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WOORD VOORAF 
 

 

Beste collega’s, leden, samenwerkingspartners, 

medewerkers van Bureau Jeugdzorg, ouders, kinderen en 

jongeren, 

 

Ik ben blij dat we inmiddels alweer de vierde nieuwsbrief van 

Progresso kunnen presenteren. 

In deze nieuwsbrief willen we jullie meer inzicht geven in 

onze dagelijkse bezigheden en iets vertellen over onze 

belevenissen van de afgelopen twee jaar. Daarom bestaat hij 

deze keer vooral uit bijdragen van onze jongeren, stagiairs, 

ouders en medewerkers. Ik vraag vooral de aandacht voor de 

bijdrage van Laura. In het artikel “Nee dus, zo werkte het 

niet“ beschrijft ze uitvoerig hoe zij het programma en het 

leven hier met ons ervaart. 

Voor het eerst stellen ook onze medewerkers en onze teams 

zich voor in de nieuwsbrief. Ik vind het heel belangrijk al hun 

namen hier te noemen, ook al zijn sommige medewerkers of 

stagiairs intussen vertrokken. Allen heel hartelijk dank voor 

het waardevolle werk dat jullie hier verrichten of hebben 

verricht! 

De vraag naar ons werk is de afgelopen twee jaar sterk 

gegroeid. Hierdoor hebben wij verder kunnen groeien en we 

hebben zelfs een derde projectlocatie, “Nova Sembla“, 

kunnen openen. Dit was voor ons allemaal een persoonlijke 

uitdaging. We hadden deze stap niet kunnen zetten zonder de 

steun van onze samenwerkingspartners en zonder hun 

vertrouwen in ons werk. Daarom wil ik op deze plaats mijn 

hartelijke dank uitspreken aan Tell-Us uit Nederland en 

Trotzdem e.V. uit Duitsland. Eveneens begroet ik in deze 

nieuwsbrief onze nieuwe samenwerkingspartner Panta Rhei 

uit Arnsdorf in de buurt van Dresden en ik hoop dat we in de 

toekomst goed samen zullen werken. 

Hartelijke groeten,  

Dorit Brandauer 

directeur 

Uitgave  

04 
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Ik ben begonnen in februari 2010 en ik dacht dat het best leuk zou worden en goed te doen, 

zonder al te veel problemen. Ik dacht dat het allemaal wel goed zou komen, zolang ik het 

gedrag zou vertonen dat de begeleiders acceptabel vinden. Nee dus, zo werkte het niet. Dit 

is Progresso’s Quinta Do Cerro, ik ben Laura en ik ga iets schrijven over het project. 

Het project ligt in een uitgestrekt landschap. Het is er rustig en vreedzaam en er is verder 

geen afleiding. Het project ligt op een berg in the middle of nowhere. Het terrein is 

80 hectare groot. Echt enorm dus. Het project zit als volgt in elkaar. 

Je hebt vier stappenplannen. 

 

Stap 1:  

Stap 1 gaat over het accep-

teren van gezag. Alles 

accepteren wat de be-

geleiders zeggen, respect 

hebben voor de anderen en 

geen discussies. Het klinkt 

gemakkelijk, maar voor een 

heleboel mensen is het dat 

niet. Voor mij bijvoorbeeld 

ook niet. Nu, na een jaar, 

accepteer ik al deze dingen, 

maar ik vond het ver-

schrikkelijk dat ik niet 

mocht zeggen: waarom? “Laura je moet de paardenstallen schoonmaken.” – “Waarom? 

Dat heb ik gisteren al gedaan.” – “Geen discussies, Laura.” – “Maar dat is geen discussie.” 

Ik kookte van binnen. Het was verdraaid moeilijk. Bij de kleinste dingetjes wilde ik al 

‘waarom’ zeggen. Eigenlijk is het heel gemakkelijk en nu kan ik me heel goed inhouden en 

zeg niet steeds meer ‘waarom’. Dat heb ik geleerd. Maar vroeger zei ik de hele tijd 

‘waarom’.  

 

In stap 1 moet je elke week twee brieven schrijven om in contact te blijven met je ouders. 

Ook moet je een ‘vergrijpenboek’ bijhouden. Dat is een boek waarin je schrijft wat voor 

criminele dingen je hebt gedaan. Het is niet gemakkelijk om te doen, want je moet er echt 

zeker van zijn dat je alles, ja, echt alles opschrijft. En dan ben je er nog niet. Je moet ook 

opschrijven waarom je die dingen hebt gedaan en wat je erbij voelt. 

Stap 1 duurt in totaal zeven weken. 
 

Stap 2: 

Stap 2 is niet zo gemakkelijk uit te leggen. Ik denk dat stap 2 gaat over verantwoordelijk 

zijn voor je eigen gedrag. Dat houdt in dat de begeleiders je niet meer hoeven te vertellen 

hoe je je moet gedragen. Dat je je verantwoordelijk voelt voor je eigen werk. Stap 2 gaat 

ook over vertrouwen. Ik zat een tijdje in stap 2, maar ik maakte misbruik van het 

vertrouwen, dus ik kan niet heel veel vertellen over stap 2. In stap 2 start je weer met 

school. Waarschijnlijk was je al een tijdje niet naar school geweest en daarom ga je nu 

naar school in Almodôvar. Dat is 20 km hier vandaan. Je kunt het niet vergelijken met 

gewone lessen in Nederland of Engeland, het is totaal anders. Er staan vier bureaus met 

computers en de meesten doen een opleiding bij de LOI, via internet. Anderen (zoals ik) 

volgen een gewoon middelbare schoolprogramma, met schoolboeken. Onze docent heet 

Bärbel. Je kunt haar vragen stellen. Het is zo anders dan in Nederland. In Nederland volg 

 

 

 

 

“Nee dus, zo werkte het niet.” 
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je lessen met de hele klas. Hier werk je zelf het programma door. Anderen doen een 

opleiding voor veiligheidsmedewerker of sociaal werk. Je krijgt dus geen lessen. Je werkt 

alleen op internet of met je boeken.  

