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4/ MS-13, Barrio-18, en Covid-19 
6/ Interview Mélanie
7/ Oude kleren, nieuwe kansen!
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Lieve lezers,

Het lijkt erop dat we weer voorzichtig kunnen beginnen 
ademhalen. Wat een voorjaar! Meer dan ooit werd duide-
lijk dat we met z’n allen verbonden zijn, dat de wereld een 
dorp is. Wat enkele weken na nieuwjaar begon als een 
ver-van-ons-bed-show in China, werd een crisis waarvan 
we de consequenties tot op heden niet kunnen overzien. 
#Blijfinuwkot werd de leuze, met elke dag om 20u een warm 
applaus voor de mensen in de zorg. 

De media wemelden de afgelopen tijd van slecht nieuws 
en onheilspellende grafieken. Maar we zagen ook bood-
schappen van hoop, grenzeloze (vaak hilarische) creativi-
teit en hartverwarmende solidariteit. Daarnaast kreeg onze 
samenleving de kans om te vertragen, écht te vertragen. 
Nooit was er zo weinig file, nooit kleurde het water in Venetië 
zo mooi blauw. De natuur kreeg de kans om te resetten, en 
wijzelf in zekere zin ook. 

Ook voor VIA Don Bosco waren de afgelopen maanden 
erg bewogen. Onze grootste vrees was meteen: Wat als 
het virus zijn weg vindt naar onze partnerlanden in Afrika en 
Latijns-Amerika? Wat met de meest kwetsbaren?  Net zoals 

het coronavirus geen grenzen kent, geldt dat gelukkig ook 
voor de solidariteit van de salesianen van Don Bosco. Het 
Netwerk van Don Bosco ngo’s over de hele wereld –  dat 
momenteel wordt voorgezeten door de voorzitter van VIA 
Don Bosco – trok eind maart aan de alarmbel. Mooie initi-
atieven zagen het licht, en iedereen droeg zijn steentje bij. 
Samen met onze collega’s wereldwijd hebben we concrete 
initiatieven genomen om onze partners in het Zuiden te 
ondersteunen in hun strijd tegen het virus, steeds met een 
focus op onderwijs als motor voor ontwikkeling. 

In deze editie van de Samen op Weg kan u lezen hoe onze 
onderwijspartners zijn omgegaan met de pandemie in hun 
land, met (zoals altijd) een groot hart voor de meest kwets-
bare families en jongeren. Hartelijk dank voor uw gulle 
steun voor onze projecten 
die nu meer dan ooit brood-
nodig zijn!

Veel leesplezier,

Kaat TORFS
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Voorwoord

Sponsors:

Kwaliteit:

Netwerk:
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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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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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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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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 
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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
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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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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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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 
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door: Educaid
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Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? 

Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je 
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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
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De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven 
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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 
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Provincie OostVlaanderen en het 4de pijlersteunpunt.
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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
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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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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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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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editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles
Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le 
“Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold 
II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org.

Suivant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier 
d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives à nos activités. Vous avez pleinement le droit de consulter notre 
fichier et d’y corriger vos coordonnées.

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
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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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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 
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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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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 
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Coopération au Développement 

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

développement, est une formation qui donne une vue 
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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

15

Redactieraad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communication officer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA - Lay-out: 
Pierre VANDEVIVERE - druk: GEERS OFFSET

verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 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 
II-laan 195, B-1080 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 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.: 435-8034101-59
IBAN: BE84 4358 0341 0159
BIC: KREDBEBB

Sponsors: 

deWereld.be // Op de Agenda

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 
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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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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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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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Onderwijs na corona: iedereen opnieuw 
aan boord!
Corona heeft even ons leven overgenomen. Ook al ligt de piek ondertussen gelukkig achter 
ons, toch kunnen we ook in deze Samen op Weg niet om het onderwerp heen. Vanuit onze 
salesiaanse roots zijn we bekommerd om de meest kwetsbaren onder ons, en het is net die 
groep die het meest geraakt wordt door het virus, de maatregelen, en de economische ge-
volgen daarvan. Zo ook in Afrika en Latijns-Amerika waar heel wat mensen niet de middelen 
hebben voor goede gezondheidszorg of hygiënische maatregelen, zonder inkomen vallen, en 
hun gezin niet meer kunnen onderhouden. Helaas dreigen ook kinderen en jongeren één van 
de grootste slachtoffers te worden van deze wereldwijde pandemie. 

