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De bestaande gebouwen liggen binnen een groot terrein dat afgesloten is door een hoge muur. 

Het terrein ligt aan de rand van de stad op 10 minuten wandelafstand van het centrum van Ruy 

Barbosa. Het terrein laat allerhande activiteiten toe zoals tuinbouw, sport, werkateliers enz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kerk staat in het centrum van  de stad RUY BARBOSA. Het Project bevindt zich op 

ongeveer een kilometer achter de kerk, aan de buitenrand van de stad, ongeveer 10 minuten 

stappen vanaf de kerk in de wijk Orobozinho = kleine Orobo.  

De grote Orobo is de grote berg achter de kerk.  

Orobozinho is een rustige wijk met kleine huisjes van landarbeiders, zonder veel 

drankgelegenheden.  

Tegen de flanken van de Orobo is er wat groententeelt doordat  er een klein riviertje 

doorstroomt. Er worden ook wat geiten gefokt. 

De gebruikers van het centrum vinden er nu en dan wat werk. Ook op het domein van Levanta-

Te zelf is er wat tuinbouw mogelijks mits irrigatie. De Orobo zelf is niet bewoond.  

 

 

HET TERREIN EN HUIDIGE  GEBOUWEN  

Op dit ogenblik staat er op het terrein een centraal gebouw met drie voorlopige slaapruimtes 

met slechts één badkamer die niet meer voldoet.Er is een keuken en een refter, drie kleine 

kamers voor behandeling en gesprek, een secretariaat en een grote semi-open veranda . 
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NIEUWE INFRASTRUCTUUR  

De bouw van twaalf wooneenheden voor de gebruikers komt naast het hoofdgebouw met 

mogelijkheden om later verder uit te breiden. 

Er is een aanplant voorzien van hoge bloeiende struiken naast de muur die het terrein omringt 

(hibiscus em bougainvillea)  en de aanleg van twee sportvelden. Dit laatste kan het centrum 

voor de buurtbewoners ook aantrekkelijk maken. Ons centrum wil immers “community centered” 

zijn, geen geisoleerde en ontoeganklijke  vestiging binnen de stad.  

In de tuin staan er nog enkele houten barakken die als werkruimte dienen. De gebruikers zijn 

bezig een serre te bouwen. Er is voldoende water beschikbaar.  

 

Twaalf kamers met aan de uiteinden een sanitair blok toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers. Het plan werd goedgekeurd door de CREA = bouwvergunnig verkregen. 

 

Plan nieuwbouw : zie volgende pagina  
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