
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Freddy Goven 

Freddy Goven werkt sinds 1974 in Brazilië. De 
parochie waar hij opgroeide, waar hij mee aan de 
basis lag van de oprichting van de Chiro, waar zijn 
vader als diaken, heel actief,  mensen opriep tot 
solidariteit met de minstbedeelden…die parochie is 
hem nooit vergeten. 

Om al zijn projecten in de kijker te brengen, wil de 
parochieploeg een actie op touw zetten om hem 
financieel te steunen. 

Waarom steunen wij het werk van Freddy Goven 
eerder dan een ander goed doel ? 

Eerst en vooral omdat wij als christenen geroepen 
zijn om zorg te dragen voor de zwakkeren eerst. De 
kinderen, de gezinnen waar Freddy zich om 
bekommert, krijgen weinig kansen. Wij hopen dat ze, 
door de zorg en de aandacht die ze langs de werking 
van Pastoral do Menor krijgen, mogen ontdekken 
dat zij, als kinderen van God, even graag gezien zijn 
als diegenen die zoveel meer hebben. 

Omdat we Freddy kennen, weten we dat onze 
geldelijke steun ten goede zal komen aan hen die 
het het meest nodig hebben, zonder veel 
tussenpersonen. 
 

                 

Wil je Freddy helpen, 

kom naar ons 
  

Braziliaans 
eetfeest  

stoofvlees-friet en dessert 
voor 20€/p.p. excl. drank (kinderen -12j: 10€) 

 

4 februari 2018  
van 12u tot 15u 

in de Parochiale Lokalen 
Herdebeekstraat 162 

1701  Itterbeek  

 
Reservatie noodzakelijk  

op het nummer 02 569 58 87 en dit uiterlijk tot 
29 januari 2018 mits storting op  

BE 87 6528 4599 6494 “Pastoral do Menor”.  
De betaling geldt als definitieve inschrijving. 

 

 PAROCHIEPLOEG Itterbeek 
 Kerkstraat 60 
1701 Itterbeek 

kerk-itterbeek@skynet.be 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



              

 
Pastoral do Menor werd door Freddy 32 jaar geleden 
opgericht. Tussen 1985 en 2012 werden meer dan 
10000 jongeren en 3000 gezinnen geholpen d.m.v. de 
verschillende programma’s en activiteiten.  
Via de 5 lopende projecten worden ongeveer 600 
kinderen en jongeren en 145 gezinnen bereikt.  
Een overzicht van de  projecten werd in voorgaande 
flyers uitvoerig besproken. Allen hebben tot doel de 
armen der armen een nieuwe reden van bestaan en een 
menswaardige toekomst te geven.  
De financiering van al deze activiteiten is een groot 
probleem. 30 procent van de middelen wordt verstrekt 
door de staat, de resterende 70% wordt gefinancierd 
met giften van particulieren en instellingen. Elk jaar 
opnieuw moet Freddy grote inspanningen leveren om 
deze gelden voor de hele instelling in te zamelen. 

 

 
Pastoral do Menor wilt ook ter plaatse naar buiten 
komen en gehoord en gesteund worden.                                            
Daarom organiseert het  o.a. optochten. 
 

 
 

Deze optocht werd gehouden op 14/07/2017 ter 
herdenking van de 27 jaar van de ECA (statuut van het 
kind en de adolescent).  
 

Ook worden er “Café com Cidadania” georganiseerd. 

Het “ontbijt met burgerzin” is een bijeenkomst waarop 
verschillende verantwoordelijken van andere organisaties 
uitgenodigd worden. In deze bijeenkomsten werkt men 
rond vrijwaring van schending en verdediging van de 
kinder- en tienerrechten. Zo worden die, steeds meer, 
een vaste waarde in onze samenleving. 
Deze bijeenkomsten vinden 2 maal per jaar plaats. 
 

 
 

                                                         
Er worden ook regelmatig sensibiliseringscampagnes 
georganiseerd om mensen te mobiliseren om op te 
komen voor de rechten van de kinderen en 
adolescenten. 
 

 
 

Bijna 40% van de armen zijn kinderen en adolescenten. 
Brazilië registreert 3 klachten van seksueel misbruik van 
kinderen per uur. Meer dan 318.000 jongeren werden 
tussen 2005 en 2015 in Brazilië vermoord. Seksueel 
misbruik van meisjes onder de leeftijd van 10 neemt 
toe. Alagoinhas is de 18e meest gewelddadige stad van 
het land en de vijfde van onze staat Bahia. (cijfers van 
het  IPEA: instituut voor toegepaste economische 
onderzoek). 
 
Wie meer wil te weten komen over het werk van Freddy 
kan dit via  
www.facebook.com/pastoraldomenordealagoinhas/. 
 
Wil jij ook deze mensen een betere toekomst 
bieden, steun dan dit project door storting van je 
bijdrage  op BE84 4358 0341 0159  (Via Don Bosco 
vzw.)  project 5078 - Conviver Alagoinhas Brasil.  

Dit jaar kwamen de problemen 
van kinderarbeid en seksueel 
misbruik van kinderen aan 
bod. In de laatste nieuwsbrief 
van september 2017 vindt u 
hierover meer. 
 


