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Voorwoord

Beste lezer,

Het was een bewogen jaar. In februari werd ons nieuwe 
programma goedgekeurd door de Belgische overheid. Dit 
programma zal de komende vijf jaar onze werkzaamheden 
in het veld sturen. Zo kunnen we, na een slepende corona
pandemie, opnieuw investeren in kwaliteitsvol onderwijs.  

Het besluit van de overheid was geweldig nieuws voor 
onze partnerscholen, want er is nog steeds enorm 
veel nood aan onderwijs. Zo meldde Unesco begin 
dit  schooljaar dat wereldwijd ongeveer 244 miljoen 
 kinderen  tussen de zes en achttien jaar oud niet naar 
school  kunnen. Maar VIA Don Bosco liet de moed 
niet zakken: voor ons was dit bericht dé motivatie om 
opnieuw een ambitieus project aan te gaan. 

Het voorbije jaar stond voor ons dan ook in het teken van 
de heropstart na corona: de scholen heropenen en de 
leerlingen en leerkrachten terug naar de klas  brengen. 
Geen gemakkelijke opdracht, maar wel een die de Don 
Boscoscholen overal ter wereld ernstig nemen. 

Bovendien gaan nieuwe projecten bij ons ook steeds 
gepaard met heel wat investeringen. Nieuwe  technische 
installaties en leermiddelen worden aangekocht 
om onze kwaliteit de komende jaren te garanderen. 
Daarnaast leiden we de leerkrachten en directie op.  
Een voortdurende professionalisering is een basis
fundament voor een sterke leeromgeving. 

 
Helaas worden we ook geconfronteerd met nieuwe 
obstakels. Ik had het voorrecht om pater Victor te ont
moeten, een salesiaan uit Haïti. Hij vertelde me over de 
economische en politieke situatie in zijn land, die daar 
zo ontspoord is, dat het onderwijs heel wat onbekende 
uitdagingen zal moeten aangaan.

Met veel respect heb ik geluisterd naar zijn verhaal. Hoe hij 
zich, ondanks de onvoorstelbare moeilijkheden, toch blijft 
inzetten voor de Haïtiaanse jongeren. Ik heb veel bewon
dering voor mensen die in dergelijke omstandigheden 
toch de kracht vinden om anderen te blijven steunen.

Dit wens ik ook u toe dit einde jaar: dat u de uitdagingen 
die voor u liggen samen met uw geliefden kan overwinnen!

Veel leesplezier en een zalig kerstfeest toegewenst,

Filip LAMMENS,
Directeur van VIA Don Bosco
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Beste vrienden,

Deze zomer mocht ik in India, samen met 9 Belgische 

leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij VIA 

Don Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat 

jonge ondernemers die ik ontmoette, het raakt me 

steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd 

om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd 

zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren en 

te mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te 

verdedigen. Ik wil hen – en u – dan ook bedanken voor 

de inzet!

Filip LAMMENS

Directeur
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20 september: Open happening Don Bosco 200

De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven 

voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. 

Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don 

Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting 

en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, 

lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een 

tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, 

workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, 

een dag waarop we onze deuren opengooien.

Waar? Don Bosco Zwijnaarde. 

Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/

openhappening 

25 november: Educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft

als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 

plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor 

de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, 

want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden 

om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd 
door: Educaid

Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe

conferentiegenderonderwijsdepraktijk 

10 oktober: Vorming financieel beheer

Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor 

een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor 

jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? 

Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? 

Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je 

die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs 

in het financiële beheer van je project en beantwoordt al 

je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door:
Provincie OostVlaanderen en het 4de pijlersteunpunt.

Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/

detail/detail/483

3 oktober: Saved by the Bell

Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht

heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell
actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met

Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs

organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om

extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs

overal en voor iedereen. Wil je deelnemen met je school?

Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie:

ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87.

Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco

i.s.m. Studio Globo.

Voor meer informatie: www.savedbythebell.be
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4 weekends van november-december: Infocyclus BTC 

De Infocyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch 

ontwikkelingsagentschap, is een opleiding die een overzicht 

geeft van de internationale samenwerking en de Noord- 

Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot 

reflectie op houding en gedrag en hen bewust maken van de 

mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 

zoals de internationale economische omgeving, antropologie, 

milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de 

genderproblematiek, komen daar aan bod.

Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus 

27 januari 2015 tot -11 februari 2015: 9e 
Wereldmeerdaagse Brasschaat 

De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten de maken 

met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op 

zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen 

voor Ontwikkelingssamenwerking, met een “Wereldmarkt” 

voor het brede publiek. Tijdens de 2 weken zijn naast 

scholenactiviteiten ook activiteiten voor het brede publiek 

waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een debat. 

Wanneer: van 27 januari tot 11 februari 2015

officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u 

Waar: Ruiterhal, Brasschaat

Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/

projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf

29 november 2014: haïti 5 jaar later

Op 12 januari 2010 kostte een verwoestende aardbeving het 

leven aan 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen 

verloren hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 

slachtoffers in tentenkampen.

Dit evenement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse 

organisaties aankijken tegen de afgelopen 5 jaar heropbouw 

na de aardbeving en schetst huidige  kader. Verder wordt 

ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van het land en 

naar wat kan worden gedaan voor de door de aardbeving 

getraumatiseerde kinderen.

Wanneer: 29 november 2014

Waar: Frederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14u tot 21u

Meer info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/

detail/578

25 november 2014: educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema 

“Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal plaatsvinden in de 

lokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn 

nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in je agenda, want, om 

logistieke redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot 250. 

Wanneer: 25 november 2014

Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, 

Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 Brussels

Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentie-

gender-onderwijs-de-praktijk
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Vereniging voor Ethiek
in de Fondsenwerving

4 week-ends de novembre-décembre: Formation 
Coopération au Développement 

L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de 

développement, est une formation qui donne une vue 

d'ensemble de la coopération internationale et de la 

problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends 

abordent des thématiques aussi variées que le contexte 

économique international, l’anthropologie, l’environnement, 

l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la 

problématique du genre. 

Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription
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Partners: 

Voulez-vous nous soutenir?
VIA Don Bosco
Compte Bancaire:
435-8034101-59
IBAN: BE84 4358 0341 0159
BIC: KREDBEBB

Sponsors: 

Lemonde.be // A l’agenda

Association pour
une Ethique dans
la Récolte de Fonds

25 novembre: Conférence educaid 

La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a 

comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et 

aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités 

d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save 

the date, car pour des raisons logistiques le nombre de 

participants est plafonné à 250. 

Quand : 25 novembre 2014

où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 

Haute 139, 1000 Brussels

Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event

30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la 
pédagogie salésienne

Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie 

salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la 

mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts 

Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs 

travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut 

Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 

pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les 

six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone.

Quand : le 30 janvier à 17h30

où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 

Liège

Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/
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abordent des thématiques aussi variées que le contexte 

économique international, l’anthropologie, l’environnement, 

l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la 

problématique du genre. 

Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription
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25 novembre: Conférence educaid 

La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a 

comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et 

aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités 

d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save 

the date, car pour des raisons logistiques le nombre de 

participants est plafonné à 250. 

Quand : 25 novembre 2014

où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 

Haute 139, 1000 Brussels

Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event

30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la 
pédagogie salésienne

Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie 

salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la 

mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts 

Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs 

travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut 

Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 

pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les 

six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone.

Quand : le 30 janvier à 17h30

où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 

Liège

Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/
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Beste vrienden,

Deze zomer mocht ik in India, samen met 9 Belgische 

leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij VIA 

Don Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat 

jonge ondernemers die ik ontmoette, het raakt me 

steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd 

om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd 

zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren en 

te mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te 

verdedigen. Ik wil hen – en u – dan ook bedanken voor 

de inzet!

Filip LAMMENS

Directeur
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Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: 
info@viadonbosco.org.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam 
opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze 
activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs- en correctierecht van de door ons over u bewaarde informatie.

Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde

Wilt u ons steunen?
VIA Don Bosco
Reknr.: 435-8034101-59
IBAN: BE84 4358 0341 0159
BIC: KREDBEBB

Partners:

Sponsors:

20 september: Open happening Don Bosco 200

De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven 

voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. 

Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don 

Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting 

en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, 

lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een 

tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, 

workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, 

een dag waarop we onze deuren opengooien.

Waar? Don Bosco Zwijnaarde. 

Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/

openhappening 

25 november: Educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft

als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 

plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor 

de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, 

want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden 

om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd 
door: Educaid

Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe

conferentiegenderonderwijsdepraktijk 

10 oktober: Vorming financieel beheer

Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor 

een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor 

jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? 

Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? 

Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je 

die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs 

in het financiële beheer van je project en beantwoordt al 

je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door:
Provincie OostVlaanderen en het 4de pijlersteunpunt.

Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/

detail/detail/483

3 oktober: Saved by the Bell

Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht

heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell
actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met

Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs

organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om

extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs

overal en voor iedereen. Wil je deelnemen met je school?

Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie:

ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87.

Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco

i.s.m. Studio Globo.

Voor meer informatie: www.savedbythebell.be
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4 weekends van november-december: Infocyclus BTC 

De Infocyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch 

ontwikkelingsagentschap, is een opleiding die een overzicht 

geeft van de internationale samenwerking en de Noord- 

Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot 

reflectie op houding en gedrag en hen bewust maken van de 

mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 

zoals de internationale economische omgeving, antropologie, 

milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de 

genderproblematiek, komen daar aan bod.

Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus 

27 januari 2015 tot -11 februari 2015: 9e 
Wereldmeerdaagse Brasschaat 

De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten de maken 

met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op 

zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen 

voor Ontwikkelingssamenwerking, met een “Wereldmarkt” 

voor het brede publiek. Tijdens de 2 weken zijn naast 

scholenactiviteiten ook activiteiten voor het brede publiek 

waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een debat. 

Wanneer: van 27 januari tot 11 februari 2015

officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u 

Waar: Ruiterhal, Brasschaat

Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/

projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf

29 november 2014: haïti 5 jaar later

Op 12 januari 2010 kostte een verwoestende aardbeving het 

leven aan 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen 

verloren hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 

slachtoffers in tentenkampen.

Dit evenement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse 

organisaties aankijken tegen de afgelopen 5 jaar heropbouw 

na de aardbeving en schetst huidige  kader. Verder wordt 

ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van het land en 

naar wat kan worden gedaan voor de door de aardbeving 

getraumatiseerde kinderen.

Wanneer: 29 november 2014

Waar: Frederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14u tot 21u

Meer info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/

detail/578

25 november 2014: educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema 

“Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal plaatsvinden in de 

lokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn 

nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in je agenda, want, om 

logistieke redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot 250. 

Wanneer: 25 november 2014

Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, 

Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 Brussels

Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentie-

gender-onderwijs-de-praktijk
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Vereniging voor Ethiek
in de Fondsenwerving

4 week-ends de novembre-décembre: Formation 
Coopération au Développement 

L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de 

développement, est une formation qui donne une vue 

d'ensemble de la coopération internationale et de la 

problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends 

abordent des thématiques aussi variées que le contexte 

économique international, l’anthropologie, l’environnement, 

l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la 

problématique du genre. 

Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription
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une Ethique dans
la Récolte de Fonds

25 novembre: Conférence educaid 

La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a 

comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et 

aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités 

d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save 

the date, car pour des raisons logistiques le nombre de 

participants est plafonné à 250. 

Quand : 25 novembre 2014

où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 

Haute 139, 1000 Brussels

Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event

30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la 
pédagogie salésienne

Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie 

salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la 

mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts 

Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs 

travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut 

Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 

pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les 

six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone.

