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Itterbeek, 15 juni 2021 

Beste lezer, 

 

We brengen je met deze nieuwsbrief weer een beetje op de hoogte van de toestand bij de Pastoral do 

Menor, met verslagen van een aantal van hun activiteiten. Ook in Brazilië beheerst corona het dagelijkse leven.  

Ter vergelijking het aantal besmettingen in België en Brazilië. De absolute cijfers zijn indrukwekkend, 

maar wat nog meer treft, is dat in Brazilië de besmettingscijfers nog steeds stijgen. Wat betekent dat de weg tot 

herstel en normaal leven voor hen nog lang en moeilijk is. 

 

           
Bron: worldometer, 14 juni 2021 

 

Langs deze weg willen we Freddy van harte feliciteren voor zijn 50 jaar priesterschap, gevierd op 6 juni 

samen met zijn grote Braziliaanse familie! ( https://www.youtube.com/watch?v=EJZli5ZL6bE )  

  

Dank voor uw blijvende interesse en steun!  

 

De redactie 

 

 

Uitdagingen voor de toegang tot kwaliteitsinternet in de stad Alagoinhas – Bahia – Brazilië 

 

Volgens diverse bronnen zoals de open online encyclopedie Wikipedia is het Internet in 1988 voor eerst 

gebruikt in Brazilië door een vereniging van studenten en universiteitsprofessoren. Het duurde nog tot 1996 tot 

de eerste Internetproviders werden opgericht in ons land. Dit werd de definitieve start voor de verspreiding van 

het gebruik van het wereldwijde net in de Braziliaanse samenleving. Elk jaar nam het aantal providers en dus 

ook gebruikers exponentieel toe. Dit bracht een ware revolutie teweeg op het vlak van technologie en 

uitwisseling van informatie.  

Maar de uitdagingen op het vlak van infrastructuur in ons onmetelijke land zijn tot op de dag van vandaag 

nog altijd groot. In vele kleine steden en dorpen en in afgelegen gebieden is de kwaliteit van het Internet signaal 

dikwijls erg zwak of onbestaande. De kwaliteit van de afgeleverde diensten is niet altijd evenredig met de prijs 

die ervoor betaald moet worden.  

In 2020 pas kon de Pastoral do Menor van Alagoinhas - PAMA  in haar hoofdzetel in de wijk Teresópolis 

in het centrum van de stad aangesloten worden op de hoge kwaliteitsverbinding via optische vezel. Dit is een 
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grote vooruitgang, maar in vergelijking met de grote steden in ons land is de verbinding nog altijd kwalitatief 

inferieur. Anders is de realiteit op de Sitio do Pequeno Trabalhador, ontstaansplek van de Pastoral, aan de BR 

101 in de rurale zone op zo´n 12 km van het centrum, waar de verbinding met het Internet tot onlangs verliep 

via radioverbinding. De kwaliteit was onderhevig aan de atmosferische omstandigheden en de technische 

ondersteuning liet veelal te wensen over. Het gebeurde dan ook dat we gedurende langere periodes geen toegang 

tot het Internet hadden op deze locatie. Onze pogingen om dit probleem op te lossen waren tot hiertoe zonder 

noemenswaardig succes. Enkele weken geleden dan is de bliksem ingeslagen op de antennes die instaan voor de 

ontvangst van het internetsignaal. We zaten dus zonder Internet wat in deze tijden van afstandsonderwijs en 

online activiteiten natuurlijk een enorme handicap is voor ons. We zijn dan ook naar onze Internetprovider 

gestapt om de mogelijkheid te bekijken om een snelle verbinding te bekomen via optische vezel. Onze 

Internetprovider beloofde de zaak te onderzoeken en met een oplossing te komen.  

Op 12 mei dit jaar konden we dan ook hier onze hoge kwaliteitsverbinding via optische vezel in gebruik 

nemen. We hebben veel geduld en doorzettingsvermogen aan de dag moeten leggen om tot dit moment te 

komen, maar de aanhouder wint altijd. Bijkomend voordeel is dat niet alleen de Pastoral do Menor, maar ook de 

bewoners uit de omgeving nu toegang hebben tot de snelle internetverbinding.   

