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Beste vrienden,

We beleven vreemde tijden door de uitbraak van het 
coronavirus. In de meeste landen moesten, net als in 
België, de scholen sluiten en dienden de mensen thuis 
te werken. We merken dat in deze crisis de meest kwets-
baren ook opnieuw het zwaarst getroffen worden. Zij 
hebben geen toegang tot basis gezondheidszorg of 
worden gedwongen om in risicovolle omstandigheden 
te werken, gewoon omdat ze eten zouden hebben. 
Gelukkig zien we ook de veerkracht van de mensen. 
Veel van onze leerkrachten en leerlingen nemen, mits de 
nodige voorzorgen, een positieve rol op in het verhaal. 

In Ecuador bijvoorbeeld verdelen zij voedsel zodat 
gezinnen veilig thuis kunnen blijven. In verschillende 
andere landen worden de naaiateliers gebruikt om 
duizenden mondmaskers te produceren. Op andere 
plaatsen worden technisch geschoolde jongeren 
ingezet voor het plaatsen van plexiglas en onze 3D 
printers worden nu gebruikt om beschermingsmateriaal 
te maken. Dagelijks ontvang ik foto’s van over heel de 
wereld hoe de Don Bosco familie zich inzet om haar 

missie meer dan ooit te vervullen. Ik wil al onze schen-
kers bedanken, maar ook oproepen om ons te blijven 
steunen. Elke gift maakt vandaag meer dan ooit het 
verschil voor zij die het het hardst nodig hebben.

Filip LAMMENS
Directeur
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• Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie,  
t.a.v. Cécile Lennerts, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel / Telefoon: + 32(0)2 427 47 20 / e-mail: privacy@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 sofie.lintermans@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: fiscaal 
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
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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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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 
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Partners: 

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

Sponsors: 

Lemonde.be // A l’agenda

Association pour
une Ethique dans
la Récolte de Fonds

25 novembre: Conférence educaid 

La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a 

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

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

d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save 

the date, car pour des raisons logistiques le nombre de 

participants est plafonné à 250. 

Quand : 25 novembre 2014

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

Haute 139, 1000 Brussels

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

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

Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie 

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

mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts 

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

travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut 

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

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

six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone.

Quand : le 30 janvier à 17h30

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

Liège

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

économique international, l’anthropologie, l’environnement, 

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

problématique du genre. 

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

La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a 

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

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

d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save 

the date, car pour des raisons logistiques le nombre de 

participants est plafonné à 250. 

Quand : 25 novembre 2014

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

Haute 139, 1000 Brussels

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

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

Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie 

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

mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts 

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

travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut 

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

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

six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone.

Quand : le 30 janvier à 17h30

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

Liège

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

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
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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 
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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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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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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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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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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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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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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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Uw giften worden goed besteed!
In 2019 mochten wij weer rekenen op de enorme steun van jullie, onze 
trouwe achterban. En daar willen we jullie allereerst hartelijk voor be-
danken. Dankzij jullie steun zorgden wij er samen voor dat meer dan 
22.000 kwetsbare jongeren in Afrika en Latijns-Amerika een kwaliteits-
volle beroepsopleiding konden volgen. Met de giften ondersteunden 
we in 2019 namelijk 72 beroepsscholen en 13 tewerkstellingsbureaus 
in 11 landen. Daarnaast konden we tal van acties opzetten rond we-
reldburgerschap in Belgische secundaire scholen, om van jongeren 
kritische, solidaire en actieve wereldburgers te maken. We zijn fier op 
wat we samen verwezenlijkt hebben en erkentelijk voor uw onvoor-
waardelijke steun. 

Zoals elk jaar publiceren we onze financiële cijfers van het afgelopen jaar. Net als de 
voorbije jaren blijven overheidssubsidies de belangrijkste inkomstenbron voor VIA Don 
Bosco. In 2019 zijn ze goed voor 51% van de totale middelen. 79% van die totale middelen 
gaat rechtstreeks naar onze onderwijsprogramma’s, een uitstekende prestatie die wij 
elk jaar nauwgezet nastreven. 