Quand : le 30 janvier à 17h30

où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 

Liège

Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/
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l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la 

problématique du genre. 

Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription
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25 novembre: Conférence educaid 

La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a 

comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et 

aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités 

d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save 

the date, car pour des raisons logistiques le nombre de 

participants est plafonné à 250. 

Quand : 25 novembre 2014

où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 

Haute 139, 1000 Brussels

Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event

30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la 
pédagogie salésienne

Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie 

salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la 

mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts 

Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs 

travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut 

Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 

pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les 

six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone.

Quand : le 30 janvier à 17h30

où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 

Liège

Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/
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Beste vrienden,

Deze zomer mocht ik in India, samen met 9 Belgische 

leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij VIA 

Don Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat 

jonge ondernemers die ik ontmoette, het raakt me 

steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd 

om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd 

zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren en 

te mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te 

verdedigen. Ik wil hen – en u – dan ook bedanken voor 

de inzet!

Filip LAMMENS

Directeur

Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans
Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent

Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De 
Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: 
info@viadonbosco.org.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam 
opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze 
activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs- en correctierecht van de door ons over u bewaarde informatie.

Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde

Wilt u ons steunen?
VIA Don Bosco
Reknr.: 435-8034101-59
IBAN: BE84 4358 0341 0159
BIC: KREDBEBB

Partners:

Sponsors:

20 september: Open happening Don Bosco 200

De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven 

voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. 

Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don 

Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting 

en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, 

lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een 

tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, 

workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, 

een dag waarop we onze deuren opengooien.

Waar? Don Bosco Zwijnaarde. 

Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/

openhappening 

25 november: Educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft

als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 

plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor 

de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, 

want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden 

om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd 
door: Educaid

Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe

conferentiegenderonderwijsdepraktijk 

10 oktober: Vorming financieel beheer

Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor 

een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor 

jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? 

Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? 

Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je 

die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs 

in het financiële beheer van je project en beantwoordt al 

je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door:
Provincie OostVlaanderen en het 4de pijlersteunpunt.

Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/

detail/detail/483

3 oktober: Saved by the Bell

Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht

heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell
actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met

Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs

organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om

extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs

overal en voor iedereen. Wil je deelnemen met je school?

Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie:

ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87.

Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco

i.s.m. Studio Globo.

Voor meer informatie: www.savedbythebell.be
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4 weekends van november-december: Infocyclus BTC 

De Infocyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch 

ontwikkelingsagentschap, is een opleiding die een overzicht 

geeft van de internationale samenwerking en de Noord- 

Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot 

reflectie op houding en gedrag en hen bewust maken van de 

mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 

zoals de internationale economische omgeving, antropologie, 

milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de 

genderproblematiek, komen daar aan bod.

Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus 

27 januari 2015 tot -11 februari 2015: 9e 
Wereldmeerdaagse Brasschaat 

De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten de maken 

met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op 

zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen 

voor Ontwikkelingssamenwerking, met een “Wereldmarkt” 

voor het brede publiek. Tijdens de 2 weken zijn naast 

scholenactiviteiten ook activiteiten voor het brede publiek 

waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een debat. 

Wanneer: van 27 januari tot 11 februari 2015

officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u 

Waar: Ruiterhal, Brasschaat

Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/

projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf

29 november 2014: haïti 5 jaar later

Op 12 januari 2010 kostte een verwoestende aardbeving het 

leven aan 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen 

verloren hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 

slachtoffers in tentenkampen.

Dit evenement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse 

organisaties aankijken tegen de afgelopen 5 jaar heropbouw 

na de aardbeving en schetst huidige  kader. Verder wordt 

ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van het land en 

naar wat kan worden gedaan voor de door de aardbeving 

getraumatiseerde kinderen.

Wanneer: 29 november 2014

Waar: Frederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14u tot 21u

Meer info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/

detail/578

25 november 2014: educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema 

“Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal plaatsvinden in de 

lokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn 

nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in je agenda, want, om 

logistieke redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot 250. 

Wanneer: 25 november 2014

Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, 

Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 Brussels

Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentie-

gender-onderwijs-de-praktijk
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Vereniging voor Ethiek
in de Fondsenwerving

4 week-ends de novembre-décembre: Formation 
Coopération au Développement 

L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de 

développement, est une formation qui donne une vue 

d'ensemble de la coopération internationale et de la 

problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends 

abordent des thématiques aussi variées que le contexte 

économique international, l’anthropologie, l’environnement, 

l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la 

problématique du genre. 

Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription
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25 novembre: Conférence educaid 

La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a 

comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et 

aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités 

d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save 

the date, car pour des raisons logistiques le nombre de 

participants est plafonné à 250. 

Quand : 25 novembre 2014

où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 

Haute 139, 1000 Brussels

Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event

30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la 
pédagogie salésienne

Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie 

salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la 

mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts 

Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs 

travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut 

Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 

pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les 

six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone.

Quand : le 30 janvier à 17h30

où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 

Liège

Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/
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25 novembre: Conférence educaid 

La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a 

comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et 

aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités 

d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save 

the date, car pour des raisons logistiques le nombre de 

participants est plafonné à 250. 

Quand : 25 novembre 2014

où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 

Haute 139, 1000 Brussels

Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event

30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la 
pédagogie salésienne

Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie 

salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la 

mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts 

Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs 

travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut 

Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 

pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les 

six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone.

Quand : le 30 janvier à 17h30

où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 

Liège

Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/
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Beste vrienden,

Deze zomer mocht ik in India, samen met 9 Belgische 

leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij VIA 

Don Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat 

jonge ondernemers die ik ontmoette, het raakt me 

steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd 

om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd 

zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren en 

te mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te 

verdedigen. Ik wil hen – en u – dan ook bedanken voor 

de inzet!

