
 
 
 

 
2021 – 2  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, 
 
Geen woord over de pandemie  of over de Braziliaanse politiek deze keer. Alleen dit, het 
gaat van kwaad naar erger.  
 
Zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief wel wat nieuws over ons project ‘Levanta- Te e Anda’ 
(Sta op en Ga’), het therapeutisch  centrum voor jongeren met drugsproblemen. Daarom 
laat ik mijn collega padre Carlos Maçal aan het woord, medestichter en verantwoordelijke 
voor het dagelijks beleid van het project. Midden onze miserie hier is ‘Levanta -Te’ een 
lichtpunt voor velen, een teken van hoop! De bouw van de twaalf nieuwe wooneenheden is 
bijna klaar zodat we meer gasten kunnen opnemen.  
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Dit verslag wil de activiteiten beschrijven die in 2021 in de Therapeutische Gemeenschap 
‘Levanta-te e Anda’ plaats hadden. Het is bestemd voor weldoeners en leden van het 
Legioen van Broederschap en vrijwilligers, zodat alle belangstellenden op de hoogte kunnen 
blijven van de vorderingen van onze Gemeenschap . 
 
‘Levanta-te’ werd opgericht op 5 april 2015 en wil beantwoorden aan  haar doelstelling om 
een ruimte te zijn voor de opvang van jongeren en volwassenen met een drugsprobleem. 
Door hen te verwijderen uit de risico-omgeving van druggebruikers gedurende een ideale 
tijd van negen maanden kunnen ze een gemeenschap en een alternatieve levensstijl 
ervaren, om een nieuwe levenswijze te plannen en tot stand te brengen.  
 
In de zes jaar dat het project bestaat werden reeds 219 mensen, na een kort verblijf in het 
ziekenhuis, opgenomen in ons centrum voor verdere behandeling. In 2020 werden er 36  
gezinnen opgevolgd  door ‘Levante-Te’. Thans zijn er  15  mensen in behandeling, die 24 
uur per dag volledige bijstand krijgen. Met de bouw van 12  extra verblijfsmogelijkheden zijn 
wij nu in staat om permanent 25 beschikbare plaatsen aan te bieden.  
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Vermeldenswaard is ook dat de bouw van de 12 individuele kamers van groot belang 
is, omdat hierdoor niet alleen het aantal begunstigden van onze dienst kan toenemen, 
maar de ruimte ook geschikt werd voor de opvang van gehandicapten en andere 
kwetsbare personen.   
 

 
 
Het nieuwe onderkomen, gefinancierd en gesteund door de provincie West-Vlaanderen en 
de instelling DOMINIEK SAVIO, beide uit België, en met de steun van het bisdom Ruy 
Barbosa is bijna klaar.  
 
De kamers, de patio en de badkamers  zijn afgewerkt. Ook het schilderen van de gehele 
binnen- en buitenruimte van het gebouw, de elektrische leidingen en de waterleidingen 
werden voltooid. Als gevolg van de pandemie van COVID19 werd het hoognodig om het 
gebouw in gebruik te kunnen nemen. De nieuwe kamers zijn reeds bewoond door nieuwe 
gasten.  
 
In de reeds bestaande gebouwen werden structurele verbeteringen aangebracht, zoals de 
renovatie van de voorgevel en de vernieuwing van de therapeutische ruimtes dank zij  
weldoeners en vrienden uit België en Ruy Barbosa.  
 
De drie grote kamers die door de gasten werden gebruikt moeten enkele aanpassingen en 
kleinere hervormingen ondergaan om onze "droom" van uitbreiding van het aantal gasten 
te verwezenlijken. Ook de keuken en andere delen van het huis moeten nog enkele 
hervormingen en aanpassingen ondergaan. Om het leefklimaat te verbeteren zou het ook 
wenselijk zijn een buitentuin, aan de voorzijde van het gebouw aan te leggen en aan de 
zijkant een auditorium of overdekte ruimte te bouwen voor bijeenkomsten, therapieën en 
lezingen voor gezinnen en bezoekers. 
 
Vanwege de pandemie werden de activiteiten in de Therapeutische Gemeenschap 
‘Levanta-te’ herleid tot de personen die in het therapeutisch centrum zelf werden 
opgenomen en afgezonderd waren van de buitenwereld. Vergaderingen en activiteiten 
buiten het therapeutisch centrum waren onmogelijk wegens het besmettingsgevaar!  
 
Daarnaast werd de begeleiding van degenen die ontslagen waren uit het centrum voortgezet 
via WhatsApp-groepen en zelfhulpgroepen in de parochies.  



 
De aanwezigheid van de vrijwilligers werd opgeschort, maar de aanwezigheid en 
begeleiding van de verschillende beroepskrachten werd voortgezet: psychiater, 
behandeling in het Centrum voor Psychosociale Aandacht (CAPS), psycholoog, wekelijkse 
aanwezigheid (aanwezigheid toegestaan door de dienst van Volksgezondheid van de 
gemeente Ruy Barbosa); therapeut, beroepskracht die de gehele behandeling integreert. 
 
‘Levanta-te e anda’ blijft een project dat levens redt.  
De activiteiten van ‘Levanta-te e Anda’ zijn in staat het leven te reorganiseren van hen die 
het slachtoffer zijn van alcohol- en andere drugsverslaving. De verbetering van de faciliteiten 
van het huis, en de handhaving van de criteria van ANVISA (Openbare dienst voor de 
Gezondheid), verhogen de kwaliteit van de behandeling en doen ook het aantal gasten 
toenemen.   
 
‘Levanta-Te’ wordt nog steeds gedragen door tal van liefdevolle en solidaire handen 
en alle activiteiten zijn te danken aan zovele mensen die geloven dat elk mens groter 
is dan zijn fouten en dat hij kansen verdient om zijn leven te veranderen.   
Wij zijn ons ervan bewust dat onze daden er slechts een teken van zijn, dat wij de ernst van 
alcohol- en andere drugsverslaving niet onderschatten. Naast de concrete levens die gered 
werden en de gezinnen die werden herenigd, biedt ‘Levante-Te’ voor velen een ruimte voor 
nieuwe kansen van empathie en solidariteit om naar anderen toe te gaan en zich voor hen 
in te zetten. 
 
Onze hartelijke dank aan allen die met ons meeleven hier in Brasil en ginds, ver van ons, in 
Bélgica! 
 

 
 
Hier nog een recente foto van onze leerkrachten van PODES MUNDO NOVO. Op de 
voorgrond Edilene Oliveira die al negentien jaar het team van PODES MUNDO NOVO 



begeleidt! Anete met kleine Valentin, het zoontje van Edilene,  Ana en Neide. Met onze 
kleine ploeg van vijf personen zorgen we voor 30 kinderen met ernstige beperkingen. 
Niettegenstaande alle tegenslagen hopen we dat we onze school voor kinderen met 
beperkingen kunnen heropenen binnen enkele maanden. Wanneer precies zal afhangen 
van de snelheid waarmee we zullen gevaccineerd worden. Ikzelf ben al gevaccineerd omdat 
ik tot de oudere leeftijdsgroep behoor, degenen die ouder dan 75 jaar zijn.  
Volgende keer wat meer nieuws over ons project PODES.  
Het ga jullie goed! 
 
U wenst ons project, PODES, financieel te steunen. Schrijf  dan uw gift over op het 
rekeningnummer van Kontinenten v.z.w.:  
 

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 
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