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Beste vrienden van Don Bosco,

Met het heropenen van de schoolpoorten, is voor VIA Don 
Bosco een groot moment aangebroken. Op 2 september 
lanceerden we een grote campagne rond het recht op 
onderwijs. De viering van onze 50ste verjaardag is in 
januari van start gegaan, maar ik heb het gevoel dat we nu 
pas écht de 50 kaarsjes kunnen uitblazen!

Tijdens het laatste weekend van september zetten 
64 jongeren en volwassenen uit 12 landen uit Afrika, 
Latijns-Amerika en India voet op Belgische bodem. 
Samen met deze enthousiaste groep, bestaande uit leer-
lingen en leerkrachten van onze internationale program-
ma’s, plannen we een onvergetelijke Mondiale Meeting.
In de volgende editie van Samen Op Weg blikken we graag 
terug op dit uniek event, waarin we vijf dagen intensief in 
dialoog gaan over onderwijs, tewerkstelling, ondernemer-
schap en andere thema’s die aan onze werking raken. 

Uiteraard zullen ook de avonden goed benut worden, om 
de deelnemers kennis te laten maken met elkaar, en met 
ons mooie landje. We nodigen jullie bij deze ook van harte 
uit om alle activiteiten te volgen via onze sociale media 

(Facebook en Instagram). Na afl oop van de Mondiale 
Meeting organiseren we op zaterdagavond 5 oktober 
een speciaal galadiner, waarvoor u zich al kunt inschrijven 
(zie pagina 3). Op zondag 6 oktober sluiten we af met 
een eucharistieviering in de Basiliek van Koekelberg,
voorgegaan door Bisschop Luc Van Looy en bijgestaan 
door een betoverend gospelkoor. Allen van harte welkom! 

Kaat 
Coördinator Internationale Samenwerking
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• Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, 
t.a.v. Cécile Lennerts, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel / Telefoon: + 32(0)2 427 47 20 / e-mail: info@viadonbosco.org.

• Wilt u ons steunen? VIA Don Bosco, Reknr.: 435-8034101-59, IBAN: BE84 4358 0341 0159, BIC: KREDBEBB. 
• Voor informatie over legaten, contacteer etienne.vandercruyssen@viadonbosco.org / Tel 02/427 47 20.

Wanneer u een gift doet, worden uw gegevens verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de vzw VIA Don Bosco, in conformiteit 
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming GDPR (EU) 2016/679, om een correcte behandeling te verzekeren: fi scaal 
attest indien van toepassing, oproepbrieven en  impact van uw gift. Dit is noodzakelijk voor het behoud van onze activiteiten. 
Wij behouden ons het recht om het overschot aan verworven fondsen in te zetten voor andere analoge programma’s in Afrika 
of Latijns-Amerika. VIA Don Bosco geeft uw gegevens nooit door aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden. 
Meer informatie over ons privacy beleid op www.viadonbosco.org. U kan altijd uw rechten inzake privacy uitoefenen door ons te 
schrijven: privacy@viadonbosco.org. 

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

Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans
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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
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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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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

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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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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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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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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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:
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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 
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lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een 
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workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, 

een dag waarop we onze deuren opengooien.

Waar? Don Bosco Zwijnaarde. 
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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 

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

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

15

rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communication offi  cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre 
VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET

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

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 
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Ons feestelijk jaar bereikt 
zijn hoogtepunt !
In het voorjaar kon u reeds genieten van een reeks avondlezingen en in juli maakten de jon-
geren uit het internaat van Woluwe een onvergetelijke uitwisselingsreis naar India. Als climax 
van onze campagne voor het recht op onderwijs én onze 50ste verjaardag, ontvangen wij eind 
september een delegatie van directies van de onderwijsinstellingen die wij steunen in Afrika 
en Latijns-Amerika. 