Filip LAMMENS

Directeur
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Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De 
Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: 
info@viadonbosco.org.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam 
opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze 
activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs- en correctierecht van de door ons over u bewaarde informatie.

Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde

Wilt u ons steunen?
VIA Don Bosco
Reknr.: 435-8034101-59
IBAN: BE84 4358 0341 0159
BIC: KREDBEBB

Partners:

Sponsors:

20 september: Open happening Don Bosco 200

De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven 

voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. 

Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don 

Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting 

en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, 

lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een 

tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, 

workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, 

een dag waarop we onze deuren opengooien.

Waar? Don Bosco Zwijnaarde. 

Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/

openhappening 

25 november: Educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft

als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 

plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor 

de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, 

want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden 

om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd 
door: Educaid

Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe

conferentiegenderonderwijsdepraktijk 

10 oktober: Vorming financieel beheer

Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor 

een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor 

jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? 

Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? 

Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je 

die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs 

in het financiële beheer van je project en beantwoordt al 

je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door:
Provincie OostVlaanderen en het 4de pijlersteunpunt.

Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/

detail/detail/483

3 oktober: Saved by the Bell

Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht

heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell
actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met

Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs

organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om

extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs

overal en voor iedereen. Wil je deelnemen met je school?

Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie:

ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87.

Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco

i.s.m. Studio Globo.

Voor meer informatie: www.savedbythebell.be
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4 weekends van november-december: Infocyclus BTC 

De Infocyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch 

ontwikkelingsagentschap, is een opleiding die een overzicht 

geeft van de internationale samenwerking en de Noord- 

Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot 

reflectie op houding en gedrag en hen bewust maken van de 

mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 

zoals de internationale economische omgeving, antropologie, 

milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de 

genderproblematiek, komen daar aan bod.

Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus 

27 januari 2015 tot -11 februari 2015: 9e 
Wereldmeerdaagse Brasschaat 

De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten de maken 

met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op 

zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen 

voor Ontwikkelingssamenwerking, met een “Wereldmarkt” 

voor het brede publiek. Tijdens de 2 weken zijn naast 

scholenactiviteiten ook activiteiten voor het brede publiek 

waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een debat. 

Wanneer: van 27 januari tot 11 februari 2015

officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u 

Waar: Ruiterhal, Brasschaat

Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/

projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf

29 november 2014: haïti 5 jaar later

Op 12 januari 2010 kostte een verwoestende aardbeving het 

leven aan 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen 

verloren hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 

slachtoffers in tentenkampen.

Dit evenement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse 

organisaties aankijken tegen de afgelopen 5 jaar heropbouw 

na de aardbeving en schetst huidige  kader. Verder wordt 

ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van het land en 

naar wat kan worden gedaan voor de door de aardbeving 

getraumatiseerde kinderen.

Wanneer: 29 november 2014

Waar: Frederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14u tot 21u

Meer info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/

detail/578

25 november 2014: educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema 

“Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal plaatsvinden in de 

lokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn 

nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in je agenda, want, om 

logistieke redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot 250. 

Wanneer: 25 november 2014

Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, 

Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 Brussels

Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentie-

gender-onderwijs-de-praktijk
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Vereniging voor Ethiek
in de Fondsenwerving

4 week-ends de novembre-décembre: Formation 
Coopération au Développement 

L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de 

développement, est une formation qui donne une vue 

d'ensemble de la coopération internationale et de la 

problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends 

abordent des thématiques aussi variées que le contexte 

économique international, l’anthropologie, l’environnement, 

l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la 

problématique du genre. 

Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription
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25 novembre: Conférence educaid 

La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a 

comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et 

aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités 

d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save 

the date, car pour des raisons logistiques le nombre de 

participants est plafonné à 250. 

Quand : 25 novembre 2014

où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 

Haute 139, 1000 Brussels

Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event

30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la 
pédagogie salésienne

Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie 

salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la 

mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts 

Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs 

travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut 

Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 

pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les 

six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone.

Quand : le 30 janvier à 17h30

où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 

Liège

Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/
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25 novembre: Conférence educaid 

La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a 

comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et 

aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités 

d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save 

the date, car pour des raisons logistiques le nombre de 

participants est plafonné à 250. 

Quand : 25 novembre 2014

où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 

Haute 139, 1000 Brussels

Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event

30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la 
pédagogie salésienne

Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie 

salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la 

mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts 

Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs 

travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut 

Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 

pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les 

six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone.

Quand : le 30 janvier à 17h30

où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 

Liège

Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/
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Beste vrienden,

Deze zomer mocht ik in India, samen met 9 Belgische 

leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij VIA 

Don Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat 

jonge ondernemers die ik ontmoette, het raakt me 

steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd 

om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd 

zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren en 

te mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te 

verdedigen. Ik wil hen – en u – dan ook bedanken voor 

de inzet!

Filip LAMMENS

Directeur

Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans
Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent

Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De 
Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: 
info@viadonbosco.org.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam 
opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze 
activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs- en correctierecht van de door ons over u bewaarde informatie.

Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde

Wilt u ons steunen?
VIA Don Bosco
Reknr.: 435-8034101-59
IBAN: BE84 4358 0341 0159
BIC: KREDBEBB

Partners:

Sponsors:

20 september: Open happening Don Bosco 200

De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven 

voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. 

Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don 

Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting 

en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, 

lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een 

tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, 

workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, 

een dag waarop we onze deuren opengooien.

Waar? Don Bosco Zwijnaarde. 

Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/

openhappening 

25 november: Educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft

als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 

plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor 

de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, 

want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden 

om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd 
door: Educaid

Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe

conferentiegenderonderwijsdepraktijk 

10 oktober: Vorming financieel beheer

Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor 

een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor 

jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? 

Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? 

Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je 

die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs 

in het financiële beheer van je project en beantwoordt al 

je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door:
Provincie OostVlaanderen en het 4de pijlersteunpunt.

Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/

detail/detail/483

3 oktober: Saved by the Bell

Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht

heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell
actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met

Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs

organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om

extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs

overal en voor iedereen. Wil je deelnemen met je school?

Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie:

ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87.

Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco

i.s.m. Studio Globo.

Voor meer informatie: www.savedbythebell.be
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4 weekends van november-december: Infocyclus BTC 

De Infocyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch 

ontwikkelingsagentschap, is een opleiding die een overzicht 

geeft van de internationale samenwerking en de Noord- 

Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot 

reflectie op houding en gedrag en hen bewust maken van de 

mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 

zoals de internationale economische omgeving, antropologie, 

milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de 

genderproblematiek, komen daar aan bod.

Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus 

27 januari 2015 tot -11 februari 2015: 9e 
Wereldmeerdaagse Brasschaat 

De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten de maken 

met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op 

zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen 

voor Ontwikkelingssamenwerking, met een “Wereldmarkt” 

voor het brede publiek. Tijdens de 2 weken zijn naast 

scholenactiviteiten ook activiteiten voor het brede publiek 

waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een debat. 

Wanneer: van 27 januari tot 11 februari 2015

officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u 

Waar: Ruiterhal, Brasschaat

Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/

projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf

29 november 2014: haïti 5 jaar later

Op 12 januari 2010 kostte een verwoestende aardbeving het 

leven aan 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen 

verloren hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 

slachtoffers in tentenkampen.

Dit evenement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse 

organisaties aankijken tegen de afgelopen 5 jaar heropbouw 

na de aardbeving en schetst huidige  kader. Verder wordt 

ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van het land en 

naar wat kan worden gedaan voor de door de aardbeving 

getraumatiseerde kinderen.

Wanneer: 29 november 2014

Waar: Frederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14u tot 21u

Meer info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/

detail/578

25 november 2014: educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema 

“Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal plaatsvinden in de 

lokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn 

nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in je agenda, want, om 

logistieke redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot 250. 

Wanneer: 25 november 2014

Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, 

Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 Brussels

Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentie-

gender-onderwijs-de-praktijk
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Vereniging voor Ethiek
in de Fondsenwerving

4 week-ends de novembre-décembre: Formation 
Coopération au Développement 

L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de 

développement, est une formation qui donne une vue 

d'ensemble de la coopération internationale et de la 

problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends 

abordent des thématiques aussi variées que le contexte 

économique international, l’anthropologie, l’environnement, 

l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la 

problématique du genre. 

Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription
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25 novembre: Conférence educaid 

La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a 

comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et 

aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités 

d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save 

the date, car pour des raisons logistiques le nombre de 

participants est plafonné à 250. 

Quand : 25 novembre 2014

où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 

Haute 139, 1000 Brussels

Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event

30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la 
pédagogie salésienne

Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie 

salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la 

mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts 

Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs 

travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut 

Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 

pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les 

six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone.

Quand : le 30 janvier à 17h30

où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 

Liège

Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/
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25 novembre: Conférence educaid 

La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a 

comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et 

aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités 

d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save 

the date, car pour des raisons logistiques le nombre de 

participants est plafonné à 250. 

Quand : 25 novembre 2014

où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 

Haute 139, 1000 Brussels

Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event

30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la 
pédagogie salésienne

Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie 

salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la 

mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts 

Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs 

travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut 

Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 

pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les 

six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone.

Quand : le 30 janvier à 17h30

où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 

Liège

Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/
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Beste vrienden,

Deze zomer mocht ik in India, samen met 9 Belgische 

leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij VIA 

Don Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat 

jonge ondernemers die ik ontmoette, het raakt me 

steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd 

om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd 

zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren en 

te mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te 

verdedigen. Ik wil hen – en u – dan ook bedanken voor 

de inzet!

Filip LAMMENS

Directeur

Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans
Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent

Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De 
Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: 
info@viadonbosco.org.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam 
opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze 
activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs- en correctierecht van de door ons over u bewaarde informatie.

Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde

Wilt u ons steunen?
VIA Don Bosco
Reknr.: 435-8034101-59
IBAN: BE84 4358 0341 0159
BIC: KREDBEBB

Partners:

Sponsors:

20 september: Open happening Don Bosco 200

De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven 

voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. 

Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don 

Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting 

en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, 

lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een 

tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, 

workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, 

een dag waarop we onze deuren opengooien.

Waar? Don Bosco Zwijnaarde. 

Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/

openhappening 

25 november: Educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft

als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 

plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor 

de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, 

want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden 

om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd 
door: Educaid

Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe

conferentiegenderonderwijsdepraktijk 

10 oktober: Vorming financieel beheer

Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor 

een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor 

jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? 

Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? 

Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je 

die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs 

in het financiële beheer van je project en beantwoordt al 

je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door:
Provincie OostVlaanderen en het 4de pijlersteunpunt.

Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/

detail/detail/483

3 oktober: Saved by the Bell

Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht

heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell
actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met

Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs

organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om

extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs

overal en voor iedereen. Wil je deelnemen met je school?

Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie:

ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87.

Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco

i.s.m. Studio Globo.

Voor meer informatie: www.savedbythebell.be

15

Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS – Lay-out:
Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker

Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold IIlaan 195, B1080 Brussel
Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold 
IIlaan 195, B1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 of per email: viadonbosco@skynet.be.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressen
bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs en correctie
recht van de door ons over u bewaarde informatie.

Partners: 

Wilt u ons steunen?
VIA Don Bosco
Reknr.: 435803410159
IBAN: BE84 4358 0341 0159
BIC: KREDBEBB

Sponsors: 

Vereniging voor Ethiek
in de Fondsenwerving

DeWereld.be // Op de Agenda

VDB Mag SOW n°3-14.indd   15 13/08/14   09:17

Voorwoord

Ik wil hen – en u – dan ook 
bedanken voor de inzet!