Heeft u hierover specifieke vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via e-mail op 
info@viadonbosco.org of per telefoon op +32 (0)2 427 47 20. //

 Bram REEKMANS

UITGAVEN 2019 OPBRENGSTEN 2019

INTERNATIONALE SAMENWERKING ZUID SUBSIDIES

WERELDBURGERSCHAP BELGIË PRIVATE GIFTEN  

COMMUNICATIE & FONDSENWERVING LEGATEN

ALGEMENE BEHEERSKOSTEN ANDERE OPBRENGSTEN

TOTAAL € 9.827.021 TOTAAL € 9.827.021 

€ 7.350.022  
75%

€368.174  
4%

€ 4.067.404  
41%

€ 4.971.556 
51%

€ 570.329 
6%

€ 621.270  
6%

€ 894.735
9%

€ 166.791 
2%

ANDERE BESTEMDE FONDSEN

€ 643.761
7%

Bedankt!
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Sinds 2002 werken we samen met onderwijspartners in Peru om kwalitatief hoogstaande 
opleidingen aan te bieden aan kansarme jongeren en om hun sociale en professionele in-
tegratie te bevorderen. Eind 2021 zullen we deze samenwerking beëindigen omdat we 
ervan overtuigd zijn dat onze partnerscholen hun werk zelfstandig kunnen voortzetten. We 
blikken terug op een partnerschap van meer dan achttien jaar via een interview met twee 
van onze lokale partners die sinds het prille begin met VIA Don Bosco samenwerken: Juan 
Luis Pardo Molero, hoofd van het ontwikkelingsbureau in de hoofdstad Lima, en Mary del 
Rosario Tavara Pintado, leerkracht en boekhoudster in onze beroepsschool in de noordelijk 
gelegen stad Piura.

Wat is de impact van de onderwijsprogramma’s van 
VIA Don Bosco op de scholen en de jongeren? 
Mary: Het programma dat we samen met VIA Don 
Bosco ontwikkelden, heeft ons in staat gesteld ons 
open te stellen voor de maatschappij. Dankzij de inte-
grale vorming die de Don Bosco scholen bieden, is de 
levenskwaliteit van de jongeren en hun sociaalecono-
mische status verbeterd. 

Juan: VIA Don Bosco heeft ons geholpen om onze 
beroepsscholen te ontwikkelen en onze capaciteiten 
te versterken, vooral door ons veel vormingen aan te 
bieden, bijvoorbeeld over de opvolging en evaluatie 
van de verschillende onderwijsprogramma’s die we 
samen hebben uitgevoerd. Een netwerkbenadering 
stelde de scholen in staat om met elkaar te commu-
niceren en kennis en goede praktijken te delen. En 
dankzij de permanente ondersteuning van de scholen, 
de opleiding van leerkrachten en de verbeterde 
kwaliteit van de infrastructuur en de uitrusting van 
de scholen, is de kwaliteit van de opleiding van de 
jongeren sterk verbeterd. Hun opleiding wordt nu door 
de werkgevers erkend, wat het voor hen gemakke-

lijker maakt om de arbeidsmarkt te betreden. Meisjes 
schrijven zich ook vaker dan voorheen in voor bepaalde 
opleidingen zoals mechanica, waardoor de stereotype 
macho-ideeën over beroepsonderwijs, die in sommige 
gezinnen worden aangeleerd, worden doorbroken.

Wat hebben jullie in al die jaren samen met VIA Don 
Bosco bereikt? 
Mary: Ten eerste is het aantal leerlingen sterk gestegen. 
In het begin waren het er nog maar dertig. Vandaag 
zijn het er driehonderd, dankzij de aantrekkingskracht 
van ons opleidingsaanbod. We ontwikkelden ook een 
systeem van studiebeurzen met de gemeente Piura, 
om de toegang tot onze opleidingen te vergemakke-
lijken. Tot slot werden we transparant over onze finan-
ciën en resultaten.

Juan: Ons ontwikkelingsbureau is versterkt in zijn orga-
nisatie en op het vlak van vaardigheden rond project-
beheer. Door een statuutwijziging van projectbureau 
naar stichting van Don Bosco zijn we een relevante actor 
geworden binnen het salesiaanse netwerk. Vandaag 
kunnen we ook programma’s van andere ngo’s beheren.

Achttien jaar samenwerking met Peru

Leerlingen en leerkracht automechanica
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Wat blijft u het meest bij over het partnerschap met 
VIA Don Bosco? 
Juan: Allereerst de participatieve aanpak van VIA Don 
Bosco, die teamwork bevordert om betere resultaten 
te bereiken. En ten tweede ook de focus op technisch- 
en beroepsonderwijs, die in ons land echt noodzake-
lijk is en erg geapprecieerd wordt door zowel de leer-
krachten als de leerlingen. 

Mary: Wat me het meest opviel in onze samenwerking 
was de vertrouwensband die de programmabeheer-
ders hebben opgebouwd met de scholen. Ik heb met 
een aantal zeer mooie mensen mogen samenwerken. 
Het programma viel me ook op omdat het heel goed 
doordacht en gestructureerd was.