Het wordt een ware primeur: de schooldirecties van 
onze 11 programmalanden komen naar Brussel voor 
een internationale onderwijsconferentie van 31 
september tot 4 oktober. Deze unieke conferentie 
verenigt de directies van onze beroepsscholen en 
tewerkstellingsbureaus uit Afrika (Mali, Benin, DR Congo, 
Kameroen, Tanzania en Madagaskar) en Latijns-Amerika 
(Peru, Bolivia, Ecuador, El Salvador en Haïti). Zij zullen 
ervaringen en methoden rond de vorming van kwetsbare 
jongeren uitwisselen met elkaar, en met ons team!

Tegelijkertijd verwelkomen wij ook een groep jongeren 
uit Tanzania, Benin en India in het kader van ons 
Youth4Change project. De buitenlandse jongeren 
zullen samenzitten met leerlingen uit verschillende 
Belgische scholen en ideeën uitwisselen rond duurzame 
 ontwikkeling en de rol die zij daarin als jonge burgers 
kunnen spelen.

Het allerbelangrijkste evenement voor u is ongetwijfeld 
ons galadiner dat doorgaat op 5 oktober om 18u in het 
cultureel centrum van Sint-Pieters-Woluwe.

Onze koks in opleiding (van de Don Bosco school in 
Woluwe) zullen u verwennen met een heerlijk drie-
gangenmenu terwijl u onze programma’s en vormingen 
beter leert kennen. Bovendien kan u kennismaken met 
zowel ons Belgisch team als de directieleden van de 
scholen waarmee we samenwerken. Want zij zullen 
uitzonderlijk aanwezig zijn in het kader van de Mondiale 
Meeting. Steven Vanackere (directeur van de Nationale 
Bank van België) zal als keynote speaker het woord 
nemen, en de eerste «Youth in Action Award» zal uitge-
reikt worden aan de school die het beste project rond 
wereldburgerschap opzette.

Wij hopen van harte dat u erbij zal zijn. Om organisa-
torische redenen ontvangen wij de bevestiging van uw 
aanwezigheid graag vóór 28 september via een van de 
onderstaande kanalen:

Via internet:  http://inschrijven.viadonbosco.org
Via post :  VIA Don Bosco, Guldendallaan 90,
  1150 Sint-Pieters-Woluwe 
Via e-mail:  info@viadonbosco.org 

De deelname aan dit evenement bedraagt 75 euro en 
kan overgemaakt worden via ons rekeningnummer  
BE84 4358 0341 0159 met als mededeling «1511 - 
Galadiner 5 okt 2019».
Het adres: W:Hall, Charles Thielemanslaan 93 
te 1150 Brussel. 

Op zondag 6 oktober om 11u30 nodigen wij u graag uit 
op onze eucharistieviering in de Basiliek van Koekelberg 
in Brussel. Deze jubileumviering wordt voorgegaan 
door verschillende salesianen waaronder Luc Van Looy, 
bisschop van Gent, en Wilfried Wambeke, provinciaal 
van de salesianen van Don Bosco in Vlaanderen en 
Nederland.

De viering zal uitzonderlijk begeleid worden door het 
25-koppig gospelkoor AMKA («Sta op» in Swahili) onder 
leiding van Jeroen De Wilde en Evodia Uggi. Na de 
viering is er een receptie in de vertrekken van de basiliek.

Vanwege het hele VIA Don Bosco team hopen wij van 
harte u te mogen verwelkomen op een van onze evene-
menten! //

Etienne VANDERCRUYSSEN
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Ondernemerschap in Haïti …  
een weg naar vrijheid
‘God beschermt mijn bedrijf’, ‘Het bloed van Jezus’, ‘De zegening van de eeuwigheid’ … het 
lijken verwonderlijke namen maar toch zijn het echte voorbeelden van bedrijfsnamen in Haïti. 
Ze getuigen van een ijzersterk geloof in een land dat nochtans gekenmerkt wordt door natuur-
rampen en politieke onrust. Maar in de eerste plaats belichamen deze bedrijfsnamen vooral 
de moed van de Haïtiaanse bevolking om zich aan het ondernemen te wagen. Dat dit vaak de 
beste manier is om aan werk te geraken heeft Dieu-Veille – een van onze studenten aan de 
landbouwschool DBTec in Fort-Liberté - goed begrepen. Op amper 25-jarige leeftijd is hij zijn 
eigen kippenren begonnen. Zijn doel? Zijn familie van extra inkomen voorzien.