 

In stap 2 telefoneer je een keer per week met thuis. Je hebt dan vijf minuten en in het begin 

is er meestal een begeleider bij, die erop toeziet dat je niet manipuleert of dingen zegt die 

helemaal niet kloppen. Ook schrijf je een brief per week. Rond week 8 van stap 2 maak je 

een toekomstplan. Dat is een plan over wat je gaat doen als je weer thuis bent.  

Bijvoorbeeld: 

Welke sport wil je doen? 

Wat voor opleiding(en) ga je doen en waar? 

Wat ga je doen in je vrije tijd? 

Wil je ergens voor sparen? 

Alles wat je maar kunt bedenken schrijf je op.  

Stap 2 duurt zestien weken 

 

Dan stap 3: 

Wow, stap 3. Dat moet een goed gevoel geven. Dan ben je al bijna weer thuis. Stap 3 gaat 

over vertrouwen. Het gaat erom dat de begeleiders het gevoel hebben dat ze je kunnen 

laten gaan. Je gaat aan je toekomst werken. In stap 3 krijg je veel vrijheid. Zo zie ik het 

tenminste. Ik kan niet uit ervaring spreken, want ik heb niet in stap 3 gezeten. Soms begin 

je ergens te werken. Je kunt ook 

gewoon doorgaan met je school en je 

belt en schrijft ook nog steeds een 

keer per week. Wat dat betreft 

verandert er niets.  

In stap 3 ben je niet alleen 

verantwoordelijk voor jezelf, maar 

vaak ook voor anderen. Stap 3 duurt 

ook zestien weken. In stap 3 kun je 

soms een paar dagen naar huis, om te 

kijken hoe je je dan gedraagt en of je 

het aankunt. Als je denkt dat je dan 

met vakantie gaat, heb je het mis. Ik 

denk dat het niet gemakkelijk is. 

 
 

Stap 4: 

Zo, eindelijk klaar! Stap 4 bestaat eigenlijk niet echt. Het is je spullen inpakken, dag 

zeggen tegen iedereen en naar huis. Als je denkt dat je nu helemaal klaar bent, dan droom 

maar lekker verder. Nee hoor, je krijgt nog steeds een beetje hulp. Ik heb gehoord dat je 

gedurende een bepaalde periode in Nederland hulp krijgt. En pas als ze denken dat je in 

staat bent je eigen leven te regelen, stopt de hulp. Hoe lang dat duurt, hangt van jezelf af. 

Als je je leven snel op orde krijgt, heb je niet lang hulp nodig. Als je misbruik maakt van je 

vrijheid, dan zeggen ze ‘welkom terug’. Tot zover het stappenplan. 
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Nu schrijf ik iets over hoe we hier leven:  

 Dit is ons weekschema in stap 1: 

maandag tot en met donderdag:  

7.30 uur: ontbijt 

8.00 uur: kamer opruimen en tanden poetsen 

8.30 uur: werk 

10.30-11.00 uur: pauze 

11.00-13.00 uur: werk 

13.00-15.00 uur: lunch en siësta 

15.00-17.00 uur: werk 

± 19.00 uur: avondeten 

Wie jonger is dan vijftien moet om 21.00 uur naar bed en wie ouder is dan vijftien gaat om 

21.30 uur slapen. 

Op vrijdag volgen we het gewone schema tot de siësta. Daarna hebben we BSO. Ik leg 

hierna uit wat dat is. Om 22.30 uur is het bedtijd voor wie jonger is dan 15, de ouderen 

gaan om 23.00 uur naar bed. 

Zaterdag ontbijten we om 9.00 uur. Vanaf 10.00 uur houden we grote schoonmaak en 

daarna is er vrije tijd. De bedtijden zijn gelijk aan die op vrijdag.  

Wat we op zondag doen, hangt helemaal af van de plannen. Soms gaan we naar de 

bioscoop en soms naar het winkelcentrum of naar het strand. Of we blijven op de Quinta. 

Dat is ieder weekend weer anders. 

Wat is nou een BSO? 

BSO staat voor Bewoners Staf Overleg. Het is eigenlijk een gesprek in het team. 

Vrijdagmiddag reflecteren we op de afgelopen week. Het is het enige moment in de week 

waarop je alles kunt vragen en alles kunt zeggen (doordeweeks kun je ook dingen zeggen, 

maar nu kun je het delen). Je kunt vertellen hoe je week was, precies vertellen wat je hebt 

gedaan (dat vind ik zelf niet echt leuk, want dat weten we allemaal al, omdat we bij elkaar 

wonen). Je kunt vertellen hoe je je voelde, wat je doet en wat je graag wilt. Je kunt alles 

zeggen. Open zijn naar elkaar. We doen dit met de hele groep. Iedereen zit bij elkaar. In 

het begin vond ik het echt niet leuk, omdat ze precies wilden weten hoe ik me voelde, maar 

nu vind ik het wel leuk, want dan weten ze hoe ik me voel en houden ze er soms rekening 

mee. Tijdens het BSO kun je vragen of je al een week verder bent en dan weet je hoe ver je 

bent. 