Heb je een voorbeeld van een jongere die een andere 
toekomst kon opbouwen door een beroepsopleiding 
te volgen? 
Mary: Tussen 2012 en 2013 studeerde Ivan Santos logis-
tiek aan onze school. Hij begon deze opleiding toen hij 
21 jaar oud was, nadat hij door zijn vriendin was over-
tuigd om ook in Piura te gaan studeren. Hij beschreef 
zichzelf als verlegen en van het platteland. Met de hulp 
van een psycholoog heeft ons team hem geholpen 

zijn vaardigheden te versterken. Aan het einde van 
zijn opleiding was hij werkzaam in een magazijn in 
Procampo. Vandaag is hij verantwoordelijke geworden 
voor dit magazijn en geeft hij leiding aan verschillende 
mensen. Hij is nog steeds bij zijn vriendin, met wie hij 
een gezin is begonnen.

Welke boodschap heb je voor VIA Don Bosco en zijn 
schenkers? 
Mary: Bedankt dat je het licht bent voor alle jongeren 
die in onze school zijn gepasseerd. Zonder jou was dit 
alles niet mogelijk geweest. Je hebt hen geholpen hun 
levenskwaliteit en hun zelfvertrouwen te verbeteren. Je 
zult altijd in onze gebeden zijn. 

Juan: Oneindig veel dank. Voor de steun van VIA Don 
Bosco en de relatie van vertrouwen en vriendschap die 
we hebben opgebouwd. En voor de genereuze steun 
van de schenkers, zonder wie we al die jaren niets voor 
deze kwetsbare jongeren hadden kunnen doen. //

Blanca GUERRERO

GIFTEN IN 2020: UITZONDERLIJKE 
FISCALE AFTREKBAARHEID VAN 60%

Peru is momenteel een van de landen die het meest door Covid-19 getroffen worden. Onze scholen zijn 
bezorgd dat veel leerlingen na de crisis niet meer naar school zullen terugkeren. Ze plannen al acties om bij 
de heropening van de scholen voedsel- en gezondheidskits uit te delen om gezinnen te ondersteunen en 
jongeren aan te moedigen om terug naar school te gaan. Hiervoor hebben ze jullie hulp nodig.  

Doe een gift om onze noodactie te ondersteunen en profiteer van een uitzonderlijke belastingverlaging 
van 60% in plaats van de gebruikelijke 45%. Een gift van 100€ kost u eigenlijk maar 40€, in vergelijking met 55€ 
voorheen. Deze maatregel geldt voor alle giften van 40€ of meer die in 2020 worden gedaan en is door onze 
regering genomen om erkende organisaties na de coronacrisis financieel te ondersteunen.

Juan Mary
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Covid-19: focus op de situatie in drie van 
onze partnerlanden
Ook al heeft het Covid-19 virus overal ter wereld hard toegeslagen, toch is de situatie in onze 
partnerlanden in Afrika en Latijns-Amerika bijzonder zorgwekkend. Als gevolg van de maatrege-
len om het virus te bestrijden, bevinden veel gezinnen zich in extreme armoede en de gevolgen 
voor jongeren zullen waarschijnlijk verwoestend zijn. We vrezen dat veel kinderen de school 
voortijdig zullen verlaten. Ofwel omdat gezinnen het schoolgeld niet meer kunnen betalen, of-
wel omdat ouders hun kinderen laten werken om het gezin te kunnen onderhouden. Om deze 
crisis het hoofd te bieden, verdubbelen wij onze inspanningen om samen met onze partners op 
het terrein te zorgen voor de opleiding en professionele integratie van jongeren. 

In Benin hebben de beroepsscholen op 11 mei, na veertig 
dagen sluiting, hun deuren weer geopend. Tijdens de 
lockdown gaven de leerkrachten les via sociale media. 
Dankzij uw financiële steun konden we hen voorzien van 
een stabiele internetverbinding. Daardoor hebben ze ook 
fora kunnen opzetten voor uitwisseling en het delen van 
informatie met het leerkrachtenkorps en de ouders. Om 
de gevolgen van de lockdown te beperken, hebben alle 
scholen via sociale media nauwe contacten onderhouden 
met hun meisjes, die in deze tijden van crisis bijzonder 
kwetsbaar zijn. Ook was er een psycholoog ter beschikking, 
die vooral werkte met de meest kwetsbare jongeren. Bij de 
heropening van de scholen werden nieuwe faciliteiten voor 
het wassen van de handen in gebruik genomen. Jongeren 
van het naaiatelier van onze beroepsschool in Cotonou 
maakten maskers die ze op de markt van Dantokpa 
uitdeelden. Daarnaast zijn onze scholen nog steeds op 
zoek naar oplossingen voor de organisatie van stages in 
bedrijven, aangezien de lessen waarschijnlijk tot eind juli 
zullen moeten worden verlengd. De examens gaan door 
zoals voorzien. De jongeren zullen dus aan het einde van 
het jaar hun diploma ontvangen. 