20 september: Open happening Don Bosco 200

De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven 

voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. 

Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don 

Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting 

en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, 

lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een 

tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, 

workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, 

een dag waarop we onze deuren opengooien.

Waar? Don Bosco Zwijnaarde. 

Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/

openhappening 

25 november: Educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft

als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 

plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor 

de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, 

want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden 

om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd 
door: Educaid

Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe

conferentiegenderonderwijsdepraktijk 

10 oktober: Vorming financieel beheer

Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor 

een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor 

jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? 

Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? 

Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je 

die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs 

in het financiële beheer van je project en beantwoordt al 

je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door:
Provincie OostVlaanderen en het 4de pijlersteunpunt.

Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/

detail/detail/483

3 oktober: Saved by the Bell

Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht

heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell
actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met

Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs

organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om

extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs

overal en voor iedereen. Wil je deelnemen met je school?

Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie:

ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87.

Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco

i.s.m. Studio Globo.

Voor meer informatie: www.savedbythebell.be

15

Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS – Lay-out:
Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker

Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold IIlaan 195, B1080 Brussel
Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold 
IIlaan 195, B1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 of per email: viadonbosco@skynet.be.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressen
bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs en correctie
recht van de door ons over u bewaarde informatie.

Partners: 

Wilt u ons steunen?
VIA Don Bosco
Reknr.: 435803410159
IBAN: BE84 4358 0341 0159
BIC: KREDBEBB

Sponsors: 

Vereniging voor Ethiek
in de Fondsenwerving

DeWereld.be // Op de Agenda

VDB Mag SOW n°3-14.indd   15 13/08/14   09:17

4 weekends van november-december: Infocyclus BTC 

De Infocyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch 

ontwikkelingsagentschap, is een opleiding die een overzicht 

geeft van de internationale samenwerking en de Noord- 

Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot 

reflectie op houding en gedrag en hen bewust maken van de 

mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 

zoals de internationale economische omgeving, antropologie, 

milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de 

genderproblematiek, komen daar aan bod.

Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus 

27 januari 2015 tot -11 februari 2015: 9e 
Wereldmeerdaagse Brasschaat 

De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten de maken 

met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op 

zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen 

voor Ontwikkelingssamenwerking, met een “Wereldmarkt” 

voor het brede publiek. Tijdens de 2 weken zijn naast 

scholenactiviteiten ook activiteiten voor het brede publiek 

waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een debat. 

Wanneer: van 27 januari tot 11 februari 2015

officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u 

Waar: Ruiterhal, Brasschaat

Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/

projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf

29 november 2014: haïti 5 jaar later

Op 12 januari 2010 kostte een verwoestende aardbeving het 

leven aan 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen 

verloren hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 

slachtoffers in tentenkampen.

Dit evenement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse 

organisaties aankijken tegen de afgelopen 5 jaar heropbouw 

na de aardbeving en schetst huidige  kader. Verder wordt 

ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van het land en 

naar wat kan worden gedaan voor de door de aardbeving 

getraumatiseerde kinderen.

Wanneer: 29 november 2014

Waar: Frederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14u tot 21u

Meer info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/

detail/578

25 november 2014: educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema 

“Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal plaatsvinden in de 

lokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn 

nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in je agenda, want, om 

logistieke redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot 250. 

Wanneer: 25 november 2014

Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, 

Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 Brussels

Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentie-

gender-onderwijs-de-praktijk
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Vereniging voor Ethiek
in de Fondsenwerving

4 week-ends de novembre-décembre: Formation 
Coopération au Développement 

L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de 

développement, est une formation qui donne une vue 

d'ensemble de la coopération internationale et de la 

problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends 

abordent des thématiques aussi variées que le contexte 

économique international, l’anthropologie, l’environnement, 

l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la 

problématique du genre. 

Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription
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25 novembre: Conférence educaid 

La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a 

comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et 

aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités 

d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save 

the date, car pour des raisons logistiques le nombre de 

participants est plafonné à 250. 

Quand : 25 novembre 2014

où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 

Haute 139, 1000 Brussels

Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event

30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la 
pédagogie salésienne

Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie 

salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la 

mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts 

Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs 

travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut 

Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 

pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les 

six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone.

Quand : le 30 janvier à 17h30

où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 

Liège

Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/
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Lemonde.be // A l’agenda

Association pour
une Ethique dans
la Récolte de Fonds

25 novembre: Conférence educaid 

La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a 

comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et 

aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités 

d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save 

the date, car pour des raisons logistiques le nombre de 

participants est plafonné à 250. 

Quand : 25 novembre 2014

où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 

Haute 139, 1000 Brussels

Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event

30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la 
pédagogie salésienne

Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie 

salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la 

mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts 

Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs 

travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut 

Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 

pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les 

six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone.

Quand : le 30 janvier à 17h30

où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 

Liège

Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/

VDB Mag FRE n°4-14.indd   15 13/11/14   16:37

Voorw
oord

Samen op weg_05.indd   2 2/09/16   14:29



3

B
urkina Faso: H

et b
elang

 van ond
erw

ijs in crisistijd

Het nieuwe programma van  
VIA Don Bosco in Burkina Faso:  
Het belang van onderwijs in crisistijd
Interview met Wisdom Tsedi, Project Coach voor Burkina Faso, Benin en Mali

VIA Don Bosco werkt vanaf dit jaar samen met drie partnerscholen en een plannings- en 
ontwikkelings bureau in Burkina Faso. Het nieuwe programma van vijf jaar moet 6000 jongeren 
kwaliteitsvol onderwijs aanbieden. Wisdom: “Zeker in tijden van crisis, is het recht op onder-
wijs cruciaal.” 