 

Projectweken: 

Ja, we hebben ook een keer in de zoveel maanden een 

projectweek. Ongeveer vijf keer per jaar. Die weken 

vind ik echt heel leuk, want dan zie je je ouders weer. 

Ze komen dan hierheen om dingen met je te doen, 

samen te werken, leuke dingen te doen of te praten. Dit 

is ook de gelegenheid om ze alles te laten zien en ze 

recht in hun gezicht te zeggen wat je op je hart hebt. 

Toen mijn vader na drie maanden hier kwam, was ik 

echt blij. Ik heb heel veel met hem gepraat over 

waarom ik hier ben en wat ik wil doen. De 

projectweken zijn echt leuk! 
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Dieren: 

Hier op de Quinta is het een hele drukte met alle dieren. We hebben katten en kippen en 

meestal nemen de begeleiders hun honden mee. 

Ook hebben we hier prachtige paarden. 

We moeten de dieren elke dag verzorgen. 

Daarvan leren we verantwoordelijkheidsgevoel. 

We hebben een heleboel kippen, dus we hebben 

ook veel voer nodig en, nog belangrijker, water. 

De paarden moeten een keer per dag worden 

gevoederd. We rijden ze twee keer per week. We 

hebben hier vijf paarden en op vier daarvan kun 

je rijden. 

 

 

De begeleiders: 

We hebben vijf begeleiders en soms ook stagiairs. Nu lopen Jessica en Joris hier stage. 

Tanja is Duitse. Ze is hier niet zo vaak en als ze er is, dan is ze meestal in de ruimte voor 

de begeleiders. Tanja is serieus en grappig. Ze is een van de leiders van het project. 

Rob is Engelsman. Hij is heel grappig, je kunt altijd met hem lachen. Je kunt leuk met hem 

werken. Hij is ook serieus. 

Patricia komt uit Duitsland. Ze is streng, maar ook grappig. Ze maakt niet echt grapjes, 

maar haar manier van doen is soms gewoon grappig. 

Uta is ook Duitse en ook streng. Je kunt heel leuk met haar praten en je kunt met haar 

lachen. Meestal is Uta heel serieus. 

Darren, ook Engelsman. Darren is echt heel grappig, hij maakt leuke grapjes. Maar hij kan 

ook serieus zijn. 

Jessica komt uit Nederland. Ik kan leuk met haar praten, ook omdat we dan in het 

Nederlands kunnen praten. Soms moet ik echt heel hard om haar lachen. Ze heeft echt 

droge humor. 

Joris komt ook uit Nederland. Hij is serieuzer, maar ook Joris heeft zo zijn grappige 

momenten. 

 

Consequenties: 

De begeleiders zijn behoorlijk streng. Je krijgt al snel te maken met de consequenties van 

je gedrag. Je kunt dan in een tent gaan. Dat betekent dat je buiten moet slapen, een eindje 

weg van het huis. Je mag dan niet in het huis komen. Je moet alleen eten in je tent, 

afwassen achter het huis en je mag geen contact hebben met de rest van de groep. Dit is 

verschrikkelijk, echt waar! Ik heb drie keer in de tent moeten zitten en dat wil ik nooit 

weer. 

We hebben een bank waar je op moet zitten als je je misdraagt. Daarna moet je uitleggen 

waarom je bent weggestuurd. Verder zijn de strafmaatregelen steeds verschillend. 

Ik denk dat ik nu alles wel heb verteld over het project. 

 

Geschreven door Laura Noordhoek, 16 jaar (Quinta do Cerro) 
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Het was ergens in de lentetijd, 

rond juni/juli. Tijdens de BSO 

kregen we de taak iets terug te 

doen voor het dorpje Santa 

Cruz, omdat zij ons altijd helpen 

en altijd vriendelijk zijn. Dus op 

een gegeven moment kwamen 

we op het idee het dorpshuis van 

Santa Cruz te schilderen. Dus 

daar ben ik aan begonnen samen 

met Carlo en Rick. Na een paar 

dagen kwam de groep van 

Fronteiras ook helpen. Rolf, 

Rick en Shamal. We hadden veel werk te doen. We waren zeker een week aan het werk. 

Uiteindelijk hadden we een heel erg mooi resultaat. We hebben veel plezier gehad en 

waren erg tevreden met ons werk. Volgens mij waren we een erg goed team. We hebben 

goed samengewerkt, er waren geen problemen en iedereen deed zijn best voor een goed 

resultaat. 

Maar dat was nog niet alles. We hadden nog één ding meer te doen. In Azinhal stond een 

huis van een oude vrouw dat nog steeds geverfd moest worden. Het was echter zo dat zij 

verhalen over ons had gehoord en bang voor ons was. Dus we probeerden allemaal zo 

aardig mogelijk te zijn. Uiteindelijk hebben we heel veel plezier met haar gehad. Ze was 

erg vriendelijk. Het verven hebben we gedaan met de Quinta crew en Rolf van Fronteiras. 