In Tanzania heropenden de beroepsscholen op 1 juni. Ze 
hebben de coronacrisis benut als een kans om de vaar-
digheden van hun leerlingen te versterken. Gezien de 
stijgende prijs van mondmaskers, werden de leerlingen 
opgeleid om maskers te produceren, die tegen democra-

tische prijzen worden verkocht aan de meest kwetsbare 
gezinnen die ze anders niet kunnen betalen. Ook werd 
gestart met de productie en verkoop van desinfecterende 
producten om inkomsten te genereren voor de scholen. 
Tegelijkertijd ontwikkelden leerlingen op die manier hun 
ondernemersvaardigheden. 

Ecuador is zwaar getroffen door Covid-19 en de econo-
mische situatie in het land is ernstig. Van de vijf scholen 
waarmee we werken, is er maar één heropend. Twee 
scholen geven online lessen, zodat de leerlingen op 
afstand kunnen blijven leren. Twee andere scholen zijn 
nog niet met het schooljaar begonnen, dat normaal in 
maart van start ging. De meest kwetsbare gezinnen, 
vaak die van de leerlingen van de scholen waarmee we 
werken, leven in extreme onzekerheid. Om deze onge-
kende crisis het hoofd te bieden, steunen we onze lokale 
partner, de Fundación Proyecto Salesiano Ecuador, die 
voedsel, medicijnen en hygiëneproducten levert aan 
meer dan 3.000 gezinnen in nood. 

Onze hulp ter plaatse is meer dan ooit noodzakelijk, 
zodat deze jongeren zodra de crisis voorbij is hun oplei-
ding kunnen voortzetten, zich op de arbeidsmarkt kunnen 
begeven en hun potentieel ten volle kunnen benutten. 
Dankzij u, zonder wie dit alles niet mogelijk zou zijn! //

Valérie MORÉ

Productie van 
mondmaskers door de 
leerlingen in Tanzania

Heropstart van de lessen in Benin



7

U
 &

W
ij // U

w
 nalatenschap

 

Uw nalatenschap kan een school openen!
Een leven vol verwezenlijkingen, een rijk leven, dat wensen wij voor ons allen. Vaak denken 
we aan ons nalatenschap: over het “daarna” en wat dat nog kan betekenen, wat we ermee 
kunnen doen. Want u wenst ook na uw uitvaart nog iets te betekenen, voor uw naasten en 
geliefden uiteraard, maar ook voor anderen en voor de maatschappij. Met uw nalatenschap 
kan u de mensheid een dienst bewijzen, en dat geeft een innig gevoel van troost en gemoeds-
voldoening. 

Als onze leeftijd het niet meer toelaat zo actief te zijn 
als we het wensen, kunnen we toch nog iets betekenen 
voor mensen die het nodig hebben: onderwijs, scholen, 
en leergierige jongeren in het Zuiden die anders minder 
toekomstperspectief zouden hebben. Dat is het beste wat 
u en iedereen kan doen om te strijden tegen de onge-
lijkheid in onze samenleving. Willen wij niet allemaal de 
wereld verbeteren? 

Met een legaat via een testament kunt u echt het verschil 
maken en een duurzame impact hebben via een goed 
doel naar keuze. Een testament is veel meer dan een 
droog document: het moet weerspiegelen wat u in het 
leven belangrijk vond. Waarom de kansarme jongeren uit 
onze scholen dan niet duurzaam blijven ondersteunen na 
uw heengaan?

Goed advies is daarbij van groot belang. Wij kunnen u 
bijstaan met raad en daad, en begeleiden bij het voor-
bereiden van uw testament. Het erfrecht geeft vandaag 
veel vrijheid en maakt een oplossing op maat mogelijk, 

zodat bijvoorbeeld uw erfgenamen een fiscaal voordeel 
ontvangen dankzij een duo-legaat. Want dan betalen wij 
hun erfbelasting, terwijl u onze schooljongeren steunt. 

Een legaat laat u toe om uw waarden en principes op 
de volgende generatie over te brengen. Op die manier 
krijgt uw nalatenschap de draagwijdte die het verdient.

De wereld beter maken via uw nalatenschap? Dat garan-
deren wij u! Onze informatiebrochure vindt u op onze 
website : https://www.viadonbosco.org/nl/support/schenk-
een-legaat.

Neem ook vrijblijvend contact op met Omer Bossuyt, 
salesiaan van Don Bosco, op 0498 22 41 65 of per e-mail 
naar obossuyt@dbhaacht.be. //

Sofie LINTERMANS
02 427 47 20

sofie.lintermans@viadonbosco.org



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!