Op het moment van dit schrijven, toen ook in België 
klaslokalen leeg bleven, waren in 188 landen de scholen 
gesloten. Volgens schattingen van VN-agentschap 
UNESCO moest op dat moment 91 procent van de 
schoolgaande kinderen en jongeren noodgedwongen 
thuisblijven, een cijfer dat daarna mogelijks nog 
gestegen is. Het grootste slachtoffer hiervan zijn de 
meest kwetsbare leerlingen uit kansarme milieus die 
een grote leerachterstand dreigen op te lopen. Voor 
hen is afstandsleren of thuisonderwijs geen evidentie, 
omdat ze bijvoorbeeld geen computer bezitten, met 
een grote familie op een kleine oppervlakte leven, of 
ouders hebben die door armoede niet de mentale 
ruimte of tijd hebben om hun kinderen te helpen bij 
hun schoolwerk. 

In onze partnerlanden in Afrika en Latijns-Amerika is 
de toestand nog veel zorgwekkender. Gevreesd wordt 
dat daar het aantal drop-outs (kinderen die vroeg-
tijdig stoppen met school) sterk zal stijgen door de 
economische gevolgen van de crisis. Doordat families 
vaak niet kunnen terugvallen op compensatiemaatre-
gelen zoals we die hier kennen, komen ze in extreme 
armoede terecht. Onze scholen verwachten dat heel wat 
kinderen na het heropenen van de scholen niet meer 
zullen opdagen, omdat families het schoolgeld niet 
meer kunnen betalen of omdat kinderen geld moeten 
verdienen om de familie te kunnen voeden. Onderzoek 
toont ook aan dat kwetsbare kinderen die moeten 
thuisblijven van school vaker het slachtoffer worden 
van uitbuiting en vatbaarder zijn voor rekrutering door 
gewelddadige bendes. Onze collega Laura schreef een 
artikel over deze problematiek in El Salvador, je kan het 
lezen vanaf pagina 4. 

Uit ervaring met onder meer de ebola-epidemie in 
Afrika, weten we dat meisjes in zulke gevallen extra 
kwetsbaar zijn en vaker de schoolbanken moeten 
verlaten. Ze worden vaker dan jongens belast met huis-
houden, zorgtaken of geld verdienen voor de familie; en 
bovendien lopen ze thuis meer dan in de beschermde 
omgeving van de school het risico op fysiek en seksueel 
misbruik, met soms ongewenste zwangerschap tot 

gevolg. Ook prostitutie is in dit soort situaties een 
redmiddel voor overleven. In families die door het virus 
hun broodwinner verliezen, worden meisjes daardoor 
soms vroegtijdig uitgehuwelijkt in de hoop dat ze dan 
beschermd zijn. 

De laatste decennia zijn heel wat inspanningen gele-
verd om de toegang tot onderwijs overal ter wereld 
te verbeteren. De huidige corona-pandemie zet die 
toegang onder grote druk. Heel wat partnerscholen in 
Afrika en Latijns-Amerika nemen tijdens de crisis al initi-
atief om kwetsbare families te helpen het hoofd boven 
water te houden. Tijdens en na de crisis zullen wij hen 
maximaal ondersteunen in hun inspanningen voor inclu-
sief en kwaliteitsvol onderwijs, om ervoor te zorgen 
dat onze meest kwetsbare jongeren aan boord blijven. 

Een grote dank aan jullie allen die dit mogelijk maken! //

Bram REEKMANS

Terug naar normaal: mondmaskers in het onderwijs vóór corona.
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In El Salvador groeien jongeren – vooral de armsten – op in moeilijke omstandigheden. Daar-
door komen ze vaak in de verleiding om zich bij gewelddadige bendes aan te sluiten, want het 
is een snelle manier om geld te verdienen voor zichzelf of hun familie. Onderwijs is cruciaal om 
de jongeren een ander perspectief te bieden, een leven ver weg van de criminaliteit. Jammer 
genoeg blijft de weg naar school of naar een stage in een bedrijf vaak gevaarlijk met de ben-
des op de loer. Wij kunnen het ons moeilijk inbeelden, maar voor de Salvadoriaanse jongeren 
is het hun dagelijkse realiteit.

