Visie
Als Belgische en salesiaanse ngo geloven we in de sterkte van een menselijke ontwikkeling
gebaseerd op een holistische benadering van vorming en onderwijs. Vorming is de
hoeksteen van duurzame ontwikkeling. Het is ons inziens één van de belangrijkste
instrumenten om uit de armoede te groeien en om aan een democratische, rechtvaardige
en duurzame samenleving te bouwen. Dit is bovendien een belangrijke sleutel om de
Sustainable Development Goals te behalen.

VIA Don Bosco vertrekt vanuit een integrale, dynamische en relationele visie op de mens
die iedere individuele persoon bovendien ziet als een uniek wezen met openheid voor het
mysterievolle van het bestaan. Don Bosco blijft daarvoor een krachtige inspiratiebron.
VIA Don Bosco wil jongeren en jongvolwassenen vormen tot verantwoordelijke actoren van
hun eigen leven en ze doet daarbij beroep op verschillende actoren die dit proces mogelijk
maken en de jongeren begeleiden.

Om een volwaardig en menswaardig leven te leiden, moet ieder individu de kans krijgen te
groeien in:
Vrijheid: iedereen moet zich kunnen ontpoppen tot een complete en unieke persoon en op
een intelligente wijze van zijn /haar vrijheid kunnen gebruik maken.
Verantwoordelijkheid: iedereen moet mee vorm kunnen geven aan de maatschappelijke
context waarin hij/zij leeft en dit met het algemeen welzijn voor ogen.
Verbondenheid: iedereen moet zich gerespecteerd voelen in zijn/haar eigenheid en
identiteit om te leren zich toe te vertrouwen aan ‘de ander’, zodat een cultuur van
solidariteit, wederkerigheid en actief pluralisme de bovenhand kan nemen op die van
vereenzaming, vervreemding, angst en onverdraagzaamheid.
Zingeving: iedereen moet in alle vrijheid kunnen verkennen wat hem/haar beweegt en zo
op zoek kunnen gaan naar een levensbeschouwing die hem/haar toelaat de moeilijkheden
en existentiële uitdagingen van zijn/haar leven aan te gaan.
Onze visie omvat sociale verandering. Integrale ontwikkeling betreft niet alleen individuen
maar ook de samenleving. Vorming en onderwijs laten mensen toe om hun civiele,

politieke, economische, sociale, religieuze en culturele rechten uit te oefenen, die
bijdragen tot de verandering van maatschappelijke structuren. Het is een belangrijke
hefboom om armoede en ongelijkheid te reduceren en een gestage economische groei te
waarborgen. Op die manier onderschrijft VIA Don Bosco een visie van ontwikkeling die zich
toespitst op de ontplooiing van verantwoordelijke burgers.