Dieu-Veille is het zesde kind in een rij van zeven, en 
woont tijdens het weekend met zijn moeder en vier 
andere familieleden in een klein huisje in Ouanaminthe. 
Tijdens de week verblijft hij op het internaat van de 
DBTec school, waar hij tweedejaarsstudent is aan de 
landbouwafdeling. Zijn ondernemersidee ontsproot 
daar, want de school beschikt al twee jaar over een 
kippenren waar studenten praktijklessen volgen. De 
kippen worden lokaal verkocht, hoofdzakelijk aan 
handelaars van Fort-Liberté.

Als ijverige student heeft Dieu-Veille alle fases van het 
opzetten en onderhouden van de kippenren volledig 
onder de knie. Met een klein startkapitaal van zijn moeder 

kocht hij het nodige materiaal voor de kippenren, en voor 
de bouw zelf schakelde hij de hulp van klasgenoot Joseph 
in. Dieu-Veille is apetrots op zijn kippenren van vier op vijf 
meter, des te meer omdat hij en Joseph alles zelf gebouwd 
hebben: van de externe infrastructuur tot zelfs de voeder- 
en drinkbakken. Momenteel zijn de kippenren en de plek 
om kuikens te kweken klaar. Maar het budget van Dieu-
Veille is op, waardoor hij de volgende stap van zijn project 
even moet uitstellen: het aankopen van zonnepanelen 
(voor de belichting en verwarming van de kuikens), en 
natuurlijk de allerbelangrijkste aankoop: de kuikens zelf! 
Tot er genoeg fondsen zijn, verkopen Dieu-Veille en zijn 
familie de oogst van de cassave, maïs en pistache noten 
die ze op een klein stukje grond verbouwen.
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Onze scholen nog maar eens door mekaar geschud

In 2018 en 2019 teisterden ernstige politieke 
problemen Haïti, tot op het punt dat het land in lock-
down ging in februari. Welke gevolgen heeft dat voor 
onze scholen?

Gelukkig niet veel. Onze provinciescholen hebben de 
deuren dit jaar slechts enkele dagen moeten sluiten, en 
de opgelopen leerachterstand werd door de jongeren 
ingehaald tijdens de schoolvakanties. De situatie is 
precairder voor onze twee scholen in de hoofdstad 
Port-au-Prince, gelegen in kwetsbare delen van de 
stad. Maar zowel de leerlingen als het personeel van 
de scholen tonen een niet-aflatende inzet om te blijven 
werken in deze moeilijke omstandigheden.

Zo is Haïti. Tweeledig. Een prachtig land, rijk aan 
cultuur, dat regelmatig ten prooi valt aan vreselijke 
gebeurtenissen. Maar hoewel deze gebeurtenissen 
de gebouwen en politieke structuur van het land doen 
daveren op hun grondvesten, raken ze niet in het minst 
aan de moed van haar inwoners of hun verlangen om 
altijd een betere toekomst voor ogen te houden. Om 
de woorden van de provinciaal van de salesianen van 
Don Bosco in Haïti te gebruiken : “Vandaag zijn we blij 
dat we kunnen blijven geloven in een betere toekomst. 
Als het heden onzeker is, zijn we vastberaden om de 
horizon te blijven afspeuren naar het sprankeltje hoop 
dat ons doet dromen van een land dat goed zal zijn 
voor haar zonen en dochters. Het is dit optimisme 
om altijd beter te kunnen doen, dat ons werk in Haïti 
kenmerkt.”