Met het huis waren we ongeveer 2 tot 3 weken bezig. Beide projecten waren erg leuk om 

te doen. Santa Cruz was ons erg dankbaar. Ik vond het leuk en ik hoop dat we nog een keer 

aan zo’n project kunnen werken.  

Geschreven door Laura, 16 jaar (Quinta do Cerro) 

 

 

 

Een erkenning voor het dorp Santa Cruz, onze buren 
 

 

 

 

 



Intensief pedagogische begeleiding in Portugal 2012        - 7 - 
 

 

 

Eind mei 2011, toen het al flink warm aan het worden was, ben 

ik begonnen aan een wandeltocht naar de Portugees–Spaanse 

grens. Ik had een routeplan gemaakt dat begon vanuit 

Almodôvar en dat via kleine dorpjes naar Mértola ging en van 

daaruit naar het eindpunt Pomarao, een klein dorpje aan de 

grens. In het geheel is dit ongeveer 70 km.  

Ik had berekend dat ik hier 7 dagen over zou doen. Ongeveer 

op de helft van mijn tocht is een begeleider mij op komen 

zoeken in Mértola. 

Mijn doelen tijdens deze tocht waren zelfstandig worden, 

omgaan met gevoelens, mijn lichamelijke grenzen verleggen 

en sociale contacten maken. Voor deze tocht heb ik een budget 

gekregen om eten en drinken te kopen. Ook had ik de afspraak 

dat ik elke dag een begeleider zou bellen om te vertellen hoe 

het ging.  

Onderweg ben ik vele ontberingen tegengekomen. Na de eerste 

10 kilometers begon de tas op mijn rug wel heel zwaar te worden. Aangekomen in het 

eerste dorpje Semblana ben ik een plek gaan zoeken waar ik mijn tent kon neerzetten. 

Toen ik eenmaal een plek boven op een berg had gevonden en het donker begon te 

worden, voelde ik mij toch wel een beetje angstig, alleen en op een plek waar ik nog nooit 

geweest was. In de nacht begon het heel hard te regenen en daar zat ik dan in mijn 

zomertentje, helemaal doorweekt.  

In de dagen erna heb ik elke dag ongeveer 15 km afgelegd, over hele steile en lange 

wegen. Ik heb in de dorpjes die ik tegenkwam mijzelf kunnen wassen en douchen. De 

mensen die ik tegenkwam waren allemaal heel geïnteresseerd wat ik aan het doen was en 

ze waren heel erg vriendelijk.  

Toen ik op de 4
de

 dag in Mértola aankwam, was ik totaal uitgeput. Ik had de afgelopen 

dagen slecht geslapen in mijn tent. In de nachten lag ik veel wakker en dacht ik aan het 

verleden. Ik miste mijn familie. Ik was wel erg gemotiveerd om mijn einddoel te behalen. 

In Mértola heb ik mensen leren kennen en met hun de avond doorgebracht en in die nacht 

heb ik in hun camper mogen slapen. 

De volgende dag ben ik naar Fernandes gelopen, een klein dorpje dat al dicht bij mijn 

einddoel lag. Hier heb ik mensen leren kennen en de Portugese vriendelijkheid ervaren. Ik 

heb bij deze mensen in de avond gedineerd. 

Het laatste stuk van mijn tocht heb ik met de auto afgelegd. Ik was helemaal afgepeigerd, 

maar wilde koste wat het kost mijn einddoel halen. Toen ik uiteindelijk in Pomarao was 

aangekomen, heb ik daar nog een nacht overnacht en genoten van het prachtige uitzicht. 

De volgende dag kwamen mijn begeleiders en mijn medebewoners mij ophalen. Dat was 

maar goed ook, want ik was door mijn budget heen! 

Ik kan deze wandeltocht een succes noemen. Ik ben zelfstandiger geworden en heb sociale 

contacten gelegd.  

Ik zal deze tocht nooit vergeten.  

Geschreven door Shamal, 22 jaar (Fronteiras) 

 

 

 

 

70 kilometer tot aan de grens van Spanje 
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Het was het weekend van 5 november en 

alle counselors van Progresso (met 

uitzondering van Chris, Lisanne, Joris en 

Jessica – zij namen de zorg voor de 

jongeren op zich) waren samengekomen op 

een boerderij aan de rand van Benafim, in 

de Algarve. De grote boerderij lag erg 

geïsoleerd van de bewoonde wereld en 

zelfs onze mobiele telefoons hadden vrijwel 

geen bereik. Dit maakte het tot een perfecte 

locatie voor een team-building weekend. 

Het oude gebouw bestond uit een aantal 

slaapkamers, een grote keuken met een prachtig uitzicht op de bergen en een aparte 

pool/snooker-ruimte met een gezellige bar. Als je naar buiten keek, zag je het 

buitenzwembad dat was omringd door een paar citroenbomen. Toen alle counselors hun 

bagage naar hun slaapkamers hadden gebracht, was het tijd om uit te vinden wat Jan, Dorit 

en Tanja met ons van plan waren. We verzamelden ons in de eetkamer en hier kwamen we 

er achter dat onze eerste taak erin bestond de lunch voor te bereiden. Dit was 

ingewikkelder dan je op het eerste gezicht zou denken, omdat we geen boodschappen bij 

ons hadden. 

