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De gemeente Oostkamp keurde
het
project
‘aankoop
keukenmateriaal’ goed. Naast
fornuis en ijskast zijn nog heel
wat zaken nodig, eetgerei,
potten en pannen, enz… Door
de pandemie zijn de winkels
gesloten maar we hopen de
eerstvolgende weken de nodige
aankopen te doen. Nogmaals
hartelijke
dank
aan
de
gemeente Oostkamp voor de
nodige steun aan dat project.
Een verdere update in een
volgende nieuwsbrief.

Samen

Je ziet het, nodig hé!

Sedert februari mogen we naast de lerares dans ook een nieuwe leraar
informatica verwelkomen. Vinicius heeft een licentiaat sportopvoeding en
is een krak op gebied van informatica. Terwijl de lessen nog steeds
opgeschort zijn is Vinicius bezig met de communicatiekanalen van Ceifar te
verbeteren. Je kan alvast een kijkje nemen op de nieuwe site.

DE VERNIEUWDE SITE VAN CEIFAR
WWW.CEIFAR.ORG.BR
Het geeft wat voeten in de aarde gehad maar
de site van Ceifar werd/wordt volledig
vernieuwd. Met heel wat informatie, veel
foto’s en zelfs een deel voor ons Belgisch
(internationaal) publiek. Alhoewel in het
Portugees is het leuk om even een toertje te
maken op de site.
Volg je mee?
Inicio: daar vind je de doelstelling en waar
Ceifar gelegen is.
Historia: hier lees je over Simonne Debouck, de
stichtster van Ceifar. Hoe de bouw tot stand
kwam, enkele getuigenissen en je vindt het
boekje dat geschreven werd ter gelegenheid
van het 25 jarig bestaan. Je kan het
downloaden.
Contato: toont naast vele foto’s en video’s hoe
je Ceifar kan contacteren.
Nossa atividades: de verschillende sectoren
komen hier aan bod.
Serviços: verschillende ruimten kan je huren
voor allerlei activiteiten.
Destaques: met de laatste berichten en
gebeurtenissen
Como ajudar: verschillende manieren om
Ceifar te helpen
CEIFAR NO MUNDO: hier een Belgisch getint
deeltje met foto’s van onze bezoekers,
informatie in het Nederlands, Frans en Engels,
alsook de Belgische sites waar je iets over
Ceifar kan vinden. Je kan er ook de laatste
nieuwsbrieven raadplegen en uiteraard de
verschillende manieren om Ceifar te steunen.
Alvast veel kijkgenot.

BOEKENNIEUWS:
Luc Vankrunkelsven heeft twee nieuwe boeken uit over zijn passie voor Brazilië,
“Een wereld van verdoken slavernij” en “Voeten in Braziliaanse aarde”.

Impressies: na dertig jaar in de weer te zijn met verantwoorde landbouw, de strijd tegen
onrecht en geweld, de klimaatproblematiek en zijn geliefde Brazilië, kun je van Luc
Vankrunkelsven minder dan ooit tevoren een gestructureerd cartesiaans betoog
verwachten. Dat maakt het lezen van zijn boeken er soms niet eenvoudiger op. Maar na
enkele op het eerste gezicht los van elkaar staande deeltjes uit zijn jongste boek – Een
wereld van verdoken slavernij - geef je hem gelijk. Het leven op deze planeet is begin
eenentwintigste eeuw niet gestructureerd, het is chaotisch. En toch is er een grote
constante. Wetenschap, natuur en mensen lijken te moeten wijken voor het genereren van
rijkdom, zo vat Belgisch ambassadeur Patrick Herman in Brasilia die constante treffend
samen.
Een onmisbare en urgente blik op Brazilië vandaag, én op onszelf.’

De boeken kunnen besteld worden via lucvankrunkelsven@scarlet.be
Een wereld van verdoken slavernij aan 19 €
Voeten in Braziliaanse aarde aan 12,50 €
Eveneens in het Portugees beschikbaar.

WIJNVERKOOP TEN VOORDELE VAN HET STUDIEPROJECT KLIM-OP.
Klim-Op-Brazilië is voor de Braziliaanse studenten een exotisch klinkend woord. Het
Portugese equivalent voor klimop is HERA. En dat begrijpen ze. Met wat uitleg erbij komen
ze erachter dat ze, zoals de klimplant, hardnekkig zullen moeten vechten om hogerop te
geraken. Bovendien krijgen ze bij hun inschrijving te horen dat ze 25% van de in hen
geïnvesteerde som zullen moeten terug betalen. Zo blijft de solidariteitsgedachte met
andere kansarmen levendig. Het studiebeurzenproject staat aan hun zij, maar zijzelf moeten
ook het beste in zichzelf naar boven halen. En dat doen ze met resultaat!

Je wenst een uitstekende biologische rosé als aperitief tijdens de zomerse avond, een
biologische blanc sec voor de visschotel of een rode op vat gerijpte bordeaux? Doe je
bestelling en helpt daarbij een mooi project.
Eind april doet Stefaan Massart, de wijnboer van Chateau Vilatte zijn ronde van Vlaanderen
voor wijnbestellingen. Hij brengt ze corona-proof tot aan je voordeur. Kwaliteit voor een
gunstige prijs. Klim-Op-Brazilië biedt deze wijnen aan ten voordele van het gelijknamige
studiebeurzenproject en wij, van Ceifar, steunen graag deze actie.

De volledige wijnlijst vind je hier:

Wijnactie april
2021.pdf

Of: Wijnactie april 2021.pdf | Fornecido pelo Box
Contact wijnactie: klimopbrazilie@gmail.com / 052 470252 / 0485 289543
Bestel door overschrijving naar BE82 0882 5643 6568 van Klim-Op-Brazilië met vermelding
van de codes van de gewenste wijn. (zie bestellijst)
Mocht je nog twijfels hebben zie volgende reportage “Belgium loves Bordeaux” met
sommelier Andy De Brouwer en chef Dominique Persoone.
(64) Belgium Loves Bordeaux AFL4 Chateau Vilatte - Kaaskroketten - YouTube
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