Moeder Marie is ontzettend trots op haar zoon, die met 
zijn project de familie financieel zal kunnen ondersteunen. 
Maar Dieu-Veille heeft nog ambitieuzere plannen. Hij 
wil zijn kippenren uitbreiden en op termijn oud-leer-
lingen van zijn school aannemen om zo werkgelegen-
heid te creëren in de regio. Fort-Liberté is immers één 
van de armste steden in Haïti en de studenten hebben 
moeite om na hun studies werk te vinden. Gelukkig kan 
Dieu-Veille rekenen op de steun van zijn school. DBTec 
hecht veel belang aan het ondernemerschap van zijn 
studenten. Drie jaar geleden richtte de school een afde-
ling ‘Ondersteuning voor Ondernemerschap’ op. Vijf 
personeelsleden van de school specialiseerden zich in 

dit domein en geven sindsdien vormingen in onderne-
merschap aan afstuderende leerlingen. Op DBTec wekt 
Dieu-Veille’s mooie project dan ook ieders interesse en 
enthousiasme om hem verder te ondersteunen rich-
ting zijn doel. Als eerste stap betekent dat hem helpen 
om een businessplan uit te denken en een financieel 
dossier op te maken om voor te stellen aan banken om 
een lening voor de opstart te krijgen. Er bestaat geen 
twijfel dat zijn wilskracht nieuwe deuren zal openen in 
de toekomst… //

Amélie JANSSENS
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Jij mocht naar school.
   Waarom ik niet ?             

Doneer nu op 
BE84 4358 0341 0159

www.waaromikniet.be

Meer dan 265 miljoen meisjes en jongens hebben jouw hulp 
nodig om naar school te gaan. Onderwijs is een basisrecht en 
daarom ondersteunt de ngo VIA Don Bosco beroepsscholen, 
tewerkstelling en opleiding tot ondernemerschap in Afrika en 
Latijns-Amerika. Geef onze kwetsbare jongeren de kans om een 
beroep te leren en bij te dragen aan de ontwikkeling van hun land. 

Gebruik je verstand en schenk haar een toekomst.

Campagne-affiche NL.indd   1 21/08/2019   13:15:52
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Jij mocht naar school. Waarom ik niet?
Education changes the world … Als trouwe lezer van 
Samen op Weg begint deze slogan wellicht als een 
oorwurm in je hoofd rond te dansen. En terecht! We 
zijn er immers rotsvast van overtuigd zijn dat onderwijs 
dé sleutel is tot duurzame ontwikkeling. Kijk maar even 
mee naar deze spectaculaire cijfers: Als alle leerlingen 
in lage-inkomenslanden zouden afstuderen met een 
basis leesvaardigheid, dan zouden naar schatting 170 
miljoen mensen uit de armoede getild worden. Of als 
alle vrouwen in lage- en 
middeninkomenslanden 
hun middelbaar onderwijs 
zouden voltooien, dan zou 
de kindersterfte onder 
de vijf jaar gehalveerd 
worden, wat neerkomt op 
het redden van 3 miljoen 
levens per jaar. Best 
 indrukwekkend, toch? 

Combineer bovenstaande cijfers met het feit dat onder-
wijs, net als eten en drinken, een universeel basisrecht 
is, en je zou denken dat de toegang tot onderwijs overal 
ter wereld een topprioriteit is. Maar helaas stopt hier 
de goednieuwsshow en zetten enkele bedroevende 
cijfers ons weer met de voetjes op de grond. Wereldwijd 
gaan nog steeds meer dan 265 miljoen kinderen en 
jongeren niet naar school. Redenen daarvoor zijn 
onder meer de kost van het onderwijs, onvoldoende 
fi nanciering, het uitsluiten van jongeren met een beper-
king, de afstand naar school en de ontbering van nood-
zakelijke basisbehoeften zoals eten of gezondheid. Ook 
meisjes hebben minder toegang tot onderwijs omwille 
van ongelijke rechten of hun positie in de maatschappij, 
seksueel geweld, vroegtijdige zwangerschap, gebrek-
kige infrastructuur voor meisjes in scholen, enzovoort. 
Tot slot belemmert het opgroeien in confl ict- of rampen-
zones, of het terecht komen in een migratiecontext ook 
in veel gevallen de toegang tot onderwijs.

