
Juli 2013 wordt uniek 
en onvergetelijk,

ook voor jou?

Brazilië ontvangt in juli 2013 de 14de Wereldjongerendagen, de grootste jongerenbijeenkomst ter 
wereld. Na Sydney en Madrid is het nu de beurt aan Rio de 
Janeiro om enkele miljoenen jongeren (gelovige en minder 
gelovige) te ontvangen. Een unieke kans om jongeren van 
over de hele wereld te ontmoeten. Er wordt gevierd, gedanst, 
genoten, gebeden, gelachen, .... Je moet het gewoon beleefd 
hebben.

Maar eerst vliegen we naar hartje Brazilië waar we ons enkele weken onderdompelen in het leven 
van het stadje Guiratinga. Daar worden we ontvangen door de zusters van Don Bosco die er een 

hele werking voor kinderen en jongeren met minder kansen 
ondersteunen. Wij zullen ons hier inzetten, meehelpen bij de 
gewone activiteiten en natuurlijk ook zelf activiteiten 
organiseren vanuit onze sterke traditie van speelpleinen en 
jeugdbewegingen.

het kan dus een unieke en overgetelijke 
zomer worden ...

En nu concreet

Vertrek: woensdag 3 juli in Zaventem om 11.30 u.
 
We vliegen via Atlanta naar Rio waar we even van luchthaven wisselen en 
al een eerste dagje kunnen genieten van de stad. We stappen tegen de 
avond over op lokale vluchten naar San Paolo en uiteindelijk naar Cuiaba 
waar we aankomen op donderdag 4 juli om 22.01 u. Gelukkig worden we 
daar opgehaald en kunnen we genieten van de gastvrijheid (en de 
douches) van de zusters van Don Bosco.

Dan vertrekken we naar Guiratinga met de bus of een busje. Het wordt een hel(s)e tocht. We 
steken een bergpas (Serra de S. Vicente) over en hopen dat er geen vrachtwagen voor ons panne 
heeft want dan kan het verkeer een hele dag stilstaan ... En tenslotte, na 330 km over de weidse 
Braziliaanse wegen, zien we uiteindelijk ons stadje opduiken. 

Door als negentienjarige even 
weggeplukt te worden uit mijn eigen 
context en ingeplant te worden in een 
totaal nieuwe cultuur, kom je echt 
jezelf tegen. Ik ben veel bewuster gaan 
leven, meer gaan nadenken over wat ik 
doe en waarom ik iets doe. Niet alles is 
zo vanzelfspreken meer.
Dries, met Vides naar Georgië

De wereldjongerendagen in Madrid zijn 
bijzonder indrukwekkend geweest. Al 
die mensen samen, het groepsgevoel 
en het gevoel van wereldvrede waren 
een zeer sterke ervaring.
Tieke



Guiratinga is een stadje van 
ongeveer 14.000 inwoners dat 
eind 19de begonnen is als een 
gehucht van goud- of 
diamantzoekers. De naam 
Guiratinga dateert uit 1943 omdat 
de eerste naam 'Lageado' al 
bestond en er in heel Brazilië geen 
twee gemeentes met eenzelfde 
naam meer mochten zijn. 
Guiratinga betekent in het Tupi-
Guarani 'Witte Reiger'naar de vogel 
die veel voorkwam (hopelijk ook 

    voorkomt) in de regio.

De zusters van Don Bosco werken er in de openbare 
lagere school en in de “Pastoraal voor minderjarigen”: 
elke dag komen er ongeveer 250 kinderen en jongeren die 
er eten krijgen en activiteiten kunnen doen. Met onze 
groep kunnen we er 'vakantieactiviteiten en zoveel 
andere dingen doen', schrijft sr. Maria Luisa heel 
enthousiast.

Op 8 december werd het nieuwe Jongerencentrum officieel geopend, je vindt enkele foto's 
hiervan in de fotogalerij op onze website www.vides.be

http://www.vides.be/


En dan de wereldjongerendagen

Na een nachtje in Cuiaba vertrekken we naar Rio 
de Janeiro waar we zondag 21 juli aankomen. 
Maandag is een vrije dag om wat te luieren (op 
het strand van Copacabana?) of al de sfeer in Rio 
op te snuiven. Dan komen de andere Vlaamse 
deelnemers toe en maken we kennis met hen. 

Dinsdag begint dan dit ongelofelijke evenement: Rio wordt overspoeld door jongeren! 
 
Na de openingsviering op het strand van 
Copacabana, is er elke voormiddag een catechese in 
het Nederlands en kunnen we in de namiddag 
activiteiten kiezen uit een enorm aanbod dat gaat 
van gebed,getuigenis, dans, museumbezoek, 
kennismaking met plaatselijke initiatieven ... 
Woensdag wordt een bijzondere dag want dan 
komen we in de namiddag samen met alle jongeren 
die iets met Don Bosco te maken hebben. 
Het is de wereld in het klein.

Ik ga naar de Wereldjongerendagen om jongeren uit andere landen te 
ontmoeten. Om met hen te vieren en te ervaren dat ik als jongere er niet 
alleen voor sta. Zo bundelen we als jongeren onze krachten. Ik ben 
benieuwd hoe jongeren uit andere culturen tegen het geloof aankijken. 
Ervaringen wil ik met hen uitwisselen, en praten over wat hen bezig 
houdt. Hun verhalen geven weer een stukje verdieping aan mijn geloof.
(Heleen)

 
Zaterdag vertrekken we (te voet) naar de plaats 
waar de grootse avondwake en de slotviering met 
de paus zal doorgaan. Het klopt, we slapen met 
zijn allen in open lucht!

Daarna hebben we nog enkele dagen in Rio en hopen we een bezoek te kunnen brengen aan 
één van de jongerenwerkingen in de favella's. Om dan tenslotte naar huis te vliegen op 
woensdag 31 juli. We arriveren donderdagmiddag 1 augustus rond de middag op Zaventem.



Alles op een rijtje

Plaats: Rio de Janeiro en Guiratinga, Brazilië

Datum: 3 tot 1 augustus 2013

Leeftijd: 18-30 jaar

Deelnemingsvoorwaarden:
- Je neemt deel aan de voorbereidende momenten.
- Je bent bereid een mondje Portugees te leren.
- Je bent fysiek en emotioneel gezond.
- Je kan leven zonder al te veel comfort.

Startdag: 10 februari 2013

Voorbereidende weekends:
15-16 maart '13: Air Solidair (met de vrijwilligers van de verschillende buitenlandse projecten van 
Vides en de Jeugddienst van Don Bosco)
19-20 april '13: Voorbereidingsweekend in Heverlee
september of oktober '13: terugkomweekend 

Kostprijs:
+/- € 2200 (al de vliegtickets zowel naar Brazilië al binnen Brazilië, verplaatsingen en verblijf, 
inschrijving voor de Wereldjongerendagen, verzekering en de voorbereiding zijn inbegrepen. Voor je 
inentingen en je reispas zorg je zelf.).

Inschrijven:

via www.jeugddienstdonbosco.be

Info en contact:
Vides – zr Marina Rerren: 0473 40 55 
28 of mail naar info@vides.be

Jeugddienst Don Bosco – Sarah 
Doucet: sarah.doucet@donbosco.be

       Surf zeker naar www.vides.be
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