En zo konden we onze doelstelling bereiken door steeds weer beroep te doen op de empathie en solidariteit 

bij de diverse sociale en commerciële actoren in de lokale gemeenschap.  

 

  Bárbara Lima, Administratieve en Logistieke Coördinatrice   

 

 

De moeilijkheden met onze partners 

De Pastoral do Menor van Alagoinhas blijft strijden voor het respect voor de mensenrechten van onze jonge 

bevolking en hun kansarme families uit Alagoinhas en omgeving. Dit doen we via de organisatie van 

verschillende projecten, programma´s en diensten die we gratis aanbieden aan de meest behoeftigen. De 

Covid19 pandemie maakt de zaken er niet gemakkelijker op.  

Eén van de diensten die we aanbieden is de tijdelijke opvang voor kinderen en jongeren tot 18 jaar in ons 

opvangtehuis Semente do Amor. In deze gezinsvervangende woning beschikken we over de capaciteit om 30 

kinderen en jongeren op te vangen. Dit project wordt ondersteund door het stadsbestuur van Alagoinhas via een 

elk jaar vernieuwbare overeenkomst. We gingen van start met de opvang voor 20 kinderen en jongeren. 

Naarmate de vraag naar opvang steeg, stelde het stadsbestuur ons een ondersteuning voor voor de opvang van 

30 kinderen en jongeren. En zo geschiedde. In de overeenkomst wordt de Pastoral do Menor aangesteld als 

uitvoerend orgaan voor de diensten aangeboden door de stad Alagoinhas. Elk jaar echter wanneer de 

overeenkomst dient vernieuwd te worden komt het stadsbestuur met besparingen op het budget voor de 

uitvoering van het project. De Pastoral do Menor heeft al meermaals aangegeven dat door de krimpende 

middelen de kwaliteit van de aangeboden diensten niet gegarandeerd kan blijven. De huidige overeenkomst 

loopt af in juli 2021 en het stadsbestuur heeft al laten weten dat nieuwe besparingen zich opdringen. De 

opvangcapaciteit zal opnieuw gereduceerd worden van 30 naar 20.   

Het is belangrijk om aan te stippen dat we over veel ervaring beschikken met dit soort projecten. In 1997 

zijn we van start gegaan met ons eerste opvangtehuis. We worden gecontroleerd door het Openbaar Ministerie 

van de stad Alagoinhas, de staat Bahia en de Federale staat Brazilië. Recent nog hebben we een audit ontvangen 

van het Openbaar Ministerie van de deelstaat Bahia. In de audit werden enkele punten aangehaald ter 

verbetering van de opvang van onze kinderen en jongeren. Zo werd aangeraden om een nieuwe woning te 

zoeken aangezien de huidige niet meer aan de nodige vereisten voldeed. We gingen dus op zoek naar een 

nieuwe woning die we ondertussen ook gevonden hebben. Eén van de punten van kritiek in de audit was dat ons 

tehuis twee verdiepingen telde die bereikbaar waren via trappen, wat niet veilig bevonden werd voor kleine 

kinderen en bewoners met een lichamelijke beperking.  

Elk jaar weer moeten we onderhandelen met het stadsbestuur voor een nieuwe overeenkomst voor de toch 

wel complexe opvang van deze kansarme minderjarigen.  Er is in de regio weinig opvangcapaciteit voor deze 

doelgroep. In de naburige gemeenten zijn er geen opvangtehuizen waardoor de gemeentebesturen ons opzoeken 

voor hulp en bijstand. Ze erkennen het belang en de kwaliteit van onze werking.   

De Pastoral do Menor van Alagoinhas is de referentie in onze stad voor dit type van opvang. Sinds de start 

van deze dienst doen we dit met volle overgave en verantwoordelijkheidszin binnen de richtlijnen van het 

Statuut van de Minderjarigen dat toegevoegd werd aan de Federale Grondwet.         