We kwamen overeen dat de eerste stap zou zijn onze groep in drie teams te verdelen. Een 

team dat de boodschappen zou doen, een team dat de lunch zou voorbereiden en een team 

dat na de lunch zou opruimen en afwassen. Rob, Antonia en Bärbel zijn vervolgens naar de 

dichtstbijzijnde winkel gereden om onze lijst met boodschappen te halen. Darren, Uta, Lisa 

en Nando hebben hierna de lunch, die bestond uit vlees, kaas, eieren, brood en nog veel 

meer, voorbereid. Hierna bleef er nog een taak over: het opruimen. Susana, Patricia, Xana 

en Carina hebben ervoor gezorgd dat de keuken snel opgeruimd was.  

Na deze goede maaltijd vormden we 

opnieuw drie teams op basis van ons 

werkgebied. We vormden een 

Fronteiras-team, een team van de 

Quinta en Susana en Bärbel vormden 

de kleinste groep als Office. Het doel 

was ons team te verkopen aan 

potentiële cliënten door middel van 

een verkoperspraatje. Als eerste was 

het Fronteiras-team aan de beurt. Zij 

prezen elkaars sterke karakter aan. 

Daarna was het Office-team aan de 

beurt. De vrouwen presenteerden 

elkaars organisatorische vaardigheden 

en ervaring. Als laatste was het Quinta-team aan de beurt. Zij vertelden over de 

verscheidenheid die binnen het team bestaat en de verschillende vaardigheden van de 

teamleden. Na een paar uur te hebben nagepraat en te hebben gereflecteerd op de 

opdrachten van de middag, was het alweer bijna tijd om te gaan eten. Bij gebrek aan lokale 

voorzieningen gaf Jan ons de opdracht ingrediënten naar keuze te verzamelen, zodat hij 

een ‘surprise diner’ kon gaan voorbereiden. Het bleek dat hij veel ervaring in de keuken 

had, want binnen korte tijd toverde hij twee fantastisch klaargemaakte curry’s op tafel. Na 

het avondeten was er tijd om bij een drankje gezellig bij te kletsen met iedereen. We deden 

een paar spelletjes in het zwembad en toen was het tijd om naar bed te gaan. 

 

 

 

 

Wanneer counselors zelf gecounseld worden 
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De volgende morgen kregen we een traditioneel Portugees ontbijt dat bestond uit brood, 

kaas, honing en jam. Daarna kregen we onze laatste taak:  

zelfreflectie. We moesten kijken naar onze eigen sterke en zwakke punten. Het weekend 

werd afgesloten met een discussie over de veelbelovende toekomst van de organisatie en er 

was gelegenheid voor het stellen van vragen. 

Het weekend was een succes en verbeterde de 

groepsband. We hadden de tijd om te 

bespreken hoe ieder van ons tegen zijn werk 

aankijkt, maar ook om over andere dingen dan 

werk te praten. Door de gezamenlijke 

activiteiten zijn we beter gaan samenwerken 

en konden we elkaar beter begrijpen. Het 

heeft ons geholpen ons meer flexibel op te 

stellen, te luisteren naar elkaars ideeën en 

deze ook te accepteren. Dus terwijl we onze 

beroepsvaardigheid verbeterden, hadden we 

ook de gelegenheid onze collega’s beter te 

leren kennen. 

Geschreven door Darren Garnett, begeleider (Quinta do Cerro) 
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Kantoor 

    
Dorit Susana Angela 

Directie Administratie Administratie-assistente 

Pedagoge (WO) Toerisme 

 en marketing (HBO)     

 

School 

    
Bärbel Marcia Franziska 

Geeft les aan Duitse jongeren Geeft les aan NL jongeren Geeft les aan Duitse jongeren 

Lerares Lerares voortgezet onderwijs Speciaal Onderwijs (M.Ed.) 

  en Psychomotoriek 

 

Begeleid wonen 
 
 Linda 

 Bezigheidstherapeut 

 

 

 

 

 

 

 

De therapeuten 
   Jutta 
   Psycholoog en somatisch 
   psychotherapeut in biosynthese 
 
   ReAttach 

   Paula &  Anke 

  Orthopedagogen 

 

Lisa Marion  

Rijtherapeut Craniosacraal therapeut  

Psychologe (M.A.)   

De teams stellen zich voor 
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Quinta do Cerro 

    
Tanja Uta  Darren Nadja 

Teamleidster Begeleidster Begeleider Begeleidster 

Pedagoge (MBO) Ergotherapeut Bezigheidstherapeut Belevingspedagogiek 

   (M.A.) 

    
Kai Nora Juliane Angely 

Begeleider Begeleidster Stagiaire Stagiaire  

Sociaal-pedagoog (WO) Belevingspedagogiek (M.A.)  

 

Fronteiras 

    
Jan Nando Xana  Carina 

Teamleiding Begeleider Begeleidster 1:1 begeleiding 

Directeur Tell-Us Sociale integratie van Lerares lager onderwijs en Bezigheidstherapeut 

 jongeren bezigheidstherapeut  

    
Rob G. David Pete Esther 

Begeleider Begeleider Begeleider Stagiaire 

Sociale integratie Sociaal-pedagoog (WO) Sociaal-pedagoog   

van jongeren   
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Semblana 

    
Silvia Antonia Patricia Maria 

Teamleiding Begeleidster Begeleidster Begeleidster 

Maatschappelijk Bezigheidstherapeut Belevingspedagoge Psychologe 

werkster (WO)  (M.A.)  

