
Beste parochianen van het cluster Edith Stein, 

 

Het doet mij genoegen u te begroeten en hoop dat het u allen, met Gods hulp, goed 

gaat.  

Mijn naam is pater Paulo José de Carvalho Santos - IVE, de huidige wettelijke 

vertegenwoordiger van de San Padre Pio School of Basic Education in Pietrelcina. 

(Hoofd van de school). 

De reden voor deze brief is gewoon om u te bedanken voor deze afgelopen 3 jaar 

van geweldige ondersteuning van ons o zo belangrijk werk. 

Door uw financiële ondersteuning waren we in staat om vooral de economisch 

achtergestelde kinderen een betere toekomst te geven. Maar ook met uw steun 

werd achterstallig onderhoud gedaan, gevaarlijke plekken in ons gebouw weer veilig 

gemaakt. 

Het jaar 2021, als gevolg van de pandemie en de beperkingen die we hebben 

geleden, heeft geleid tot de annulering van persoonlijke lessen, wat veel problemen 

met zich meebracht, vooral op financieel, technologisch en ander gebied; maar met 

de geweldige steun die u ons gaf, waren we in staat om al onze doelstellingen en 

verantwoordelijkheden voor deze schoolperiode te halen, o.a. met de oprichting van 

de "Didactic Development Room" gericht op sommige van onze studenten die de 

Amparo-beurzen ontvingen, aangezien ze geen fysieke hulp, technologische of 

didactische middelen voor de ontwikkeling van hun schooltaken via thuis konden 

ontvangen.  Door deze beurs konden deze studenten alle mogelijke middelen 

krijgen om te blijven leren en hun vaardigheden te ontwikkelen met daardoor een 

betere toekomst. 

Nogmaals, namens de hele instelling, danken we u voor uw steun en vragen we u 

door te gaan met dit Groot Maatschappelijk Werk, want het opleiden van jongeren is 

investeren in de toekomst. 

We beloven voor ieder van jullie te bidden, vergeet niet: 

"Zoals je het met een van deze kleintjes deed, deed je het voor mij" Mattheüs 

25:40. 
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Invoering van Amparo- beurzen en de Didactic Development Room: 

Dit project komt voort uit de behoefte aan het nieuwe onderwijssysteem in de hele 

wereld, en probeert zo het hoofd te bieden aan het grote probleem dat is ontstaan 

sinds de pandemie zich in 2020 voordeed, omdat hierdoor veel van onze studenten 

het moeilijk vinden om door te gaan met school, omdat ze niet over de nodige 

economische middelen beschikken, wat twee grote problemen oplevert: het 

studeren en verwerven van leermiddelen voor de ontwikkeling van hun schooltaken 

(tablet, gsm, lesmateriaal, enz.), en het toezicht op hun vertegenwoordigers 

aangezien de meesten van hen zonder werk zonder in het dagelijkse 

levensonderhoud van hun kinderen te hebben, waarvoor ze dagelijks op pad moeten 

om het noodzakelijke inkomen voor hun gezin te zoeken, en hen alleen moeten 

laten zonder toezicht van een volwassene. Daarom heeft de instelling , dankzij uw 

donaties, de volgende werkzaamheden kunnen uitvoeren in continuïteit met het in 

2020 gestarte project onder het motto “BEURZEN VOOR 

STUDENTENONDERSTEUNING", en nu ook met de uitvoering van een "RUIMTE 

VOOR DIDACTISCHE ONTWIKKELING”, waarvoor we vrijwilligers hebben die 

toezicht houden op schoolactiviteiten en huiswerk nakijken. Zo motiveren we bij 

onze kinderen en jongeren de liefde voor leren, een gevoel van 

verantwoordelijkheid en inzet en begrip voor de belangrijke rol die zij in hun leven 

hebben. 

 

Studenten hebben geprofiteerd van de totstandkoming van de didactische 

ontwikkelingskamer. 

Dit project is gericht op een groot deel van onze beursstudenten en studenten die 

niet de mogelijkheid hebben om de hulp van hun vertegenwoordigers te hebben bij 

de ondersteuning van hun opleiding of de didactische middelen voor de ontwikkeling 

van hun capaciteiten, dezelfde die worden ontvangen in onze instelling van 

maandag tot vrijdag van 7.00 uur tot 12.00 uur (voor verbinding met hun virtuele 

lessen) in de middag van 15.00 uur tot 17.00 uur (voor huiswerkcontrole), 

waarvoor we ook de steun van zowel de zusters van onze communiteit als de 

vrijwilligers die ons helpen met dit mooie werk. 

 

 

 

 


