
 
 

 

 
2021 – 1  Nieuwsbrief van het Project Levanta-Te in Ruy Barbosa en het Project PODES in 
Tapiramutá – Mundo Novo – Pintadas.  Levanta-Te is een therapeutische leefgroep voor jongeren 
met een drugsprobleem. PODES is een project voor de sociale inclusie van personen met een 
beperking. Beide projecten worden gesteund door het Dominiek Savio Instituut te Gits en 
gesubsidieerd door het Wereldhuis van de Provincie West-Vlaanderen. Indien u deze nieuwsbrief 
niet wenst te ontvangen volstaat het een mail te sturen naar fransverhelle@gmail.com.        
 

Beste Vrienden, 

 

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2021. Tussendoor heb ik al wat beknopt nieuws 

doorgestuurd. 

 

De algemene situatie in Brazilie gaat van kwaad naar erger. Het land is in een 

diepe crisis beland omwille van de pandemie maar nog meer door het nefaste 

beleid van president Bolsonaro en zijn onbekwame ministers. Die worden 

trouwens enkele maanden na hun benoeming weer afgedankt omwille van kleine 

meningsverschillen met de grote leider Bolsonaro, de ware Messias die nu 

openlijk als psychopaat bestempeld wordt in de media.  

 

Voor militairen is het nu een goede tijd. Ze worden in alle belangrijke sectoren 

aangesteld, aan hun bekwaamheid wordt niet getwijfeld. Het zijn de enigen die 

loonsverhoging zullen krijgen in 2021. Alle andere Brazilianen zullen het  met 

veel minder moeten doen dit jaar 

 

Toch zijn er ook lichtpunten. Er is een vaccin. Ik ben bij de weinige gelukkigen 

die reeds gevaccineerd werden. De algemene vaccinatie zal nog maanden 

uitblijven aan dit tempo. 

 

Meer dan 350.00 mensen zijn reeds gestorven aan COVID. Het sterftecijfer stijgt 

nu snel van 3000 naar 4000 per dag vooral in de grote steden.Ziekenhuizen 

kunnen de stroom patienten niet meer aan en er is van alles te kort. Sommige 

prognoses voorspellen 500.000 doden voor eind april. 

 

Politiek komen we op een keerpunt. Ex-president Lula is zo goed als 

vrijgesproken van alle schuld. Bolsonaro heeft het vertrouwen niet meer van de 

meerderheid en wordt aangeduid als de grote schuldige van de rampen die 

Brazilië treffen, sanitaire crisis, teleurgang van de economie, armoede en 

corruptie. De roep naar impeachment en internationale veroordeling groeit. Hij 

haalt het niet meer! Maar wat er na hem zal gebeuren is onduidelijk.  

 



We hopen tegen september onze activiteiten van PODES te kunnen hervatten. 

Voorlopig kan er weinig gebeuren, wat voorzichtige huisbezoeken, studiewerk,  

lessen voorbereiden en vooral de moed niet verliezen.   

 

Levanta-Te, het project voor jongeren met drugsproblemen, kan nog doorgaan 

maar met een zeer bepekte bezetting. Goed nieuws is dat het nieuwe gebouw 

bijna totaal gereed is om nieuwe bewoners te begeleiden. In een volgende 

nieuwsbrief stuur ik wat foto’s.  

 

Dank zij de subsidies van de het Wereldhuis van de Provincie West Vlaanderen 

hebben we een prachtig gebouw in een mooie omgeving vol bloemen en grote 

bomen, een vredige oase van rust in de stad. 

 

Dit was het voor deze keer. Weinig nieuws eigenlijk, maar dit ligt niet aan mij.We 

zullen uw steun hard nodig hebben deze keer. Nog nooit was het hier zo 

rampzalig. 

 

We vieren de Goede Week. Meer dan ooit heeft die een grote betekenis zelfs al 

zullen er weinig vieringen zijn. We hebben Pasen en Opstanding nodig. Wat  

paus Franciscus ons zal voorhouden in zijn homilieën wordt beslist door gans de 

wereld gevolgd. Hij heeft de toon al gezet in ‘Fratelli Tutti’: een solidaire  wereld 

waar de zorg voor iedere mens belangrijker is dan de groei van militaire macht 

en kapitaal. Een gemeenschappelijk huis waar het goed is om in te wonen, ook 

voor de volgende generaties.Wij bezitten de wereld niet, wij moeten ons 

gemeenschappelijk huis goed beheren als een goddelijk geschenk! 

 

Ik wens jullie allen de zaligheid en de opstanding van Pasen toe! 

 

U wenst ons project, PODES, langs Kontinenten vzw, financieel te 
steunen. Schrijf uw gift over op rekeningnummer van Kontinenten:  
  
BE66 7380 3734 7143 van de KBC: met vermelding:  
naam, voornaam en rijksregisternummer + PROJECT PODES 
BRAZILIË. 
 
De vraag om het rijksregister- of ondernemingsnummer te vermelden 
bij de mededeling komt van de FOD Financiën. Het bedrag van giften 
kan dan automatisch vooraf ingevuld worden in de aangifte van de 
personenbelasting. Juiste en volledige identificatiegegevens zijn 
hierbij cruciaal, en vandaar de vraag om ook het Rijksregisternummer 
te vermelden in de mededeling. 
Giften vanaf € 40 per jaar zijn fiscaal aftrekbaar – hartelijk dank!   
 



NIET VERMELDEN:  VOOR FRANS VERHELLE, de overheid aanvaardt alleen een 
fiscaal attest voor een project, niet voor een persoon!  
 
Meer over Kontinenten en het project PODES kan u vinden op de website van 
KONTINENTEN –  bij Projecten Amerika     https://www.kontinenten.be 