 

   
Katia João Tine Marije 

Begeleidster Begeleider Stagiaire 

Bezigheidstherapeut Bezigheidstherapeut 

  

 
 

Persoonlijke begeleiding 
Carina & Xana  Rob & Emma 

    

 Bezigheidstherapeut Pedagoge / 

 + sociale integratie  

 lerares lager onderwijs/ van jongeren 

 bezigheidstherapeut 

 

 

 

 

 

 

 Dan & Antonia Marie, André & kinderen 

    

 Bezigheidstherapeut /  Lerares  

 kunstenaar  voortgezet onderwijs / 

  scheepsbouwer + 

  lasser 
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In de ochtend van 8 april was de Quinta Crew erg nerveus. Vandaag zou de marathon zijn. 

De avond ervoor had iedereen zijn kleren klaargelegd en we kregen een T-shirt dat 

speciaal voor de marathon was gemaakt. De Quinta Crew wachtte vanaf 8.30 uur buiten op 

Tanja, maar ze kwam iets te laat. Toen Tanja er eindelijk was, vertrokken we met twee 

auto’s. We reden in ongeveer één uur naar Castro Marim.  

Op de plek waar de marathon zou starten, waren al veel 

mensen. Rob, Patricia, Emma, Darren, Sarah en Nelis, Jessica 

en Joris wachtten al op ons en Rob had onze rugnummers en 

wat te drinken. Patricia’s hond Stella was heel blij ons 

allemaal weer te zien. Fronteiras en het nieuwe project 

Semblana (Nova Sembla) waren er ook om ons aan te 

moedigen. Jan was zoals altijd erg grappig. 

Langzaam maakten we ons klaar om te starten. Precies om 

11.00 uur was de start. Iedereen was heel vrolijk en we 

werden aangemoedigd. Er waren veel hardlopers en Rob, 

Carlo, Tobias en Hylke renden erg snel weg. De meiden 

bleven samen tijdens het rennen. 

De afstand die we gerend hebben was oké, elke vijf kilometer kregen we water. Aan het 

eind was er een steile heuvel en we dachten allemaal dat we dood gingen. Iedereen rende 

deze heuvel op. 100 meter voor de finish zei ik tegen Patricia dat ik dacht dat er niemand 

meer bij de finish zou staan. Dat iedereen al naar huis vertrokken was. Patricia moest hier 

om lachen.  

Na de finish dacht ik dat ik elk moment dood kon gaan. De laatste tien meter was iedereen 

aan het schreeuwen en ons aan het aanmoedigen, dat was leuk. Tijdens het rennen gooide 

Patricia vaak koud water over me heen. Het was een geweldig gevoel om over de finish-

lijn te rennen.  

De dag na de marathon had iedereen spierpijn. Aan het eind kregen we een tasje met water, 

iets te eten, een T-shirt en een medaille. Tanja en alle andere counselors waren erg trots op 

ons. 

Geschreven door Chantal, 15 jaar (Quinta do Cerro) 

De Quinta Crew kan ook erg sportief zijn 
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Het begon allemaal toen het project Fronteiras (Monte da Lebre) aan het einde van 2011 

bijna uit zijn voegen barstte. Er waren te veel jongeren op het project. Daarom besloot 

Progresso een derde project op te richten. Dit nieuwe grondstuk was een voormalige 

plantage met sinaasappels en olijven. Het ligt net buiten het dorp Semblana en 

11 kilometer van Almodôvar vandaan. 

 

De jongeren Luis en Nick waren vanaf het 

begin betrokken bij het oprichten van Nova 

Sembla. Ze hebben de werkers geholpen en 

ze waren elke dag aanwezig op het nieuwe 

project. Hun belangrijkste taak was het werk 

voor de werkers makkelijker te maken en ze 

te ondersteunen. Ze hebben bijvoorbeeld een 

weg van stenen aangelegd en een kleine 

barbecue gebouwd op de grond. Deze 

barbecue werd gebruikt om het eten voor de 

werkers op klaar te maken na een zware dag werken. In deze tijd waren er genoeg 

counselors op Fronteiras, dus kon er altijd één counselor met de jongens mee naar Nova 

Sembla. Na een paar weken werd er besloten dat Luis en Nick op het nieuwe project 

gingen wonen. De counselors Antonia en Joao namen het initiatief om het de jongens te 

vertellen. Hierna zijn de jongens overgeplaatst en moesten ze hun spullen van Fronteiras 

naar Nova Sembla brengen. Zo gezegd zo gedaan. Op dezelfde dag hebben ze hun spullen 

gepakt. Een week later verhuisde ook Dennis van Fronteiras naar Nova Sembla.  

 

In het begin waren een paar counselors bezorgd dat het nieuwe stuk land te benauwend zou 

zijn voor de jongeren. Fronteiras en de Quinta hebben in vergelijking met het project Nova 

Sembla een wijds uitzicht. Antonia voelde zich vanaf het begin af aan al comfortabel op 

het nieuwe project en beschreef het in één zin: “Je gedachten blijven op het project zelf. 

Op de Quinta of op Fronteiras is het uitzicht zo wijds dat je 

gedachten wegvliegen. Op dit project blijven je gedachten 

bij het hier en nu.” Ze vindt de ligging van dit project in de 

vallei een positief punt voor het werk met de jongeren.  