 

Maria Divaneide Rodrigues Rabêlo Carapiá, Algemene Coördinatrice 
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Alagoinhas, 4 maart 2021. 

Beste Vrienden, Beste Vrienden, 

  

 Onlangs, 11 mei 2021, een tekenend artikel gelezen over onze Braziliaanse realiteit. “Meer dan 400 

duizend doden! (op 14 juni 2021 staat de teller van coronadoden op 491.000) Ik hoor de klokken voor hen niet 

luiden. Ik zie alleen meerdere met bloed doordrenkte handen die zichzelf wassen, zoals Pontius Pilatus, in het 

bassin van het meest wijdverbreide cynisme. De pijn van meer dan 400 duizend gezinnen doet me geen pijn. 

Overblijfselen van de mensheid? ", schrijft Frei Betto (een dominicaan), auteur van onder meer "De duivel aan 

het hof, - een kritische lezing van het huidige Brazilië "(Cortez). Ik laat het jullie meelezen. 

 

 Elke dag, in het ochtendgebed, vraag ik me af…: wat hou ik nog van de mensheid over? 

 Hoe kan ik, gevangene thuis, verdragen dat meer dan 400 duizend mensen in Brazilië stierven als 

gevolg van nalatigheid van de regering? En meer dan 17 miljoen geïnfecteerde mensen kennen de toekomst niet 

die hen te wachten staat - de genezing, de naverschijnselen, de gevolgen, de dood. 

 Wat doet mijn gegil in het ijle verstommen, de druppel water mijn geduld vernietigen, de hoop mij laten 

geloven dat ik zal gespaard blijven van deze genocide? Hoe de moordmachine doen stoppen? 

 Hoe kunnen we een einde maken aan de ontkenning die dit necrofiele beleid voedt dat lukraak de rijken 

en armen, ouderen en jongeren, met comorbiditeit en gezonde atleten tot slachtoffer maakt? 

 Meer dan 400 duizend doden! Ik hoor de klokken voor hen niet luiden. Ik zie alleen meerdere handen 

doordrenkt met bloed die zichzelf wassen, zoals Pontius Pilatus, in het bassin van het meest wijdverbreide 

cynisme. De pijn van meer dan 400 duizend gezinnen doet me geen pijn. Wat blijft er mij nog over aan 

mensheid? 

 In de Paraguayaanse oorlog verloor Brazilië 50.000 strijders. In iets meer dan een jaar hebben we met 

de pandemie dat aantal met acht laten vermenigvuldigen. 

 Waarom? Misschien omdat zij geen getuige was van de wanhoop van al degenen die tevergeefs op de 

deuren van ziekenhuizen zonder bedden klopten, noch van het onbeschrijfelijke lijden van degenen die, 

geïntubeerd en zonder pijnstillers te ontvangen, de oneindige pijn kenden van middeleeuwse martelingen in hun 

lichaam. 

 In de oorlog in Afghanistan, gedurende 14 jaar (2001-2015), stierven 149.000 mensen. 

 Hier, in 14 maanden, is dat aantal vermenigvuldigd met drie. Hoe geef je zo'n dood toe? Is de oorzaak 

soms een onzichtbaar virus? 

 Nee, het virus werkt niet zonder dat mensen het doorgeven. Het virus is als de atoombom die op 

Hiroshima is gevallen en 140.000 levens opeiste. 

 De bom reisde niet alleen van de VS naar Japan, maar werd aangedreven door een B-29-vliegtuig. Ieder 

van ons is het vliegtuig dat het dodelijke virus vervoert. 

 Ieder van ons is in potentie een raket, geladen met nucleaire materialen. Open gewoon je mond en 

neusgaten om de projectielen te laten ontploffen die de dood van anderen zullen zaaien. 

 In 1912 werd de Titanic, een onoverwinnelijk schip, verslagen door een ijsberg. Meer dan 1.500 

passagiers stierven. Hier in Brazilië zijn 266 Titanics gezonken en nog steeds zijn er mensen die de rode kleur 

van de zee niet zien... 

