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Paulo Pinheiro van ADESC zet zich in voor sociale vorming van jongeren. Dit succesvol 
project wil hij nu verder uitbouwen door middel van een mobiele schoolbus om zo 
de jongeren in de ver afgelegen dorpen in Ceara, Brazilië, de kans te geven zich te 
bekwamen en zich op de arbeidsmarkt aan te bieden.

Mobiele schoolbus voor de regio Ceara, Brazilië

Reizen naar Brazilië.

Peter Wissink reist regelmatig naar zijn 
schoonfamilie in Fortaleza (Brazilië). Op 
bezoek bij zijn schoonzus vertelde zij hem 
over een project van haar man, Paulo Pinheiro. 
Paulo leidt een organisatie ADESC. ADESC 
staat voor “Agencia de Desenvolvimento 
dos Sertoes Cearenses”. Het is een officiële 
stichting die vooral kwetsbare mensen 
wil ondersteunen.  De stichting doet dit 
voornamelijk door projecten te ondersteunen 
in de regio van Ceara. Ceara met als hoofdstad 
Fortaleza is een van 27 deelstaten, gelegen 
in het Noordoosten van Brazilië aan de kust 
van de Atlantische Oceaan. In het uitwerken 
van haar projecten legt ADESC het accent 
in de eerste plaats op duurzaamheid en 
heeft ze vooral aandacht voor de vele kleine 
agrarische bedrijfjes in de centrale regio van 
Ceara. Ceara telt ongeveer 400.000 inwoners 
waarvan minstens 30% in extreme armoede 
leeft.

Het verhaal van zijn schoonzus liet Peter niet 
ongemoeid en eenmaal terug thuisgekomen 
in Nederland, ging hij onmiddellijk op 
zoek naar een organisatie die eventueel 
hulp kon bieden. Zo kwam hij terecht bij 
de Salvatoriaanse Hulpactie, die bereid 
was om het project van Peter en ADESC te 
ondersteunen. Wel vroeg de Salvatoriaanse 
Hulpactie aan ADESC om het project zo 

goed mogelijk uit te schrijven, zodat dit ter 
goedkeuring kon voorgelegd worden aan de 
Raad van Bestuur.

Sociaal project voor jongeren in 
Engenheiro Jose Lopes

Tailles Gomes, de coördinator en Paulo 
Pinheiro, voorzitter van ADESC, zetten zich 
onmiddellijk samen en dienden eind 2018 
hun project in voor de vorming van sociaal 
kwetsbare jongeren in het dorpje Engenheiro 
Jose Lopes in de provincie Ceara.  Het dorpje 
heeft een bevolking van ongeveer 2.000 
inwoners, waarvan 20% jongeren tussen de 
10 en 19 jaar. Het is een plattelandsgemeente 
met weinig voorzieningen. Hun doelgroep 
was om aan een 60-tal jongeren een 
intensieve vorming te geven, zodat ze 
zich als gekwalificeerd personeel op de 
arbeidsmarkt kunnen aanbieden. Heel vaak 
maken jongeren in de plattelandsgemeenten 
hun school niet af en verlaten ze de school 
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zonder diploma, waardoor ze heel moeilijk 
werk kunnen vinden en geen toekomst 
kunnen opbouwen om uit de armoede te 
geraken. Via ADESC konden deze cursussen 
doorgaan in de plaatselijke lagere school 
Jose Antonio de Sousa. 

Vooraleer aan de vormingscursussen 
te beginnen, deden Tailles en Paulo 
een gedetailleerd onderzoek naar de 
levenssituatie van de jongeren in hun streek. 
Zo kwamen ze onder andere tot de bevinding 
dat 74% thuis geen watervoorziening 
heeft. Jongeren hebben geen toegang tot 
sociale media bij gebrek aan computers en 
internetverbinding. Verder blijkt dat 50% van 
de moeders en 30% van de vaders van deze 
jongeren analfabeet zijn. Het gezinsinkomen 
schommelt tussen 250 Real (55 Euro) en 969 
Real (215 Euro) per maand.