El Salvador is het land in Centraal-Amerika dat het 
vaakst vergeten wordt. Misschien omdat het zo klein 
is (het heeft slechts één derde van oppervlakte van 
België, maar telt wel 6.4 miljoen inwoners). Nochtans 
is de natuur er weelderig, en vinden we er prachtige 
landschappen met oceaan, bergen, vulkanen en plat-
telandsdorpjes. De hoofdstad San Salvador is dan 
weer een plek waar je zaken doet terwijl de reggaeton 
(populaire latino muziek) je in de oren klinkt en je 
pupusas eet (gefrituurde maïs-pannenkoeken gevuld 
met kaas, groenten en vlees, behendig bereid door de 
straatverkopers).

Toch blijft El Salvador – ondanks de mooie landschappen 
en aangenaam klimaat - een weinig populaire bestem-
ming voor toeristen, en woont meer dan één vierde van 
de Salvadorianen in het buitenland, voornamelijk in de 
VS. Waarom, vraagt u zich af ?

Dit is grotendeels te wijten aan de gewelddadige 
geschiedenis van het land, met als recentste opflakke-
ring de bloederige burgeroorlog van 1972 tot 1992 die 
het land grondig veranderde. Maar evenzeer de sterke 
aanwezigheid van de maras (gewelddadige bendes) die 
de bevolking nog steeds grote angst inboezemen. De 

twee grootste bendes, de Mara Salvatrucha (MS-13) en 
Barrio 18, zwaaien de plak in twee derde van het land. Het 
zijn de maras die bepalen waar mensen mogen wonen 
of werken. Met intimidatie, afpersing en geweld duwen 
ze mensen die de mogelijkheid hebben om het land te 
verlaten over de streep om te vertrekken. Zo blijven enkel 
de armsten achter, vrezend dat zij het volgende doelwit 
van de bendes zullen worden, of dat hun kinderen gere-

MS-13, Barrio-18, en Covid-19: een 
gevaarlijke cocktail voor kwetsbare 
jongeren uit El Salvador

Leerling met leerkracht tijdens diploma-uitreiking
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 « Jennifer studeerde modeontwerp in de school in San 
José. Ze is alleenstaande moeder en komt uit een zeer 
arm milieu; ze had het dus niet altijd makkelijk. Dankzij 
de beroepsopleiding die ze kon volgen, én de extra 
lessen rond zelfvertrouwen, ondernemerschap en andere 
levensvaardigheden, heeft ze zich ontwikkeld tot een vrouw 
die op het punt staat haar eigen modebedrijf op te richten. Ze 
groeit nu verder als onderneemster en kan – eindelijk – in de 
behoeften van haar familie voorzien.» 

« Pedro volgt een opleiding productiebegeleiding voor 
industriële bedrijven in de school Ricaldone. Hij is de tweede 
van negen broers en zussen en woont op het platteland. Zijn 
vader verkoopt kranten op straat en zijn moeder heeft een 
kleine winkel en ontfermt zich over het huishouden. Jammer 
genoeg kunnen zij samen amper voorzien in alle behoeften 
van de familie. Voordat Pedro zijn opleiding begon deed 
hij in het weekend naai- of timmerklusjes om zijn ouders 
te helpen. Nu geeft de school hem een vergoeding voor 
transport en eten, zodat hij zijn opleiding kan verderzetten. 
Hij hoopt een goed betaalde job te vinden om zijn familie uit 
de armoede te helpen en een voorbeeld te stellen voor zijn 
broers en zussen.»

kruteerd zullen worden. Reeds decennia lang proberen 
opeenvolgende regeringen het probleem aan te pakken, 
maar ze slagen er nooit in om definitief komaf te maken 
met de bendes. Huidig president Nayib Bukele nam 
als eerste meer radicale maatregelen, zoals het buiten 
werking stellen van de telefonische antennes rond de 
gevangenissen, maar het is nog te vroeg om te weten of 
dit zijn vruchten zal afwerpen. Volgens rapporten van de 
Verenigde Naties is El Salvador op dit moment het land 
met het hoogste moordcijfer ter wereld.

Het gevaar van de bendes, nu al zo groot, wordt op dit 
moment nóg versterkt door de strikte quarantaine waarin 
het land zich bevindt ten gevolge van de Covid-19 
pandemie. Het zijn de armste mensen, waaronder ook de 
families van de leerlingen uit onze scholen, die het hardst 
getroffen worden. Zij leven doorgaans van dag tot dag, 
maar de opgelegde quarantaine verhindert hen om geld 
te verdienen om hun families te voeden. De verleiding om 
de maras en het criminele geld op te zoeken is daardoor 
nog groter voor deze jongeren die vaak gewoon hun 
ouders willen helpen. Wij moeten dus onze inspanningen 
verdubbelen om deze jongeren aan te moedigen om vol 
te houden, en om alternatieve manieren te vinden om in 
hun levensonderhoud te voorzien.