 Bij de ineen storten van de Twin Towers van New York verdwenen er 2.996 mensen onder het puin. De 

wereld stopte, stomverbaasd, bij dergelijke afschuwelijke gruweldaden. 

 Zelfs religieuze woordenboeken hebben het woord “vergeving” weg geveegd. 

 134 Twin Towers zijn er al ingestort in Brazilië en tot vandaag zijn de verantwoordelijken voor deze 

terreur nog niet geïdentificeerd. 

 Ja, de mensheid blijft bestaan, maar ik moet drinken van het water uit de put geopend door Sint 

Augustinus, die van verontwaardiging, om te protesteren, en die van gerechtigheid, om deze stand van zaken te 

veranderen. 

 

 Beste vrienden lezers van ons boekje, indien het jullie interesseren kan heeft ook een tijdje terug (24 

april ll.) de krant “De Standaard” een reportage van Brazilië (Marjon Van Royen) laten verschijnen van zomaar 
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10 bladzijdes lang. De titel: “Corona? Iets voor homo´s, rot toch op.” 

(https://www.standaard.be/cnt/dmf20210422_95997610 ) Maar toch even verwittigen, het is zeker niet voor al 

te gevoelige mensen… het is geweldig hard. Maar de inhoud is wel voor 100% waar. Het is de harde realiteit 

die wij hier beleven, alle dagen, nog altijd!  

 

 Tot volgend boekje, in september. 

     
 

     
  _____________________________ 

        Freddy Goven. 
freddygoven@hotmail.com 

 

 

Wat nieuws over ons Programma Gezinsbegeleiding  - PAF 

 

Het is een hele uitdaging om het Programma Gezinsbegeleiding te coördineren vanop afstand via 

onlineverbinding. Vooral het onderhouden van regelmatig contact met de families in deze tijden van social 

distancing vereist veel creativiteit en doorzettingsvermogen.  

Het Programma kadert binnen het Politiek-Pedagogisch Project van de Pastoral do Menor van Alagoinhas 

waarin één van de doelstellingen luidt: het creëren van de voorwaarden en het aanbieden van instrumenten om 

de mensen kritisch te doen nadenken over hun socio-economische en familiale situatie om zodoende tot een 

strategie te komen om hun levensomstandigheden te verbeteren.   

Om dit doel te bereiken werden twee verschillende Whatsapp groepen opgericht: een groep voor de 

bewoners van de stad in de omgeving van onze hoofdzetel in de wijk Teresopolis en een andere groep voor de 

bewoners van het platteland in de omgeving van de Sitio aan de BR101. Bedoeling van deze indeling op basis 

van de woonplaats is de mensen de mogelijkheid te bieden elkaar ook fysiek te ontmoeten zonder grote 

verplaatsingen en met inachtname van de coronaregels. Via de whatsapp groepen houden we iedereen op de 

hoogte van de activiteiten van de Pastoral en organiseren we virtuele workshops en cursussen. Voor meer 

informatie kan u terecht op: https://paf.pamadealagoinhas.org.br/ 

Via de sociale media informeerden we de mensen dat ze een basisvoedselpakket konden komen afhalen. Dit 

gaf ons de gelegenheid om iedereen nog eens fysiek te ontmoeten, natuurlijk met inachtname van de 

veiligheidsmaatregelen. We hoorden veel getuigenissen over hoe zeer de mensen de dagelijkse activiteiten op de 

Pastoral do Menor missen, de opvoeders en alle medewerkers en de sfeer.   

De mensen bedankten ons om deel te kunnen nemen aan de online groepen maar ze lieten toch duidelijk 

blijken dat ze hopen dat we zo snel mogelijk terugkeren naar de toestand van voor de pandemie. Ze staan te 

popelen om terug fysiek aan de diverse activiteiten van de Pastoral te kunnen deelnemen. Het is duidelijk dat de 

Pastoral do Menor echt wel een verschil maakt in het leven van deze gezinnen.   