Om het project te doen slagen werden 
eerst de ouders van de jongeren 
alsook de verantwoordelijken van de 
dorpsgemeenschap samengeroepen 
op een vergadering in het plaatselijke 
schooltje. Het project werd daar uitvoerig 
besproken en iedereen had de mogelijkheid 
om vragen te stellen. Talles en Paulo 
vertelden hun ook dat dit project alleen 
maar kon gerealiseerd worden dankzij de 
steun van Salvatoriaanse Hulpactie en  
ADESC zelf. Maar om het project te doen 
slagen is het aangeraden dat de ouders, al 
naargelang hun mogelijkheden, ook een 
financiële bijdrage geven. Dit is immers een 
goede manier om de jongeren te stimuleren 
om de cursussen volledig te volgen. 
Aan de Salvatoriaanse Hulpactie werd 
gevraagd om computers, printers, projector, 
projectiescherm, meubels en didactisch 
materiaal te bekostigen. Het is de bedoeling 
dat dit materiaal nadien ook kan gebruikt 
worden voor het organiseren van cursussen 
in de naburige dorpen.

Het sociaal project startte op 24 april 2019 met 
de volgende cursussen: apothekersassistent, 
basisadministratie, kassier supermarkt en 
een cursus informatica. De jongeren kregen 
ook workshops van hoe zij zich het best 
aanbieden op de arbeidsmarkt en in het 
ondernemerschap. Alle leerlingen kregen 
met het afsluiten van de cursussen op 30 
augustus 2019 een certificaat. Sommigen 
kregen al onmiddellijk werk, anderen 
probeerden met hun opgedane kennis het 
kleine boerderijtje van hun ouders een beter 
rendement te geven. 

De directrice van de plaatselijke school was 
zeer tevreden dat dit allemaal in haar schooltje 
mocht doorgaan. Haar langverwachte droom 
om jongeren te motiveren aan hun toekomst 
te werken, werd hierdoor gerealiseerd. 
Jongeren worden niet meer uitgesloten en 
dankzij de digitale wereld via computer en 
internet kunnen zij zich verder ontwikkelen. 
Ook de ouders van de jongeren waren zeer 
tevreden met het slagen van dit project. 
Zij zelf hebben mogen ervaren hoe hun 
kinderen een belangrijke impact hebben en 
stimulans kunnen geven in de opbouw van 
de plaatselijke dorpsgemeenschap.

Een nieuw project: mobiele schoolbus

Aangezien het project zo succesvol is 
gebleken, heeft ADESC gevraagd of ze nog een 
nieuw project bij de Salvatoriaanse Hulpactie 
mochten indienen. ADESC wil graag nog een 
groter publiek bereiken. De bedoeling is om 
jongeren in afgelegen gebieden te bereiken, 
waar weinig voorzieningen zijn. ADESC wil 
dit doen door het inrichten van een mobiele 
schoolbus. De mobiele bus zal voorzien 
worden met computers, projectiemateriaal, 
lesmateriaal en aangepaste ingebouwde 
meubels. Als het enigszins lukt wil men er 
ook een internetverbinding in aanbrengen, 
zodat plaatselijke leerkrachten kennis 
kunnen maken van het gebruik van sociale 
media, die een grote hulp kunnen bieden bij 
het voorbereiden van hun lessen.

Op de bus zullen zonnepanelen geïnstalleerd 
worden die computers en de digitale 
apparatuur van de nodige energie moeten 
voorzien. Voor dit geweldige idee is ADESC 
nu op zoek naar de nodige fondsen om dit 
project te kunnen realiseren. Het bestuur 
van ADESC bracht dit project ook ter sprake 
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op de gemeente van Senador Pompeu, 
waar het positief ontvangen werd door de 
burgemeester en raadsleden. De bedoeling is 
dat de bus voor een bepaalde tijd zal verblijven 
in een van de kleine dorpen om daarna weer 
te verhuizen naar een andere locatie. Bij 
gebrek aan goed openbaar vervoer en de 
grote afstanden tussen de dorpen is de inzet 
van de mobiele schoolbus van waardevolle 
betekenis voor de plaatselijke bevolking in 
deze afgelegen gebieden.

