hen, ook al is het op afstand. We weten dat velen de lessen in de klaslokalen
missen. Afstandsonderwijs is natuurlijk niet hetzelfde, maar met veel toewijding en inzet trachten we toch
dezelfde kwaliteit te brengen. We luisteren naar onze leerlingen en hun suggesties en problemen om het
leerproces op permanente manier aan te passen en te verbeteren. We trachten hen op hun gemak te stellen en
bieden een luisterend oor aan voor hun stress en mogelijke angsten in deze onzekere tijden.
We blijven ons ten volle inzetten opdat onze kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen op persoonlijk
vlak en heer en meester kunnen worden van hun eigen leven.
Ivanilda Rosário, Pedagogische Coördinatrice van de Pastoral do Menor.
¨Ons onthaaltehuis Zaad van de Liefde¨ (tweede artikel)
Onze verantwoordelijkheid en engagement is de opvang van sociaal kwetsbare kinderen en jongeren uit
ongestructureerde gezinnen die zich in een persoonlijke risicosituatie bevinden. We bieden hen een veilig en
warm onderkomen aan waar ze hun moeilijke situatie kunnen verwerken op afstand van hun biologisch gezin.
De kinderen en jongeren worden door de lokale jeugdrechtbank of andere lokale overheidsinstanties aan
ons doorverwezen. Dit is een tijdelijke en uitzonderlijke noodmaatregel om hen de nodige bescherming te
bieden.
Op dit ogenblik verblijven 10 kinderen en 6 adolescenten in ons onthaaltehuis. Zij verblijven bij ons in
afwachting van een definitieve terugkeer naar hun biologisch gezin of een doorverwijzing naar een
adoptiegezin. We zoeken altijd naar de best mogelijke oplossing voor de verdere harmonieuze groei en
ontwikkeling van de jongere.
Op 6 augustus dit jaar hielden we een videoconferentie met vertegenwoordigers van de lokale
overheidsorganen en juridische instanties die zich bezighouden met de bescherming van de minderjarigen en
vertegenwoordigers van de bij het project betrokken gezinnen. We voerden discussies over enkele concrete
gevallen. We kwamen tot het besluit dat twee jongeren konden terugkeren naar hun biologische ouders. De
andere bewoners van ons onthaaltehuis wachten de verdere afloop van het reïntegratieproces af.
De huidige toestand met de Covid19 pandemie zorgt voor bijkomende uitdagingen, vooral op het
interpersoonlijke vlak binnen ons huis. Vooral de jongeren worden onrustig door de huidige situatie van zo veel
mogelijk binnen blijven en zo weinig mogelijk sociale contacten onderhouden. Het vraagt veel geduld en
creativiteit van onze sociale opvoeders om met deze situatie om te gaan en de harmonie in de groep te bewaren.
Gelukkig kunnen ze rekenen op de professionele begeleiding van onze psychologe, pedagoge en sociaal
assistente. Zij organiseren regelmatige groepssessies en individuele gesprekken met de jongeren en hun
begeleiders.
We kregen ook hulp van onze externe medewerkers en sympathisanten in de vorm van giften (zowel
financieel als in natura) of het organiseren van activiteiten met de jongeren. Dit heeft de jongeren en de sfeer in
huis deugd gedaan in deze moeilijke tijden. We hebben geleerd dat ook in moeilijke tijden menselijkheid en
solidariteit belangrijk zijn en dat we steeds lessen kunnen trekken uit elke crisissituatie. We leren nederigheid en
het waarderen van wat we hebben, hoe ogenschijnlijk klein het ook moge wezen.
De psychologische begeleiding van de jongeren door de lokale overheidsinstantie CREAS werd per 1
september terug opgestart na een lange periode van onderbreking naar aanleiding van de pandemie. Momenteel
worden 5 kinderen en 6 jongeren begeleid door de psychologe. We kunnen ook rekenen op de inzet van Dra
Simone voor de psychiatrische begeleiding van 4 jongeren die antidepressiva nemen. Verder kunnen we blijven
rekenen op de medische begeleiding van kinderarts Dr. Carol.