 

De officiële opening was op 8 maart 2012. Na vele 

gesprekken met de werklui werd er druk achter gezet om 

de sanitaire voorzieningen af te krijgen. Er moest zo snel 

mogelijk een toilet en een douche komen. Voordat er een 

eigen douche kwam, moest er worden gedoucht in de 

openbare douche in het dorpje Semblana. Maar in het 

openbare douchegebouw werkten alleen de douches voor 

de mannen. Daarom moesten de vrouwelijke counselors 

“vechten” voor een douche. 

 

Ondanks deze primitieve omstandigheden genoot iedereen erg van het opbouwen van het 

nieuwe project Nova Sembla. Het was een nieuw begin. Niemand klaagde, ondanks dat 

iedereen gewend was aan andere leefomstandigheden. De keuken was in die tijd de meest 

gebruikte ruimte. Op een dag in de zomer, toen iedereen aan het werk was in de hete zon 

van de Alentejo, kwam de voormalige teamleider Jan en zei: “Ik ga jullie vandaag heel blij 

maken.” Antonia wist niet wat ze kon verwachten. Jan vertelde dat er de volgende dag een 

monteur zou komen om de airconditioning in de keuken te installeren. Het team kon het 

eerst niet geloven en dacht eerst dat Jan een grap maakte. 

 

 

 

 

Nieuw project “Nova Sembla” - een idylle in groen en oranje 
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De dag nadat de airconditioning werd geïnstalleerd kwam iedereen samen in de keuken, 

stak z’n armen omhoog genoot van de koele lucht. In de zomer is het een grote weldaad 

een airconditioning te hebben. Het terrein ligt in een vallei en in de zomer is er zelden een 

zacht briesje te voelen om de bewoners te verblijden met wat afkoeling.  

Eerst sliep iedereen in de caravans, maar inmiddels zijn ze begonnen met het bouwen van 

de houten huisjes. Dit zijn dezelfde houten huisjes die ook op Fronteiras en Quinta do 

Cerro staan. Dankzij het nauwkeurige meetwerk van Antonia en David en Darrens exact 

op maat gemaakte kasten en banken werd het houten huis van de counselors van meubels 

voorzien. De houten huisjes van de jongeren zijn gemeubileerd met een bed, kast, bureau, 

een nachtkastje en een klerenkast. Ook 

hebben ze een speciale infrarood 

verwarming in hun huisje.  

In de winter van 2013 is Semblana 

uitgegroeid tot een idyllische plek. Sinds 

september 2012 is Semblana alleen 

bestemd voor meiden. Er woont nu een 

groep van vier jonge dames. De 

onzekerheid die in het begin over het stuk 

land in de vallei heerste, is verdwenen. Het 

grondstuk is opgedeeld in een 

huishoudelijk deel waar de douches, de 

wasmachine en de keuken zijn. In het andere deel, dat door een klein beekje van de rest is 

gescheiden, staan de houten huisjes waarin de meiden wonen.  

Inmiddels kun je niks meer zien van alle modder. Deze modder maakte het verplaatsen van 

de caravans soms onmogelijk. De bewoners van Semblana hadden in het begin elke dag 

spierpijn als ze van de ene caravan naar de andere liepen. Dit kwam door alle modder op 

het terrein waarin ze werden weggezogen. Nu loop je over een pad van kiezelstenen langs 

bomen vol met sinaasappels. Deze bomen kunnen in de zomer schaduw bieden aan de 

bewoners. Laten we hopen dat de zomer niet al te heet zal worden en misschien een klein 

briesje zijn weg zal vinden naar het idyllische stekje van het project Semblana. 

Geschreven door Juliane Kirchhof, stagiaire 
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Mijn verjaardag: 

Op 7 februari werd ik wakker om 8.30 uur.  

Ik was erg benieuwd naar wat we gingen eten als ontbijt. Ik 

moest wachten tot ik in de keuken mocht komen en toen 

was het al bijna 9 uur. Oh man, ik had honger als een beer. 

Het is niet zo cool om vroeg wakker te worden en dan nog 

20 minuten te moeten wachten voor het ontbijt. Er stonden 

kaarsen rondom mijn kom met cornflakes en in mijn appel 

waren vuurwerksterretjes gestoken. Gelukkig hoefden we 

niet te werken, dat zou wat zijn! 

In de middag: 

We hadden een taart zo groot en dik als een voetbal. 

Het was een “Schwarzwälderkirschtorte”. Mijn cadeaus 

stonden al op de tafel. Ik was erg verrast toen Tanja zei: „Its anyway going to be too big”. 

Ik dacht al dat het iets met kleding zou zijn. Toen we wegreden met de auto werd ik erg 

zenuwachtig. Hmmm… ? Wat zal er nou komen? Braveland, jippie! Dat was mijn wens 

voor mijn verjaardag. We zijn door de klimtuin geklommen, hebben in raceauto’s gereden 

en een wedstrijd op het springkussen gehouden. Dat was heel leuk. Toen we samen het 

teamspel speelden, was iedereen ongeconcentreerd, niemand nam het serieus, zelfs ik, 

Tobias, niet. Maar ik kan me eigenlijk nooit concentreren. Toen ik Tanja iets liet zien op 

de trampoline, verloor ze haar evenwicht en viel ze op mij, dat was grappig.  

Avond: 

Iedereen was er. 

Carlo, Rob, Patricia, Uta en Bärbel. 

Tijdens het avondeten kwamen we allemaal naar de tafel. De tafel stond vol met eten. 

Dorit en haar dochtertje Chiara waren er ook. Ik was heel erg blij dat iedereen er was. 