In El Salvador ondersteunt VIA Don Bosco drie beroeps-
scholen en vier tewerkstellingsbureaus, waarvan één in 
Soyapango, een bijzonder gevaarlijke gemeente. De 
scholen helpen de meest kwetsbare jongeren door hen 
kwalitatieve beroepsopleidingen aan te bieden, een 
begeleiding op maat naar de arbeidsmarkt en hulp voor 
voedsel of transport indien nodig.

De scholen investeren in het bijzonder in de psychoso-
ciale vaardigheden van hun leerkrachtenkorps en perso-
neel, zodat zij de meest kwetsbare jongeren gepast 
kunnen ondersteunen. Ze werken ook strategieën uit 
om de vooroordelen die werkgevers hebben over zoge-
naamde ‘slechte’ buurten of over meisjes, te bestrijden. 
Op die manier zorgen zij ervoor dat alle jongeren een 
waardige job vinden in de sector van hun keuze.

De leerlingen van de Don Bosco scholen worden 
bijzonder geapprecieerd door bedrijven, omdat zij ook 
getraind worden in levensvaardigheden. Beleefdheid, 
respect, eerlijkheid of stiptheid zijn evenzeer heel 
belangrijke skills, niet alleen om een goede werknemer 
te zijn, maar ook om een goede burger te zijn. Dankzij 
deze scholen, ondersteund voor VIA Don Bosco, kunnen 
duizenden jongens en meisjes in El Salvador dromen van 
een betere toekomst voor zichzelf en hun families door 
middel van een waardige job ver weg van geweld en 
criminaliteit. //

Laura VINCX

Jennifer op een beurs met haar producten

Jongens aan het werk tijdens een praktijkles
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3 vragen aan Mélanie over haar 
uitwisselingsreis in India
Afgelopen zomer trok Mélanie op uitwisselingsreis naar India, samen met 9 andere jongeren uit 
het internaat van Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe. Acht maanden na datum wilden we wel eens 
weten wat er van de reis is blijven hangen en welke impact het heeft gehad op haar leven. Zoals 
dat hoort in quarantaine stelden we haar 3 vragen via Skype. 

Is jouw beeld over India veranderd door de 
uitwisselingsreis? 
Mélanie: “Ik had voor ons vertrek een aantal dingen 
opgezocht over India. Wat mij vooral interesseerde, was 
de cultuur en het politieke systeem. Dan kom je al snel 
uit bij de tempels en het kastensysteem. Ik wist vooraf 
dus wel al heel wat zaken over het land, of dat dacht ik 
toch. Want we hebben wel enkele tempels bezocht en 
het weleens gehad over het kastensysteem dat officieel 
niet meer bestaat, maar het meest interessant waren de 
ontmoetingen met de mensen zelf. Er zijn zoveel gelijke-
nissen, maar ook verschillen tussen ons, en andere dan 
je initieel zou vermoeden. Ik heb in India echt beseft dat 
een land door zijn inwoners wordt gemaakt. De mensen 
daar leven helemaal anders dan wij. Soms in negatieve 
zin: overal ligt er afval, er is een immens gebrek aan water 
en het armste deel van de bevolking probeert vooral te 
overleven in plaats van te leven. Maar soms werd ik ook 
heel positief verrast, en dat had ik niet verwacht. Ik en 
mijn reisgenoten hebben ons nooit ergens meer welkom 
gevoeld dan in India. We hoorden er meteen bij, terwijl 
we eigenlijk vreemden waren.”

Is er een moment dat je altijd zal bijblijven?
Mélanie: “Wat mij zeker zal bijblijven, is het bezoek aan 
een Don Bosco-school waar een leerkracht uitlegde dat 
in haar klas veel kinderen zitten die soms heel moeilijk 
zijn, vaak door hun moeilijke thuissituatie. In plaats van 
hen te straffen, worden ze aangesteld als klaskapitein. Ze 
krijgen de opdracht om de orde in de klas te handhaven 
en zijn verantwoordelijk voor hun klasgenoten. Op die 
manier worden ze op een positieve manier in de spot-

lights gezet, krijgen ze meer zelfvertrouwen, en passen 
ze hun gedrag vanzelf aan. Dat is zeker iets dat we hier in 
België van deze Indische school kunnen leren.”

