Nieuwsbrief van het Project Levanta-Te in Ruy Barbosa Bahia Brasil en het Project
PODES in Tapiramutá – Mundo Novo – Pintadas.
Dominiek Savio Instituut in Gits ondersteunt beide projecten. Het Wereldhuis van de Provincie
West- Vlaanderen staat in voor de subsidies. Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen
volstaat het een mail te sturen naar fransverhelle@gmail.com.
Dom Andre De Witte en Padre Carlos Marçal

Beste Vrienden,
De eerste steenlegging van het project “Levanta Te e Anda” gebeurde op 29 mei 2018 in
Ruy Barbosa in aanwezigheid van onze bisschop Andre De Witte en priester Carlos Marçal
die instaat voor de dagelijkse werking van het project. “Levanta Te” is een therapeutische
gemeenschap voor jonge drugsverslaafden. Met de subsidies van de Provincie WestVlaanderen zullen we een wooneenheid bouwen met twaalf individuele kamers.
“Levanta Te” verwijst naar de genezing van de lamme in het evangelie van Mattheus (9,1-7)
“ Uw zonden zijn u vergeven. Sta op en wandel”
Het bisdom koestert sinds vele jaren een grote bekommernis voor jongeren en
volwassenen die verslaafd zijn aan drugs. Drugs zijn overal verkrijgbaar, zowel in de grote
steden als op het platteland.

De criminaliteit verplaatste zich van de grote centra naar het binnenland waar de militaire
politie weinig bescherming kan bieden.
Kleine diefstallen, overvallen en moorden zijn hier een dagelijkse realiteit. Maar er zijn ook
goed georganiseerde bendes die heel professioneel tewerk gaan. Plots verschijnen de
bendes in de kleine steden met gestolen voertuigen en terroriseren ze de ganse stad.
Voortdurend schieten ze in de lucht om de bevolking te verwittigen dat het om een
gewelddadige actie gaat. De weinige politieagenten slaan op de vlucht of worden
onmiddellijk gegijzeld.
Helemaal in paniek vluchten de mensen in huis. De straten lopen leeg. De bendes
versperren de toegang tot de stad zodat deze volledig wordt afgesloten.
Een dergelijke overval duurt maximum een uur. De bendes gaan steeds systematisch
tewerk. De belangrijkste doelen zijn de banken en het postkantoor maar ook handelszaken
worden geviseerd. Soms komt er dynamiet aan te pas en wordt de bank opgeblazen. De
criminelen ontvoeren gijzelaars en steken wagens in brand die de uitgangswegen van de
stad versperren. Zelden worden deze georganiseerde bendes gevat.
De drugsbendes hebben banden met andere vormen van criminaliteit en zijn ook zeer
efficiënt georganiseerd. Als de drugs in de stad toekomen schieten de criminelen vuurpijlen
af. Vuurwerk is een traditie in Bahia bij verjaardagen , feesten, …. Iedere dag is er wel een
reden om lawaai te maken.
De drugs worden dan zeer snel van de dealers naar de gebruikers gebracht door de
zogenaamde “aviões”, vliegtuigjes, kinderen of jongeren die voor een klein bedrag de drugs
naar de gebruikers brengen. Minderjarigen kunnen immers niet vervolgd worden voor
drugsbezit.
Wie de drugs niet betaalt of teveel weet, wordt onverbiddelijk neergeschoten, zelfs op
klaarlichte dag. In twee maanden tijd werden in Pintadas er op elf jongeren vermoord die
met drugs te maken hadden.
De overheid organiseert allerhande campagnes om de jongeren te sensibiliseren en in te
lichten over de gevaren van drugs. Helaas hebben deze campagnes heel weinig succes.
Drugs behoren tot de dagelijkse realiteit in gans Brazilië. Ze zijn overal binnengedrongen, in
alle maatschappelijke geledingen, bij rijk en arm.
LEVANTA TE
Het project “Levanta Te” ontstond uit de pastorale bekommernis van het bisdom Ruy
Barbosa over de toekomst van onze jongeren. Alle pastorale werkers zijn betrokken bij het
initiatief.
Priester Carlos Maçal staat in voor de dagelijkse werking van het therapeutisch centrum.
Mijn taak is vooral om specifieke problemen op te lossen en de begeleiders van het
centrum op te leiden.

Bij “Levanta Te” zijn verschillende organisaties betrokken; het Bisdom Ruy Barbosa, het
Dominiek Savio instituut in Gits als verantwoordelijke in het Noorden en het Wereldhuis
van de Provincie West-Vlaanderen dat instaat voor de subsidies van het project.
De lokale overheid betaalt de salarissen van enkele medewerkers, de sociaal assistent,
psychiater en leden van de voogdijraad. De ganse lokale gemeenschap is een grote
voorstander van het project.
Volgende keer wat meer over de werking van “ Levanta Te”.
Vanaf 12 augustus tot 28 september kom ik terug naar België. Eerst neem ik wat verlof
nemen maar daarna zal de rest van mijn verblijf in België zal besteed worden aan de
bekendmaking van dit nieuwe project. Ik ben bereid hierover te komen spreken in alle
organisaties die dit verlangen.
Ik ben bereikbaar via mail fransverhelle@gmail.com