Snelst groeiende humanitaire crisis 

‘Brussels Airlines schrapt vluchten naar Burkina Faso’. 
Zo luidde een van de vele, bondige krantenkoppen die 
begin oktober in het nieuws verschenen. Het leek een 
fait divers, een simpel nieuwtje waar je snel voorbij zou 
scrollen. Maar de oorzaken die achter het nieuws v  er
scholen zaten, zijn veel minder simpel. 

De Belgische overheid raadt reizen naar Burkina Faso 
momenteel ‘ten stelligste af’, door de fragiele politieke 
situatie die het WestAfrikaanse land parten speelt. Eind 
september nam legerleider Ibrahim Troaré de macht 

over van voormalig president PaulHenri Damiba via een 
staatsgreep. De grondwet werd opgeschort en grenzen 
werden afgesloten.

Het was de tweede staatsgreep in slechts acht maanden 
tijd. En de reden voor de machtsovername, was twee 
keer dezelfde: de onvrede over de aanpak van het terro
risme en het verlangen naar vrede. “Als je vandaag naar 
de kaart van Burkina Faso kijkt, is dat echt  alarmerend”, 
zucht onze collega Wisdom. “Terreurgroepen die 
 banden hebben met Al Qaeda en IS hebben bijna de 
helft van het land ingenomen.” 
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Het extremistische geweld heeft ervoor gezorgd dat 
miljoenen Burkinezen hun thuis moesten verlaten. Velen 
onder hen leven momenteel in erbarmelijke omstandig
heden. De Verenigde Naties spreken van een van de 
snelst groeiende humanitaire crisissen ter wereld. 

Gevolgen voor onderwijs 

Ook de gevolgen voor het onderwijs zijn schrijnend. 
Volgens de Burkinese overheid heeft het  extremistische 
geweld geleid tot de sluiting van meer dan 3000  scholen 
in de bezette gebieden. Duizenden leerlingen en leer
krachten zijn hier het slachtoffer van. Nochtans is het 
recht op kwaliteitsvol onderwijs, zeker in tijden van crisis, 
enorm belangrijk.

Terwijl de staat van Burkina Faso tot nu toe vooral pro
beert om het geweld zelf aan te pakken, blijven de 
onderliggende, complexere factoren zoals armoede, de 
klimaatproblematiek en uitsluiting de grootste uitdagin
gen. Onderwijs kan een belangrijke stap vormen om die 
uitdagingen aan te gaan. 

“Ik geloof sterk in het belang van onderwijs”, aldus 
Wisdom. “Het biedt jongeren de kans om na te  denken 
over oplossingen, zichzelf te ontwikkelen, financieel 
onafhankelijk te worden en zich te integreren in de maat - 
schappij. Zo ontsnappen ze niet alleen uit de armoede, 

maar worden ze ook actoren van verandering en dragen 
ze bij tot de vooruitgang van hun land.”

Bovendien beschermt onderwijs de jongeren ook deels  
tegen de mogelijke invloed van het extremisme.“Gewa-
pende groepen proberen jonge mensen vaak te  rekruteren 
en te misbruiken voor hun eigen doeleinden. Jongeren 
die leven in armoede, niet naar school kunnen en geen 
vooruitzichten hebben, vallen makkelijker ten prooi.”

Het extremistische geweld 
heeft ervoor gezorgd dat  

miljoenen Burkinezen hun thuis 
moesten verlaten. De Verenigde 
Naties spreken van een van de 
snelst groeiende humanitaire 

 crisissen ter wereld. 

Een leerling van onze partnerschool in Ouagadougou.
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Het nieuwe programma van VIA Don Bosco 

Het werk van de salesiaanse scholen in Burkina Faso kon 
wel altijd doorgaan. We kozen ervoor om met Burkina 
Faso samen te werken, omdat er enorme noden zijn 
door de economische, sociale en politieke situatie in het 
land. “De vraag naar kwaliteitsvol onderwijs in Burkina 
Faso is groot”, beaamt de Project Coach. “Jongeren 
 wíllen leren, en ze hebben er recht op.” Het is aan ons 
om dit recht te beschermen. 

Ons nieuwe programma loopt tot en met 2026 en moet 
6000 jongeren (waarvan 45% meisjes) tussen de 15 en 25 
jaar oud kwaliteitsvol onderwijs aanbieden, zodat ze zich 
kunnen integreren op sociaal en professioneel vlak. Om 
dit doel te bereiken wil VIA Don Bosco samen met de 
lokale partners de capaciteit van de scholen in Burkina 
Faso versterken en werken rond thema’s als gender
gelijkheid, milieu en vrede. De tewerkstellingsbureaus 
in de scholen begeleiden de jongeren in hun zoektocht 
naar werk of ontwikkeling als zelfstandige.

De jongeren zijn de toekomst 

Ondanks alle problemen die het land teisteren, 
blijft Wisdom hoopvol. “Ik ga niet ontkennen dat de 
Burkinese staat in actie moet schieten. Het is de taak van 
de staat om te zorgen voor educatie en vrede. Maar toch 
denk ik dat onze Afrikaanse jongeren, in combinatie 
met kwaliteitsvol onderwijs, al veel verandering teweeg 
 kunnen brengen. Burkina Faso is een prachtig land, met 
 magnifieke mensen en een enorm potentieel. De rust zal 
naar Burkina Faso wederkeren!”

 Nora PAUWELS
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Ceremoniële diploma-uitreiking van onze partnerschool in Ouagadougou. 
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Haïti: Bevolking tussen  
wanhoop en veerkracht
Op 16 september werd onze partnerschool in Gonaïves, in het noordwesten van Haïti, 
 aan gevallen en leeggeplunderd. Hoe is het zover kunnen komen? Pater Victor, directeur van 
een van onze plannings- en ontwikkelingsbureaus in Haïti, bezocht ons enkele dagen later in 
 Brussel. Hij vertelt ons meer over het incident en de situatie in het hele land. 