Hoewel het afgelopen decennium heel wat vooruitgang 
is geboekt op het vlak van de toegang tot onderwijs 
(vooral in het lager onderwijs), blijkt dit weinig zoden 
aan de dijk te zetten als het niet gepaard gaat met de 
nodige kwaliteit. 400 miljoen kinderen en jongeren in 
de wereld die naar school gaan, leren er amper iets bij
door onder meer het gebrek aan gekwalifi ceerde leer-
krachten en de slechte toestand van veel scholen en 
pedagogische materialen. 

Om deze trieste realiteit 
onder de aandacht te 
brengen bij een breed 
publiek lanceerde VIA 
Don Bosco op de eerste 
schooldag een grote 
campagne rond het 
recht op kwaliteitsvol 
onderwijs voor alle 
kinderen en jongeren ter 

wereld. De campagne werd op 2 september afge-
trapt door 1000 leerlingen uit Kortrijk en Koekelberg 
die met een ludieke actie aandacht vroegen voor hun 
leeftijdsgenoten overal ter wereld die niet naar school 
kunnen. De campagne loopt nog tot de Internationale 
Dag van de Leerkracht op 5 oktober en roept ook onze 
politici op tot actie. ‘Jij mocht naar school, waarom 
ik niet’ is dan ook de confronterende vraag die we aan 
éénieder voorleggen. 

Wil je graag meer weten over de campagne en de 
vragen die we aan onze beleidsmakers voorleggen? 
Wil je graag een fi lmpje zien over onze  scholenacties 
op de eerste schooldag? Bezoek dan nu onze 
 campag   newebsite www.waaromikniet.be of scan de 
QR code onderaan dit artikel. Laat er ook jouw stem 
horen en laat ons weten waarom jij het recht op onder-
wijs zo belangrijk vindt. Laten we zo samen strijden 
tegen dit onrecht, want onderwijs kan de wereld 
 veranderen! //

Bram REEKMANS

Volg onze campagne ook via 

www.facebook.com/viadonbosco.vzw 

of www.instagram.com/viadonbosco
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Nieuwe perspectieven in Haïti: 
de toekomst van onze leerlingen in beeld

Auguste (27 jaar) volgt een opleiding elektromechanica. Om 

zijn studies te betalen is hij een eigen textielbedrijfje begonnen 

dankzij onze training in ondernemerschap.

Leerling doet klusjes op school in ruil voor een fi nanciële bijdrage 
aan zijn opleiding. 

Meisjes uit de opleiding Secretariaat in onze school in de 

hoofdstad Port-au-Prince. 
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Keoma ZEC
Fotograaf

Leerling industriële mechanica tijdens een praktijkles in onze 

beroepsschool in Les Cayes. 

Leerling industriële mechanica tijdens een praktijkles in onze 

beroepsschool in Les Cayes. 

Kunty Duvaud (24 jaar) studeert elektromechanica. ’s Morgens gaat 

hij naar school en in de namiddag verkoopt hij elektronica in een 

klein winkeltje om zijn school en het transport te kunnen betalen. 

Louis Youvenson (23 jaar, links), leerling bar/restaurant, met zijn 

familie.



10

Zoé Claeys geeft Nederlandse les in het Institut de la Vierge Fidèle in Brussel. In april trok ze 
samen met haar leerlingen naar Benin in het kader van ‘Move With Africa’, ons internationaal 
uitwisselingstraject in samenwerking met de krant La Libre. Vandaag laat ze ons met haar 
scherpe observaties en pittige beschrijvingen meegenieten van hoe ze de reis beleefde.

VAN DE MARKT NAAR SCHOOL
“Nous sommes les enfants de la rue!”, roept één van 
de jongens mij toe vanop een slaapmatje. Heel even 
kijkt hij me vanuit zijn ooghoeken aan. Met ogen die 
trots uitstralen zoekt hij bevestiging of ik wel naar 
hem luister. Het is avond, en de opvoeder van Maison 
Marguerite vertelde de kinderen net voor het slapen-
gaan dat douchen erg belangrijk is. Hij wees hen op het 
gevaar voor infecties wanneer ze zich na een dag werken 
op de markt niet wassen. “Maar dat is nu onmogelijk 
geworden”, vervolgt hij teleurgesteld, “want iemand 
heeft de buizen van de douche uit de muur getrokken 
om het metaal te verkopen”. 