 

Meire Suely Nunes da Silva, Coördinatrice van het Programma 

 

Voorlopig zijn er weinig tekenen van hoop... 

 

En zo zijn we dan in mei 2021. Er is heel wat gebeurd sinds het begin van dit jaar. Er was slecht nieuws 

maar gelukkig ook goed nieuws. Maar we mogen de hoop niet opgeven, we moeten volhouden. Ik ga het hier 

hebben over de gevolgen van de pandemie en ik ga beginnen met goed nieuws. Een belangrijk deel van de 

bevolking is al op zijn minst 1 keer ingeënt tegen het coronavirus. We zitten momenteel aan 18% van de 

bevolking, maar elke dag stijgt dit aantal langzaam maar zeker. Maar... in heel wat steden is er momenteel een 

gebrek aan vaccins voor de tweede prik. Ondertussen blijft het aantal besmettingen toenemen, vooral onder 

jongeren. Zij slaan de veiligheidsadviezen nogal eens dikwijls in de wind, vooral wat het dragen van het 

mondmasker en de social distancing betreft. Ondanks strikte gemeentelijke en federale richtlijnen, bijvoorbeeld 

op het vlak van het functioneren van bars en restaurants, laat de controle van de uitvoering ervan veel te wensen 

over. Mensen blijven in grote groepen samenkomen en feestjes organiseren. En toch kunnen we gelukkig een 

toename vaststellen van het aantal mensen dat de regels volgt en enkel buitenkomt voor de meest noodzakelijke 

verplaatsingen. Maar het is zeker niet voldoende.  

Het is van het grootste belang dat we ook onze mentale gezondheid in het oog houden. In de 

onlineactiviteiten van de Pastoral hebben we speciale aandacht voor psychologische problemen die kunnen 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20210422_95997610
mailto:freddygoven@hotmail.com
https://paf.pamadealagoinhas.org.br/
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voortkomen uit de sociale isolatie en gebrek aan fysiek contact met vrienden en medeleerlingen. We volgen 

gevallen die dreigen uit de hand te lopen van heel nabij op.  

In de hoofdstad van de deelstaat Bahia, Salvador, werd recent een experiment opgestart om de lessen terug 

in het klaslokaal te organiseren. Maar de lerarenvakbond kwam tussenbeide omdat de veiligheidsmaatregelen 

niet voldoende gerespecteerd konden worden. De lessen in de klaslokalen werden opnieuw geschorst. In korte 

tijd testten vele leerlingen en leraars positief. Het grootste deel van de leraars kreeg prioritair al een eerste prik 

in april, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze nu al volledig beschermd zijn.   

Een ander probleem dat we in het oog moeten houden is de toenemende werkloosheid. Heel wat winkels en 

kleine bedrijven hebben de deuren moeten sluiten. De werkloosheid nam daardoor sterk toe (er kwamen sinds 

het begin van de crisis ongeveer 14,5 miljoen werklozen bij). Zeker in de informele sector vielen veel jobs weg. 

Het grootste deel van de ouders van onze leerlingen zijn mensen die werken en betaald worden op dagbasis. Ze 

hebben geen enkele werkzekerheid en kunnen van de ene dag op de andere werkloos worden. Het zijn mensen 

die zich ten dienste stellen om te poetsen in bedrijven of bij de rijkere families, ze knappen klusjes op hier en 

daar, doen wat kleine herstelwerken, gaan babysitten etc. Bijna elke avond gaan ze slapen zonder zekerheid of 

ze de volgende dag werk zullen hebben. Dikwijls hebben ze dagen na elkaar niks om handen, en dus ook geen 

inkomsten. Met de pandemie is dit natuurlijk nog erger geworden. De rijkere klasse wil deze mensen nu liever 

niet in hun huis toelaten uit angst voor besmetting. Resultaat: de armoede en de honger nemen halsoverkop toe. 

