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Het nieuwe schooljaar begon op 12 januari voor de leerlingen van de cursussen en op de 
30ste voor de kleuterschool. Even onderbroken voor de carnavalperodie alhoewel die niet 
voor iedereen even aangenaam was. De regenval en stormweer met grondverschuivingen 
in de noordkust van São Paulo waren dompers op de feestvreugde. Verder lees je in onze 
nieuwsbrief over het bezoek van Tomas en Karel en wat nuttige informatie over het belang 
van het RGN op je stortingen ten voordele van Ceifar. Catharina werd 80 jaar, dat moest 
gevierd worden. 

Waarom is “het rijksregisternummer noteren in de mededeling” nuttig voor de 
schenkers? 
Elk jaar sturen we een digitaal bestand naar FodFinanciën met alle bedragen voor alle 
schenkers.Enkel wanneer Fod Financiën (dienst belastingen) met 100% zekerheid kan 
identificeren, verschijnt het fiscaal attest automatisch in de aangifte van de schenker. 
De gegevens van een schenker kunnen enkel automatisch gekoppeld worden met het 
rijksregisternummer.  
Is heel interessant voor de schenkers die een “voorstel tot vereenvoudigde aangifte” 
ontvangen. Het bedrag van de giften komt automatisch in het voorstel. Ze hoeven dit niet 
meer manueel in te vullen. 
Elke gift geeft een belastingvermindering van 45% van het bedrag van alle giften (vanaf 40 
EUR per kalenderjaar). Dat geldt voor alle stortingen op VZW Kontinenten en/of VZW 
Kinderen Derde Wereld. 

 

Met deze ploeg gaan we in 2023 aan de slag 



 

 

 

 

ONTHAAL VAN DE 
CURSUSSTUDENTEN 

Tijdens een onthaaldag 
werden op 13 januari de 
nieuwe leerlingen van de 
cursussen dans en 
informatica verwelkomd. 
Nadien werden de 
leerlingen rondgeleid en 
bezochten de ver-
schillende sectoren in 
Ceifar. Alles werd 
afgesloten met gebak en 
fruitsap. 

 

NIEUW 
SCHOOLJAAR 

De week erop begonnen 
dan de lessen. Tijdens de 
maand januari werd de 
cursus informatica ook 
aan het onderwijzend 
personeel gegeven (zie 
foto onderaan) 

 



 

 

 

 

EERSTE 
SCHOOLDAG 

Eind januari begon voor 
de 250 kleutertjes het 
nieuwe schooljaar. Na een 
week kennismaking 
begon voor hen een 
hopelijk fantastisch jaar. 

 

 

 

 

 

VERJAARDAG 

Op 1 februari vierden we 
Catherina, ze werd 80 jaar. 
Dankbaar voor haar inzet 
gedurende reeds vele 
jaren voor Ceifar. Met 
deze ook wensen aan haar 
tweelingszus Anne-Mie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZOEK 

Op bezoek in Salvador, een 
werkbezoek in voorbe- 
reiding van de julireis met 
studenten van de Kulak, 
kwamen Karel en Tomas 
(professoren van de Kulak) 
een kijkje nemen naar de 
werking in Ceifar. Ook 
tijdens het middagmaal, 
met onze ereconsul, werden 
afspraken gemaakt om de 
studiereis zo goed mogelijk 
in te vullen. 
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Site: www.ceifar.org.br    
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NOODWEER 

Terwijl Brazilië volop in de 
carnavalsfeer was sloeg het 
noodweer toe aan de 
noordkust van São Paulo, 
traditioneel een trekpleister 
voor vele Paulisten. Door de 
vele regen kwamen vele 
heuvelwanden met 
bebossing naar beneden in 
een stroom van modder en 
bedolven huizen en 
mensen. Tot op heden zijn 
er 58 doden en rond de 4.000 
mensen zonder woning. Een 
aangekondigd drama, voor 
de zoveelse keer, want twee 
dagen vooral werden de 
verschillende overheids- 
diensten gewaarschuwd 
voor het stormweder en de 
mogelijke gevolgen. Op 3 
augustus 1998 schreef 
Marcelo Pedroso, journalist 
van de Folja de S.Paulo 
"Wanordelijke bezetting 
bedreigt kustlijn”. Hij sprak 
precies over de regio die nu 
de tragedie meemaakt. "De 
belangrijkste redenen voor 
het drama zijn de 
wanordelijke bezetting van 
land, overbevolking tijdens 
het seizoen, sluikstortingen, 
vervuiling van grondwater 
en stranden. De streek heeft 
al 1.450 bewoningen in 
risicovolle, groen- en 
beschermde gebieden", 
aldus de tekst van 25 jaar 
geleden. Hoeveel is het 
leven van een Braziliaan 
waard! 
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