Het vaccinatieprogramma voor onze kinderen en jongeren werd na een onderbreking door de
gezondheidscrisis terug opgestart.
De technische ploeg van het onthaaltehuis “Zaad van de Liefde”.
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De huidige politieke toestand in Brazilië
Het is me een waar genoegen om weer een artikeltje te mogen schrijven voor het informatieblad van de
Pastoral do Menor voor onze Belgische sympathisanten. Ik wens aan ieder een goede gezondheid en vrede toe,
alle goeds voor iedereen. Ik ga het vandaag hebben over de huidige politieke toestand in Brazilië, en meer
bepaald over de recente gemeenteraad- en burgemeestersverkiezingen.
We moeten jammer genoeg vaststellen dat vele kandidaten geen voeling of engagement met de burger
hebben, en vooral met de lagere sociale klassen. We worden bedolven onder beloftes en opiniepeilingen. Eén
van de problemen van ons volk is het gebrek aan geheugen. Stemmen worden gegeven aan zij die dure beloftes
doen om problemen op zo kort mogelijke termijn op te lossen, er wordt niet verder gekeken dan het hier en nu.
Stemmen worden verkocht voor 50 of 100 reais, voor een zak cement, de eenmalige betaling van de
elektriciteit- of waterrekening… Er worden gunsten verleend op het vlak van gezondheidszorg, een chirurgie die
steeds werd uitgesteld kan plots wel plaatsvinden… Kandidaten regelen afspraken voor hun potentiële kiezers
met dokters verbonden aan de openbare gezondheidsdienst, SUS. Mensen zijn het beu om in de rij te moeten
staan om medische hulp te krijgen, of lang te moeten wachten voor een afspraak met de dokter omdat het
openbare gezondheidssysteem zogezegd de vraag niet kan volgen of in crisis verkeert door de huidige
pandemie. Als dan een politicus opduikt die iets direct kan regelen, tonen de mensen hun dankbaarheid in het
stemhokje.
Vergeten zijn de vele werklozen die hun job verloren door de nalatigheid van dezelfde politici die niet meer
denken aan de rechten van de burger eens ze verkozen zijn. Er is een schrijnend gebrek aan politieke opvoeding
en bewustmaking in ons land. Toen ik me bij de Jeugdpastoraal engageerde vele jaren geleden had ik het geluk
om te kunnen deelnemen aan de politieke vorming tijdens maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd door de
Diocesane Commissie Rechtvaardigheid en Vrede. Het is daar dat ik Padre Freddy leerde kennen die met zijn
vormingsbijeenkomsten heeft bijgedragen tot het feit dat ik een andere visie op de politiek en de maatschappij
ontwikkelde.
Jammer genoeg hebben momenteel veel jongeren geen toegang meer tot deze politieke vorming. Het is
jammer, want ze stemmen voor personen die geen enkel engagement aangaan met de meerderheid van het volk.
Wat een tegenstelling met ons, jongeren, die deelgenomen hebben aan de vormingsbijeenkomsten van de
Jeugdpastoraal. Tot op de dag van vandaag beseffen we wat Politiek met hoofdletter P betekent en hoe we met
verstand en visie op langere termijn moeten stemmen. Ik engageerde me om de jongeren die actief zijn in ons
Project Leercontract te begeleiden en te oriënteren in hun politieke bewustwording. Ik geef hen advies over hoe
op een bewuste en kritische manier een keuze te maken tussen de verschillende kandidaten en hun stem niet zo
maar weg te geven voor wat zakgeld of een andere gunst. Door de Covid19 pandemie kunnen deze
bijeenkomsten enkel online georganiseerd worden. Dit maakt een vrije en open discussie niet altijd gemakkelijk.
We communiceren ook via WhatsApp of tijdens ontmoetingen op straat.