Sommige mensen gaan op zoek naar materiaal of afval dat gerecycleerd kan worden om te verkopen. Zo slagen 

ze erin iets extra te verdienen. De federale regering besloot bij het begin van de crisis om een financiële 

noodbijstand te geven voor het bedrag van 600 reais per maand (een kleine 100 EUR). Dit werd nadien 

gereduceerd tot 175 reais (een goeie 25 EUR) voor een alleenstaande, 250 reais (ongeveer 40 EUR) voor een 

gezin bestaande uit 2 leden en 375 reais (ongeveer 60 EUR) voor alleenstaande moeders. Vorig jaar ontvingen 

de alleenstaande moeders nog 1.200 reais (ongeveer 180 EUR). Het is dus niet te verwonderen dat heel wat 

mensen bij ons komen aankloppen om hulp te vragen om medicijnen te kopen of butaangas om te kunnen 

koken. Onze Pastoral deelt regelmatig voedselpakketten uit aan de families van onze leerlingen. Op 8 mei 

organiseerde het Sociaal Secretariaat van de stad Alagoinhas een solidariteitsactie waarbij niet bederfbare 

voeding en schoonmaakmiddelen werden ingezameld voor de kansarme bevolking en de artiesten van onze stad. 

De actie kreeg heel wat respons van de lokale gemeenschap. Er werd zowat 30 ton levensmiddelen en 

schoonmaakproducten ingezameld. De lokale afdeling van de socialistische Arbeiderspartij PT organiseerde 

eenzelfde event op 1 mei, Dag van de Arbeid. De Parochie São Francisco neemt een gelijkaardig initiatief op 16 

mei. Deze acties verlichten in zekere mate de hoogste noden van onze kansarme bevolking. We geven de moed 

niet op en blijven standhouden in ons geloof, hoop en onze goede acties met het oog op betere dagen.   

  

Maria Lucia, psychologe van de Pastoral do Menor. 

 

 

De uitdagingen van het onderwijs op afstand:  

 

De Pastoral do Menor van Alagoinhas en het Sociale Onderwijs in tijden van pandemie 

De gevolgen van de pandemie veroorzaakt door het nieuwe coronavirus laten zich al meer dan een jaar 

voelen in de Braziliaanse samenleving. Het virus heeft niet alleen talloze levens vernietigd en een grote 

negatieve impact op het economische leven gehad, maar heeft er ook voor gezorgd dat op het vlak van 

onderwijs een grote achterstand dreigde te ontstaan bij vele leerlingen, vooral de meest kwetsbare. Het 

basisonderwijs in ons land was al precair nog voor de pandemie begon en het is er alleen maar verder op 

achteruit gegaan. Wij van de Pastoral do Menor moesten ons onderwijs als het ware heruitvinden en ons 

pedagogisch project aanpassen aan deze nieuwe realiteit. Onze pedagogische commissie diende het onderwijs te 

heroriënteren van louter overdracht van kennis naar een alternatieve manier van aanwezigheid in het 

dagdagelijkse leven van onze leerlingen.   

Het proces van het afstandsonderwijs houdt heel wat meer in dan het louter opnemen en online doorsturen 

van de lessen. Het hele proces dient rekening te houden met de behoeften en omstandigheden van onze 

leerlingen, hun technische middelen en kennis en hun familiale omstandigheden. We moeten de nodige 

kwaliteitsnormen in acht nemen opdat het voor zo veel mogelijk leerlingen een rijke en positieve ervaring wordt 

die hen verder helpt in hun educatieve ontwikkeling. Er moet op alles gelet worden: esthetisch, didactisch, 

creativiteit, methodologie, luciditeit, goed humeur en duidelijke communicatie. Aan al deze elementen moet 

aandacht besteed worden in het leerproces op afstand opdat we een zo goed mogelijk resultaat kunnen bereiken 

en de leerachterstand van onze leerlingen zo veel mogelijk kunnen beperken en hopelijk helemaal vermijden. 