Ik vang nog net de verbouwereerde blik op van een van 
mijn Brusselse leerlingen, voordat de Beninese jongens 
in lachen uitbarsten. Ze wellen op van trots. Deze 
kinderen van de straat zijn heer en meester over zichzelf, 
en vindingrijkheid is een talent dat ze waarderen.

Mijn gevoelswereld wordt in tweeën gescheurd. Enerzijds 
word ik overvallen door medelijden met de opvoeder. Hij 
werkt zich uit de naad voor deze straatkinderen en het 
voelt aan alsof zij hem in het gezicht uitlachen. De kalme 
toon waarop hij verdergaat is bewonderenswaardig en 
het enige wat ik kan bedenken is: “Ach, mijn beroep als 
leerkracht is zwaar, maar toch lang zó lastig niet”.

Anderzijds word ik ook vervuld van vreugde. Deze 
kinderen, die tegen een hongerloon hard werken op 
de markt, die grotendeels analfabeet zijn en die geen 
familie hebben om hen te liefkozen, zijn ondanks alles 
ongeloofl ijk trots op hun onafhankelijkheid en vernuft. 
Ze halen plezier uit de onderlinge competitie om zoveel 
mogelijk te verdienen, ook al is dat zelfs bij de besten 
schrijnend weinig. “Als deze jongens een goede bege-
leiding krijgen, dan kunnen ze ver geraken”, denk ik bij 
mezelf.

De Don Bosco scholen, met steun van VIA Don Bosco, 
bieden die begeleiding ook. In Maison Marguerite 
kunnen straatjongeren een opleiding naaien volgen, 
en in het Centre Magone in Porto Novo kunnen ze 
zich ontpoppen tot houtbewerker, metaalbewerker 
of mekanieker. Maar hoe vinden deze straatjongeren 
de weg naar onze scholen? Dat is de verdienste 
van de opvoeders die werken in Tokpa, de grootste 
openluchtmarkt van West-Afrika en tevens de plaats 
waar honderden straatkinderen wat geld proberen te 
verdienen. De meesten doen dat door afval te verza-
melen dat ze achteraf verkopen, maar sommigen 
werken ook als draagjongens voor dames van iets 
hogere stand, of verkopen (soms gestolen) groenten 
op de markt. 

De straatprinsen van Cotonou
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SOS BARAQUE
SOS Baraque is een eerste ontmoetingsplaats tussen 
straatkinderen en de opvoeders van Don Bosco. Het 
woord barak mag je vrij letterlijk nemen: een oude ijzeren 
constructie die via open deuren uitkijkt op de achter-
buurten van Tokpa. Straatkinderen kunnen er spelen, 
leren schrijven of gewoon wat uitrusten. Wekelijks komt 
er ook een psycholoog langs. 

Wij bezoeken de barak van de jongens. De kinderen 
zingen om ons welkom te heten en dan is het aan ons 
om onze vragen af te vuren. We komen te weten dat 
de meeste straatjongens niet op straat werden gezet 
door hun families, maar zelf hun ouderlijke huizen 
ontvluchtten. De Beninese opvoedingscultuur is auto-
ritair en bij sommigen gaat het er té hard aan toe. De 
opvoeders van Don Bosco proberen in eerste instantie 
conflicten bij te leggen om een terugkeer naar huis 
mogelijk te maken, maar vaak lukt dat niet. Eens de 
jongeren de opvoeders genoeg vertrouwen, kiezen ze 
er vaak voor om hun nachten in het Maison Marguerite 
door te brengen, dat is gratis en veilig. Van daaruit 
trekken ze dan dagelijks naar de markt om te werken.