We zien dus hoe belangrijk onze inzet en engagement is om onze kinderen en jongeren bij te staan in hun
ontwikkeling tot bewuste burgers die hun rechten en verantwoordelijkheden binnen de samenleving kennen. In
Alagoinhas is iemand die deelnam aan de Jeugdpastoraal momenteel kandidaat voor herverkiezing tot
gemeenteraadslid. Hij was gedurende een periode actief als sociale opvoeder bij de Pastoral do Menor. Hij heeft
dus een grondige kennis van de problematiek van de kansarme jongeren in onze stad en omgeving. Gedurende
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zijn twee voorbije mandaten als gemeenteraadslid heeft hij zich steeds ingezet voor de Pastoral do Menor en
andere filantropische instellingen die zich inzetten voor de lotsverbetering van de laagste sociale klassen. Hij
wou zich kandidaat stellen voor de burgemeestersverkiezingen, maar zijn partij achtte de tijd hiervoor nog niet
rijp.
We moeten hopen en supporteren dat kandidaten, die zich echt inzetten voor het belang van onze kinderen
en jongeren, adolescenten en alle minderheden die hun rechten miskend zien, verkozen worden. En natuurlijk
hopen en erop toe zien dat ze daadwerkelijk hun mooie principes in de praktijk brengen eens ze verkozen zijn.
Ik hoop dat iedereen zal stemmen op een bewuste en kritische manier om zo een duidelijk signaal te geven aan
onze politici. Ik sluit dit artikeltje af op een hoopvolle manier dat ook jullie ons blijven steunen hier in Bahia,
Brazilië.
Met zusterlijke groeten,
Maria Lucia, psychologe.
Sociaal emotionele vaardigheden in tijden van een pandemie bij de Pastoral Do MenoL
Het jaar is op een atypische manier begonnen, met het coronavirus en de eraan verbonden sociale isolatie
waaraan de mensen en de gezinnen zich moesten aanpassen. Plots waren hun kinderen de hele dag thuis, ze
konden niet naar school. Gezinnen en scholen, de hele samenleving eigenlijk, werden gedwongen om nieuwe
manieren te vinden om met deze onbekende toestand om te gaan. Ook bij de Pasotoral do Menor dienden we
ons schema helemaal om te gooien om te voldoen aan de nieuwe veiligheidseisen en onze leerlingen op
aangepaste wijze te blijven begeleiden.
De belangrijkste vraag was: hoe kunnen we ons intern herstructureren om aan deze nieuwe uitdaging
een adequaat antwoord te geven? We moesten op zoek naar nieuwe strategieën en nieuwe inzichten en kennis
om het virus zo veel mogelijk buiten te houden en het hoofd te bieden aan de angsten, stress, sociaal isolement
veroorzaakt door de veranderende routine in het dagelijkse leven.
We ontwikkelen onze vaardigheid om met onze emoties om te gaan op een sociaal aanvaardbare manier in
ons dagelijkse leven, door de manier waarop we reageren en ons aanpassen aan veranderende omstandigheden,
hoe radicaal ook. Dit besef deed ons nadenken en zoeken naar de beste manier om onze leerlingen en hun
gezinnen op een corona veilige manier te bereiken, of ze nu in de stad of op het platteland wonen.
Gelukkig kunnen we terugvallen op een ervaring van 35 jaar inzet voor de integrale ontwikkeling van onze
doelgroep. We vonden in het afstandsonderwijs een vorm van permanente begeleiding van onze leerlingen in
hun ontwikkeling en in het omgaan met deze steeds veranderende situatie. Bij deze begeleiding staan onze
mystieke waarden en beginselen steeds centraal, zij komen goed van pas in deze moeilijke tijden om mensen
troost en hoop te geven.
Maar goed, deze moeilijke en uitdagende tijden hebben ons tot reflectie en assertieve acties aangezet in
onze rol als actoren van sociale transformatie in eender welke situatie onder het motto “Zonder uitdaging is er
geen transformatie”.
Meire Suely Nunes da Silva, Coördinatrice van het Programma “Ark van Noé” en het culturele programma
“Arte pela Vida”.
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, Guldendallaan 90, 1150 Brussel
Mededeling: project 5078 - Conviver Alagoinhas Brasil.
Als het jaarlijkse totaal van je giften minstens 40 euro (*) bedraagt,
ontvang je automatisch een fiscaal attest.
(*) Deze 40 euro kost u, dankzij 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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