
Levanta-Te kan worden gerealiseerd

STA OP EN WANDEL, dit is Levanta-Te!

Levanta-TeTwaalf nieuwe wooneenheden

Binnen Levanta-Te bouwen we nu volop aan twaalf wooneenheden,  
begonnen op 29 mei 2018. Deze worden ingezet voor de begeleiding en de  
re-integratie van de drugs- en alcoholverslaafden. De bouw wordt grotendeels ge-
subsideerd door Provincie West-Vlaanderen. 

Er is echter werk voor de boeg en hiervoor kan Levanta-Te zeker verdere hulp ge-
bruiken.

Steun Levanta-Te door te storten op:
 
• Optie 1: Rekeningnummer: (IBAN): BE48 7554 4036 7727 BIC = SWIFT-
CODE: AXABBE22 van Frans Verhelle, Molenstraat 114, 9988 Watervliet. Op dit 
nummer wordt geen fiscaal attest verstrekt. 

• Optie 2: Wie een fiscaal attest verlangt, stort minimum 40 EURO op de 
bankrekening van DISOP. De bankgegevens van DISOP zijn: Rekeningnummer: 
(IBAN): BE59 4300 8369 5126 BIC = SWIFTCODE: KREDBEBB Als mededeling ver-
meld je  “Project PODES BRAZILIE”.



Bahia’s drugsprobleem en de gevolgen

 • Vlucht in drugs door de lokale bevolking, verspreid door een uitgebreid  
 netwerk van grote en kleine dealers. Veel bijkomende criminaliteit: diefstal,  
 geweld, vechtpartijen, zelfmoorden en moorden. 

 • (Drugs)bendes en criminelen zijn de laatste jaren ook meer   
 vertegenwoordigd in het binnenland, omdat zij de politiecontrole   
 in de grote steden willen ontvluchten. 

 • Inwoners vergrendelen hun huis met metalen rasters uit schrik voor de   
 bendes, banken worden opgeblazen, jongeren worden op straat    
 doodgeschoten omdat ze hun drugs niet betaalden...    
 Een situatie waarin Levanta-Te verandering wil brengen.

Hoewel Bahia altijd al een droge streek is geweest wordt de regio reeds    
vijf jaar geteisterd door extreme droogte, met als gevolg mislukte oogst    
en sterfte van de veestapel. 

 De grote  
werkloosheid en 

armoede die hierdoor 
veroorzaakt worden, 

hebben een 
rampzalige impact op 
Bahia’s gemeenschap.

Levanta-Te...
 • Is ontstaan vanuit de nood om de gevolgen van de gewelddadige drugs-  

 en alcoholindustrie aan te pakken binnen de lokale gemeenschap van Bahia  
 in Brazilië.

 • Biedt de mogelijkheid om de slachtoffers van de drugs af te helpen,  
 zowel jongeren als volwassenen, uit alle sociale klassen van de bevolking.

 • Doet dit in een klein centrum onder leiding van Priester Carlos   
 Marçal, ondersteund door meer dan 40 vrijwilligers.

Het initiatief kan op  
brede belangstelling en  
steun rekenen, zowel   
lokaal als van buitenaf! 

Doel
 • Als therapeutische gemeenschap wil Levanta-Te jongeren en volwassenen,  

 die op een negatieve manier in contact zijn gekomen met drugs begeleiden  
 naar een levensstijl waarin drugs geen rol spelen...

 • ...door middel van een negen maanden lange afzondering van alle   
 risicofactoren, gebaseerd op drie pijlers: 

Leven in gemeenschap
Groepstherapie en hulp bij het 
onderhoud en functioneren van het centrum,  
keuze uit diverse artistieke en sportieve activitei-
ten.

Werk
In de tuin werken, koken, herstellingen verrichten, 
helpen bij de aanleg van sportvelden...

Resocialisering
Mogelijkheid tot het volgen van   
beroepsopleidingen en onderwijs, met de  
bedoeling om terug een plaats te vinden in de 
maatschappij. 