We proberen onze lessen zo levendig mogelijk te houden om de aandacht van onze leerlingen zo lang mogelijk 

te garanderen. We gebruiken daarbij ook een eenvoudig en praktisch online-instrument waar iedereen 
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gemakkelijk toegang toe heeft. Dit nieuwe proces van lesgeven was ook nieuw voor onze opvoeders en 

monitoren en ze dienden zich dan ook bij te scholen, niet alleen op technisch vlak. Via de online lessen houden 

we onze leerlingen en hun ouders ook op de hoogte van de sanitaire toestand en de vereiste 

veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken. Onze leraars moeten dan ook op de hoogte 

blijven van de recente gebeurtenissen en evolutie van de pandemie. Het is daarbij een permanent zoeken naar 

een compromis met onze leerlingen om hun interesse levendig te houden en hen bij de les te houden.  

Het is duidelijk dat de uitdagingen groot zijn, ook voor ons doelpubliek, en dat wordt soms wel eens over 

het hoofd gezien in ons land. We mogen niet vergeten dat onze leerlingen de belangrijkste rol spelen in dit 

proces, zij zijn het ten slotte waarvoor we ons inzetten. We moeten daarbij rekening houden dat niet iedereen 

een smart phone of een laptop bezit of gemakkelijk toegang tot het Internet heeft. Voor velen is dit een 

belangrijke hindernis om de online lessen bij te wonen. Het vereist dan ook veel creativiteit van hun kant maar 

ook van onze kant om deze obstakels te omzeilen. Toch kunnen we zeggen dat we erin geslaagd zijn om een 

hoogstaande kwaliteit af te leveren in ons onlineonderwijs waarbij we honderden leerlingen en hun families 

bereiken.   

Ook in moeilijke tijden als deze laat de Pastoral haar leerlingen niet in de steek. We zijn aanwezig in hun 

leven, zij het op afstand, en brengen hun onderwijs en vooral ook oriëntatie op het vlak van ethiek, moraal en 

actief burgerschap. En dit alles met wederzijds respect en genegenheid en veel humor. De glimlach die zich op 

de gelukkige gezichten van onze leerlingen tovert na elke onlineactiviteit doet ons veel deugd.  

U kan onze activiteiten ook volgen via de link: https://portal.pamadealagoinhas.org.br/ 

  

Marcelino Nepomuceno de Almeida, lid van de Coördinatie van de Projecten Arca de Noé en Arte Pela 

Vida 

 

Online event om de Internationale Dag van de Jonge Werknemer te vieren 

 

24 april is de Internationale Dag van de Jonge Werknemer. De Pastoral do Menor, via haar programma 

Leercontract, organiseerde een online live uitzending om samen met de jongeren te debatteren over het 

toetreden tot de arbeidsmarkt en alle facetten die daarmee verbonden zijn. Het was een prima gelegenheid voor 

onze jongeren om antwoorden te krijgen op hun vragen en twijfels.  

Via de sociale internetkanalen van de Pastoral do Menor organiseerden we een debat tussen de coördinator 

van het programma Leercontract en enkele jongeren die hun vragen konden stellen. Er werden vooral vragen 

gesteld over het programma zelf, de voorwaarden tot toetreding en de diverse mogelijkheden wat betreft 

deelnemende bedrijven. Het waren pertinente vragen die bijdragen tot een goed verloop van het programma en 

een succesvolle afloop van de opleiding.  

 

Heel wat jongeren en bedrijfsleiders namen online deel aan dit event via de diverse sociale mediakanalen 

van de Pastoral do Menor.  

 

Wie wil kan de uitzending bekijken via de pagina @Pastoraldomenordealagoinhas via Youtube en 

Facebook.  https://www.youtube.com/results?search_query=%40Pastoraldomenordealagoinhas 

 

 

 

 

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! 

DANK JE WEL  –  DANK JE WEL  –  DANK JE WEL  –  DANK JE WEL  –  DANK JE WEL 

https://www.youtube.com/results?search_query=%40Pastoraldomenordealagoinhas