Een crisissituatie

Haïti is het armste land van LatijnsAmerika en het 
Caribisch gebied. Sterker nog: het is een van de  armste 
landen ter wereld. De economische en sociale ontwik
keling van het land wordt al jarenlang tegengehouden 
door politieke instabiliteit, geweld en onveiligheid. De 
 bevolking kan niet of amper in haar basisbehoeften 
voorzien en de regering kan de situatie niet de baas: 
 gewapende bendes hebben de controle over volledige 
regio’s en belemmeren het vrije verkeer van goederen en 
mensen. Afpersing en ontvoering in ruil voor losgeld zijn 
er dagelijkse kost. Het Haïtiaanse volk is ten einde raad. 

Op 11 september kondigde de regering aan dat de 
brandstofprijzen haast verdubbeld zullen worden. Die 
beslissing was de laatste druppel voor de Haïtianen, die 
woest de straten optrokken. Het besluit kwam boven 
op het bestaande tekort aan brandstof op de officiële 
markt. Miljoenen inwoners zijn hier het  slachtoffer van. 
Vooral voor mensen met een laag inkomen, is reizen 

haast onmogelijk geworden. Bovendien wordt brand
stof in Haïti ook gebruikt om de vele  generatoren draai
ende te houden die de mensen geïnstalleerd  hebben 
na aanhoudende problemen met de elektriciteits
voorziening. 

Onze aangevallen partnerschool 

Tijdens de rellen werden overheidsgebouwen aan
gevallen, auto’s in brand gestoken en winkels geplun
derd. In de stad Gonaïves werd zelfs het magazijn 
van het Wereldvoedselprogramma leeggehaald. Ook 
 kerken en scholen waren een doelwit. Onze partner
school, bijvoorbeeld, werd bestormd door tientallen 
mensen. De  schade is aanzienlijk. “Alles werd gestolen”, 
zucht pater Alès, directeur van de school. “Computers, 
naai machines, keukengerei, auto’s, apparatuur en les-
materiaal voor verschillende opleidingen… Zelfs de 
ongetekende chequeboekjes zijn weg. We hebben 
haast niets meer om mee te werken.”
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Pater Victor vult aan: “We hadden een computerruimte 
met wel zestig computers. We hadden 54 zonnepanelen 
verbonden met ongeveer 40 accu’s. Die zonnepanelen 
werden twee jaar geleden geïnstalleerd met de steun 
van VIA Don Bosco. Maar nu is alles weg.” VIA Don 
Bosco had de aankoop en installatie van zonnepanelen 
inderdaad deels gefinancierd. Ze moesten de school 
van elektriciteit voorzien en zo de start van onze nieuwe 
onderwijsprojecten mogelijk maken. 

Donkere vooruitzichten 

Elders in het land is de situatie niet veel beter. Het minis
terie van Nationaal Onderwijs en Beroepsonderwijs had 
de start van het schooljaar al verschoven van vijf sep
tember naar drie oktober. In oktober werd  op geroepen 
om de lessen geleidelijk aan te  hervatten, maar de 
meeste scholen bleven dicht. Door de  onveilige situatie 
 weigeren veel ouders ook om hun kind naar school te 
sturen. 

“Onderwijs, een basisrecht, wordt in dit land niet gega-
randeerd. Dat is eng”, beaamt pater Victor. “We moe-
ten al het mogelijke doen zodat de  scholen weer kunnen 
openen. Wij, de salesianen, wachten op de regering. 
Onze scholen zijn er klaar voor, op  voorwaarde dat de 
veiligheid van de leerlingen en leerkrachten kan worden 
verzekerd. Kinderen kunnen geen les volgen terwijl ze 
de hele dag wapens horen.” 

Onze partners geven de moed niet op 

Ondanks de moeilijke situatie, blijven onze partners 
vastberaden. “Werken in het onderwijs doe je niet 
voor het geld. Je werkt in het onderwijs omdat je erin 
gelooft. Jongeren opleiden is als zaadjes planten voor 
een  betere toekomst”, aldus pater Victor. “Haïtianen 
hebben een sterk verlangen om te leven. Maar dan wel 
in alle waardigheid.” 

Meer dan ooit hebben de jongens en meisjes van Haïti 
recht op kwaliteitsvol onderwijs, zodat ze hun vele talen
ten kunnen ontplooien. Jongeren moeten de mogelijk
heid krijgen om een beroep te leren en de nodige 
vaardigheden te ontwikkelen. De toekomst van deze 
jongeren, en die van hun land, staat op het spel.

Wil je kijken naar het volledige interview met pater 
Victor? Surf dan snel naar onze website en klik op de 
rubriek ‘actueel’: www.viadonbosco.org/nl/nieuws.
 

 Eric HENROTTE
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De geplunderde school in Gonaïves. 

Pater Victor.



VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijs en tewerk-
stelling voor jongeren in Afrika en LatijnsAmerika steunt. Al meer dan  
50 jaar bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke  
scholen. Het opbouwen van sociale en professionele competenties bij jon
geren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om 
actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt 
te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en 
elders in de wereld. Daarmee timmert VIA Don Bosco aan de weg naar 
een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen.

VOLG ONS EN MIS NIETS! 
WIL JE MEER WETEN OVER ONZE PROJECTEN?
 
WIL JE AL ONS NIEUWS HEET VAN DE NAALD?

WIL JE EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN VAN  
VIA DON BOSCO?

 VOLG ONS DAN OP ONZE SOCIALE MEDIA   
 KANALEN EN MIS NIETS!

 SCHRIJF JE IN OP ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF  
 EN ONTVANG DEZE ONMIDDELLIJK 

  IN JOUW MAILBOX!
 

 INSCHRIJVEN KAN VIA DE HOMEPAGE VAN  
 ONZE WEBSITE WWW.VIADONBOSCO.ORG  
 OF DOOR EEN MAILTJE TE STUREN NAAR  
 COMMUNICATIE@VIADONBOSCO.ORG.


