
 

 

 

 

 

 

LEGIÃO DA FRATERNIDADE 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA LEVANTA-TE E ANDA 

2º RELATÓRIO DA CONSTRUÇÃO DE 12 ALOJAMENTOS 
 

Agosto à dezembro de 2018 

 

Legioen van de Frateniteit 
Therapeutische gemeenschap  ’Levanta Te’. 

Tweede verslag over de bouwwerken van de 12 wooneenheden. 
Augustus tot December 2018 

Inleiding 
Na de voorbereidende werken, de fundamenten, werden de muren en de daken  

opgericht. De ruwbouw werd afgewerkt van augustus tot december 2018.    

Muren 
Zowel de binnen- als buitenmuren werden gebouwd met keramische bouwstenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dakbedekking 
 

De afwerking van de daken gebeurde met duurzame keramische dakpannen die een goede 

afwatering mogelijk maken. Het hout voor de daken is van uistekende kwaliteit om problemen in de 

toekomst te vermijden. (hout dat bestand is tegen termieten en niet krom trekt) De werken werden 

uitgevoerd zoals voorzien door de architect met duurzame materialen volgens de instructies die door 

de architect werden opgesteld om later geen problemen te hebben. 

Hout- en schrijnwerk. 
 

 



 

 

Dakwerken  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusie 
 

De bouw van de wooneenheden is goed gevorderd. De gebruikers van het centrum em de lokale 

bevolking hebben meegewerkt om de kosten van de bouwwerken te verminderen zodat de 

werken goed opschoten en we met de subsidies van de Provinvie West Vlaanderen reeds de 

ruwbouw hebben kunnen realiseren.  

Met de verdere steun van de Provincie West Vlaanderen en de steun van de gebruikers en  de 

lokale bevolking hopen we alles binnen de geplande termijn klaar te kunnen krijgen. Na het 

bouwverlof en na het ontvangen van de tweede schijf van de subsidies zullen de werken opnieuw 

worden aangevat. 

 

 

Verantwoordelijken voor de werken. 
 

NOME FUNÇÃO 

Pe. Carlos Marçal Lima Administração Geral – Algemene 
leiding 

Clemerson  Responsável Técnico Technisch 
adviseur 

Ícaro da Silva Simões Santos Coordenador de Mobilização Social  
Coördinator van de vrijwilligers en de 
sociale relaties met de lokale 
bevolking 

Eliana Engenheira de Obras – Ingenieur 
Architect 

Raimunda Coordenador de Obras – Werkleider 
op de werf en aankoopdienst 

Ueber Apoio Técnico -  Technisch Advies 

Pe. Francisco Verhelle Apoio de Mobilização Social 
Verantwoordelijke voor de  
buitenlandse relaties 



 