We krijgen een rondleiding op de gigantische markt. 
Onderweg komt de opvoeder die ons begeleidt het ene 
na het andere kind tegen. Handen vliegen de lucht in 
om de zijne stevig te omklemmen. De lichaamstaal van 
de kinderen straalt vertrouwen uit; hun ogen liefde. Kent 
hij heel Tokpa bij naam? Ja, antwoordt hij lachend. Hij 
werkt er immers al meer dan tien jaar.

Wanneer we even later nog een ijzeren barak binnen-
wandelen, komen we uit in een snikheet klaslokaal. De 
leerlingen springen recht en opnieuw wordt er voor ons 
gezongen. Het zijn kinderen die nooit de kans hebben 
gekregen om naar school te gaan en nu kunnen ze hier 
leren schrijven en lezen. “Komen jullie ons helpen om te 
leren schrijven? Hebben jullie boeken mee?” De vraag 
komt van een zesjarig meisje met een pienter gezicht en 

wakkere oogjes. Schaamte overvalt me en een leerling 
probeert uit te leggen dat we hier zijn voor een intercul-
turele uitwisseling. Het kind van zes begrijpt uiteraard 
niet wat mijn leerling bedoelt, maar ze knikt plichts-
bewust. Na opnieuw een liedje (ditmaal dansen we 
mee), zetten we onze wandeltocht op de markt verder. 
Ik schrik op wanneer de opvoeder een kind bij zich 
roept. De jongen kijkt eerst geschokt, maar terwijl hij 
zijn handjes zenuwachtig in elkaar klampt, verschijnt er 
traag een beschaamd lachje op zijn gezicht. “Kijk, deze 
jongen is aan het stelen.” De opvoeder trekt spottend 
aan de veel te lange jas van de jongen, die nog steeds 
niet weet wat een gepaste reactie is en dan maar besluit 
naar zijn schoenen te staren. “Toon je jas”, oppert de 
opvoeder vrolijk en het kind doet wat van hem gevraagd 
wordt. “Ze steken wat ze stelen in dit gat en dan glijdt 
het naar achteren in de dubbele voering.” 

Even voel ik me ongemakkelijk. Moet deze opvoeder 
het kind niet straffen en vertellen dat stelen niet goed 
is? Meteen daarop overwint mijn verstand mijn te snelle 
morele oordeel en zie ik in dat heel de missie van Don 
Bosco staat of valt met vertrouwen. De kinderen meteen 
ter plekke straffen zou het volledige project ondermijnen. 
Alle opvoeders van Don Bosco die we ontmoetten, 
werken aan een relatie met de kinderen en hebben maar 
één objectief: het kind helpen. Onvoorwaardelijke steun 
en intrinsieke motivatie zorgt ervoor dat de jongens zich 
volledig op hun vak toeleggen. Het resultaat is ernaar: in 
Centre Magone keken we vol verbazing naar door leer-
lingen ontworpen meubels. Dat is waar je kan geraken 
met deze eigenzinnige prinsen van de straat. Don Bosco 
heeft begrepen dat als je deze kinderen meteen kooit, je 
hun krachtige vleugels breekt en het dus beter is ze stap 
voor stap te helpen, zodat ze vliegen kunnen.

Zoé CLAEYS
Leerkracht Nederlands

Institut de la Vierge Fidèle



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 fi nanciële 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

24 sept SDG Forum    
Brussel

 www.sdgs.be/nl/sdg-forum-2019

25 sept SDG Action Day & lancering educatief spel You(th)4Goals
Brussel

5 okt Galadiner 50 jaar VIA Don Bosco 
Brussel 

 http://inschrijven.viadonbosco.org

6 okt Eucharistieviering 50 jaar VIA Don Bosco
Brussel

 http://inschrijven.viadonbosco.org

17 oktober YOUCA Action Day
Vlaanderen

 www.youca.be/

28 okt – 3 nov School to School reis Don Bosco Haacht
India

 www.viadonbosco.org/nl/educatie/school-2-school-0

20 nov Internationale Dag voor de Kinderrechten
Wereldwijd

 www.un.org/en/events/childrenday/

OP DE AGENDA 2019

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