 
Een oorkonde van erkenning voor ADESC

Omwille van haar vele initiatieven en 
projecten, werd ADESC nog een tweede maal 
uitgenodigd op de gemeente. In een mooie 
zitting mochten de medewerkers van ADESC 
een mooie oorkonde van de gemeente 

ontvangen als dank voor hun inzet en 
aandacht voor de vele jongeren in de regio. 
Voor de burgemeester is dit een heel mooi 
voorbeeld van hoe een kleine gemeente 
als Senador Pompeu zich positief kan 
ontwikkelen. De voorzitter Paulo Pinheiro 
was heel blij met deze erkenning en bedankte 
de gemeente voor het vertrouwen in ADESC. 
Hij beloofde dat ADESC zich zal blijven 
inzetten om jongeren kansen te bieden een 
geschikte opleiding te laten volgen. Want, 
zei hij, als gemotiveerde mensen met elkaar 
willen samenwerken, kunnen er mooie 
dingen ontstaan waar iedereen baat bij kan 
hebben. Paulo beloofde daarom om alles in 
het werk te stellen opdat het project van de 
mobiele schoolbus zou mogen slagen.

Ondertussen heeft Paulo Pinheiro via zijn schoonbroer Peter Wissink een nieuw 
project ingediend bij de Salvatoriaanse Hulpactie. De beschrijving van zijn nieuw 
project begon met een mooie dankbetuiging van Paulo aan alle donateurs van de 
Salvatoriaanse Hulpactie, voor de ondersteuning en het vertrouwen bij de realisatie 
van hun eerste project. Onze lezers en trouwe weldoeners weten heel goed dat de 
Salvatoriaanse Hulpactie graag projecten ondersteunt waarin kinderen en jongeren 
een kans krijgen om verder te mogen studeren met de bedoeling zich later in te 
zetten voor een goede ontwikkeling van hun eigen streek en land. Daarom rekenen 
wij ook deze keer weer op jullie steun en medewerking. Namens Paulo van ADESC 
en Peter Wissink van harte dank. Graag jullie bijdrage voor het project “mobiele 
schoolbus”: project 20/019. 

In 2019 heeft de Salvatoriaanse Hulpactie en Ontwikkelingshulp in totaal 1 176 193,30 euro 
besteed aan projecten in het Zuiden.  

Dit bedrag ziet er in detail als volgt uit:

1. Dankzij peters en meters kon 150 296,51 euro besteed worden aan de financiële adoptie  
    van kinderen.
2. De voorbestemde giften, d.w.z. giften waarvan de begunstigde door de schenker wordt  
    aangeduid, bedroegen 138 992,20 euro.
3. Schenkers vertrouwden ons 6 865,65 euro toe voor misintenties.  
4. De kleinschalige projecten ontvingen zoals uit de tabel op het overschrijvingsformulier blijkt  
    763 606 euro.
5. Met de opbrengsten van de kledinginzameling kon 116 433 euro besteed worden aan  
    projecten in het Zuiden.

Binnenzijde bus Mobiele bus
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46 jaar werkte Willy bij onze Salvatoriaanse 
Hulpactie & Ontwikkelingshulp. Hij startte 
in 1974 als 19-jarige bij de Salvatoriaanse 
Hulpactie. Hij was erbij toen in december 1976 
de VZW Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp 
werd opgericht, met als hoofdactiviteit het 
inzamelen van tweedehandskleding en de 
directie stelde hem aan als verantwoordelijke. 
Met de opbrengst van de kledingverkoop, 
worden via de zusterorganisatie 
Salvatoriaanse Hulpactie elk jaar vele 
projecten in het Zuiden ondersteund. De 
kledinginzameling gebeurde via huis-aan-
huisinzameling door verspreiding van een 
infofolder en kledingzakken in de gemeenten 
in België en Nederland. Willy drukte de 
folders en zorgde ervoor dat de folders en 
plasticzakken tijdig bij de mensen aan huis 
werden geleverd. Samen met zijn collega’s 
reed hij daarna met de vrachtwagen rond 
om alle kledingzakken op te halen. Toen de 
Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp besloot 
om de kledinginzameling te organiseren 
via kledingcontainers, bezocht hij vele 
missiegroepen en gemeenten in Limburg 
om een standplaats te vinden voor onze 