“Wat mij ook opviel is dat Indische jongeren niet alleen 
bezorgd zijn om hun eigen toekomst, maar vooral om 
die van ons allemaal, veel meer dan wij eigenlijk. Dit viel 
op tijdens een workshop rond duurzame ontwikkeling. 
Ze zijn volledig mee met dit verhaal, al liggen hun priori-
teiten soms anders. Als we het bijvoorbeeld hadden over 
klimaat, hadden zij het vooral over het gebrek aan water, 
terwijl wij eerder dachten aan de vervuiling van zeeën 
en rivieren. Of als we het hadden over gendergelijkheid, 
hadden wij het bijvoorbeeld over het doorbreken van 
het glazen plafond, terwijl zij het vooral hadden over 
meisjes die veilig over straat moeten kunnen lopen 
zonder de schrik om aangerand te worden.”

Heeft deze reis jouw leven beïnvloed? 
Mélanie: “Ik denk het wel, vooral in kleine zaken. Soms 
is het leven hier moeilijk, maar moeilijk krijgt een nieuwe 
dimensie in India. Ik ben nu minder hebzuchtig en kan 
meer plezier vinden in kleine zaken. Ik ben heel dank-
baar dat ik deze reis heb mogen meemaken. Ik besef dat 
dit een unieke kans was en dankzij de reis heb ik nu een 
beetje meer inzicht in hoe de wereld werkt. We horen 
vaak dat jongeren de toekomst zijn. Het is daarom ontzet-
tend belangrijk dat jongeren deze wereld beter leren 
kennen, om een mooiere toekomst voor ons allemaal uit 
te bouwen. En dat effect heeft zo’n reis zeker wel.” //

Nina HONNAY

Mélanie tijdens een welkomstceremonieDe Belgische jongeren bezoeken een klas in India
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Oude kleren, nieuwe kansen!
Wereld Missie Hulp (WMH) zet zich al meer dan dertig jaar in voor een wereld met gelijke kan-
sen voor iedereen. Dat doen ze door lokale ontwikkelingsprojecten te steunen – waaronder 
die van VIA Don Bosco. Ook jij kan helpen door kleding te doneren in de rode kledingcontai-
ners van WMH.

De voorbije jaren steunde Wereld Missie Hulp de 
projecten van VIA Don Bosco. In 2019 verleende de orga-
nisatie financiële steun voor onze opleidingscentra in El 
Salvador. De jongeren daar vallen door armoede vaak 
ten prooi aan lokale bendes. Door de meest kwetsbare 
jongeren een gedegen beroepsopleiding te bezorgen, 
bieden we hen de kans op een betere toekomst.

WMH haalt de meeste van haar middelen uit de inzame-
ling en duurzame verwerking van kleding. De draagbare 
kleding wordt tweedehands verkocht en de rest wordt 
verwerkt tot nieuw textiel. Deze manier van werken is 
nieuw en maakt van WMH de eerste circulaire textielinza-
melaar van België.

Met de opbrengst steunt WMH projecten in de hele 
wereld, soms financieel, maar steeds vaker materieel of 
logistiek. Hun verzendingsdienst is daarin centrale spil. 
Op een professionele manier organiseren zij voor kleine 
en grotere vzw’s het transport van humanitaire goederen. 
Dit tegen een voordelige prijs die afgestemd is op het 
beperkte budget van goede doelen.

Zo is WMH dus goed voor mensen én goed voor de 
planeet. Ook jij kan meehelpen door eenvoudig je kleding 
te doneren in een van hun rode kledingcontainers, die 
verspreid staan over heel Vlaanderen en Brussel. Met jouw 
oude kleding bouwen ze met mensen in noord, zuid, oost 

en west aan een betere wereld. Zo creëren we samen met 
WMH nieuwe én gelijke kansen, voor iedereen. 

Wil je weten waar de dichtstbijzijnde container van WMH 
staat? Je kan de rode kledingcontainers van WMH terug-
vinden op uitdekleren.be. //

Jorn VENNEKENS

Leerling auto-mechanica in El Salvador



VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijs en tewerk-
stelling voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al 50 jaar 
bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke 
scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kans-
arme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we 
hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeids-
markt 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.

www.viadonbosco.org
www.facebook.com/VIADonBosco.vzw

DIT NUMMER UITGELEZEN? 
GEEF HET DAN GRAAG DOOR AAN EEN FAMILIELID, 
VRIEND(IN), BUUR OF COLLEGA. HARTELIJK DANK!