containers. Dankzij Willy werden er in de 
loop der jaren een 450-tal standplaatsen 
gevonden. Hij stak daarvoor zelfs de grens 
over naar Nederland. Zo kende Willy de vele 
verantwoordelijken van missiegroepen en 
verenigingen die een standplaats voor onze 
containers gezocht hadden, heel persoonlijk.

 

Willy, de Salvatoriaanse Hulpactie & 
Ontwikkelingshulp wil je dan ook van harte 
bedanken voor je trouwe en waardevolle 
inzet. Je hebt jarenlang op jouw manier 
meegewerkt om de Salvatoriaanse Hulpactie 
& Ontwikkelingshulp kenbaar te maken. Dat 
zullen wij nooit vergeten! Jouw collega’s, 
directie en Raad van Bestuur wensen je dan 
ook veel plezier met je welverdiend pensioen. 
Het ga je goed!

Kledingverantwoordelijke Willy Mertens op pensioen!

Colofon
Verantwoordelijke uitgever: 

Salvatoriaanse Hulpactie

‘t Lo 47 

3930 Hamont-Achel

Met kerkelijke goedkeuring

info@salvatorhulp.org | www.salvatorhulp.org

Telefoon: 011 44 58 21

IBAN: BE24453101835138 | SWIFT: KREDBEBB

Ondernemingsnummer: 0407 761 472 

RPR: Antwerpen, afdeling Hasselt

Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaam in uw testament op 
te nemen? Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen in de landen in het Zuiden prachtig steunen. Daartoe 
is het voldoende in uw testament bij voorbeeld de volgende zin in te lassen: “Aan de Salvatoriaanse Hulpactie v.z.w., 
’t Lo 47 te 3930 Hamont vermaak ik de som van € …”.
De Salvatoriaanse Hulpactie is één van de 100 organisaties die samen de campagne ‘testament.be’ gelanceerd heb-
ben. Voor meer info, contacteer ons of ga naar www.testament.be.

Er zijn mensen die graag een persoonlijke tint willen geven aan hun hulp en precies willen weten wat er met hun geld 
gebeurt. Dat is hun goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via onze actie kinderadoptie. Wij raden hen aan een kind financieel 
te adopteren. Met een bijdrage vanaf € 16,50 per maand zorgen zij voor de opvoeding van een kind in een land in ontwikke-
ling. Zij ontvangen de naam en een foto van het kind en het adres van de missionaris die ervoor zorgt, zodat zij in contact 
kunnen komen met het kind en zijn familie. Wij weten dat hier misbruiken kunnen ontstaan. Daarom wordt de actie ginder 
stevig in handen gehouden door een missionaris of ontwikkelingshelper (m/v), die wij altijd persoonlijk kennen en voor wie 
wij borg staan. Vraag inlichtingen over de werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt.

Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven ontvangen,  
gelieve ons dan uw nieuw adres mee te delen. Hartelijk dank bij voorbaat.

Giften aan ons werk zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen, wanneer het totaal in een jaar gestort bedrag € 40,- of meer bedraagt. 
Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest. Indien u de gestructureerde mededeling gebruikt die op het 
overschrijvingsformulier voorgedrukt staat, wordt uw gift automatisch geboekt voor de projecten, vermeld in dit blad. Indien uw gift voor 
een bepaalde persoon bestemd is, gelieve de naam of het nummer van deze begunstigde te vermelden. Wanneer u het nummer (ook een 
gestructureerde mededeling) niet kent, neem dan gerust contact op met het secretariaat! U vergemakkelijkt ons werk, waarvoor dank!