Daarna ging ik naar bed, nadat ik nog met mijn cadeaus had gespeeld. 

Geschreven door Tobias, 14 jaar (Quinta do Cerro) 

 

 

Een taart “(...) zo groot als een voetbal” 
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De Quinta do Cerro vierde Nieuwjaar 

samen met Fronteiras. 

 

Op deze dag hadden de jongeren extra veel 

vrije tijd. Iedereen was druk bezig om te 

kijken wat hij/zij aan zou doen die avond.  

 

Toen iedereen klaar was, speelden we een 

heel leuk spel dat Tanja had bedacht. 

Iedereen was op die dag heel vrolijk. 

 

In de avond was iedereen zich aan het 

klaarmaken en toen begon het. We gingen 

uit eten en de sfeer was erg goed. Toen 

iedereen had gegeten, reden we naar een 

hele coole beachparty. 

 

We waren allemaal aan het dansen en 

iedereen was goed op dreef. Om 12 uur 

begon er een ontzettend groot 

vuurwerkfeest. Het vuurwerk was erg mooi, 

het was het jaar 2012. Toen het vuurwerk 

afgelopen was, gingen we allemaal terug 

naar de tent. 

Iedereen danste met elkaar. De tijd ging veel te snel en voor we het wisten, was het voorbij 

en was het 3 uur in de morgen. Langzaam reden naar we terug naar huis. Toen we in de 

auto zaten vielen de eersten al in slaap en de leuke avond was bijna voorbij. 

Geschreven door Chantal, 15 jaar (Quinta do Cerro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oud en Nieuw 
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Rick: Een time-out om het plezier in het leven terug te vinden 

Op 15 april 2011 vertrekt onze zoon Rick, op dat moment 13 jaar en 11 maanden oud, naar 

Portugal. [...] 17 maanden later, oktober 2012: [...] Wij zien als ouders een heel ander kind, 

meer zelfverzekerd, socialer (nog steeds lerend), bewust dat hij een beperking heeft maar 

niet gek is, ook hier nog steeds lerend en groeiend door alle hulp en begeleiding. Een kind 

dat heel langzaam over gevoelens en emoties durft te gaan praten, hoewel hij nog wel heel 

veel begeleiding en aanmoediging hierin nodig heeft. Een kind dat eindelijk weer plezier in 

het leven heeft. Een kind dat medicijnvrij kan functioneren. [...] Een kind dat eet en zelfs 

alle groentes nu eet. Een kind dat weer plezier in leren heeft en probeert met hulp een 

toekomstplan te maken. [...] Conclusie: wij staan nu aan het begin van een nieuwe start om 

samen met onze zoon en een flinke dosis begeleiding in Nederland verder te gaan en weer 

een gezin te vormen.  

Als ouders hebben wij de samenwerking met Tell Us en Progresso als heel positief ervaren. 

Er was altijd een luisterend oor, altijd overleg, altijd hulp indien nodig. Het is voor het 

eerst dat wij als ouders echt betrokken werden bij de behandeling van onze zoon. En niet 

behandeld werden als: jullie zijn MAAR de ouders van. [...] Als ouders hebben ook wij 

heel veel steun, hulp, en begeleiding mogen ontvangen. Waardoor het nu mogelijk is deze 

nieuwe start te gaan maken. [...] Wat jullie met Rick hebben bereikt, is voor ons 

onbetaalbaar. Dank jullie wel voor alles. Alex en Linda (ouders) 

 

Tim: Progresso en Tell-Us, mijn redding 

Een nacht in oktober [...] gedroeg hij zich totaal ongecontroleerd en ik heb de politie 

gebeld. Ik wilde niet het risico lopen het PGB te verliezen, dus ik belde Jan, totaal gestrest. 

Jan besloot dat Tim binnen een week naar Portugal gebracht zou worden. [...] Het is nu 3 

maanden later en mijn zoon Tim heeft een enorme groei doorgemaakt. [...] 

Tim krijgt inzicht in zichzelf en op de manier waarop zijn gedrag anderen beïnvloedt. Hij 

leert autoriteit te respecteren en regels te accepteren. Hij leert naar zichzelf te kijken en 

over zijn gevoelens te praten. Hij leert discipline, verantwoordelijkheid te nemen voor zijn 

eigen acties en hij leert om niet andere personen de schuld te geven voor situaties die hij 

veroorzaakt. Hij leert om niet langer verbaal en fysiek agressief te zijn. Hem wordt een 

gezonde levensstijl bijgebracht, waarin hij zelfstandig kan worden. Hij werkt hard en is 

veel buiten. [...] Het briefcontact tussen ons heeft veel dingen opgehelderd en het heeft een 

hele nieuwe manier van communicatie tussen ons geopend, waarin onze relatie sterker 

wordt. [...] De counselors en Jan helpen mijn zoon in zijn groei. Ik heb eindelijk rust, nadat 

ik voor meer dan vier jaar heb leren overleven in deze situatie. [...] Woorden komen te kort 

als ik mijn dankbaarheid probeer uit te drukken aan Jan en zijn team. Irene (moeder) 

 

Tobias: Portugal in plaats van Duitsland 

Mijn ervaringen met Progresso zijn op elke manier erg positief. Mijn zoon, 14 jaar oud, is 

sinds een lange tijd in de zorg van Progresso. Na een paar bezoeken aan het project kon ik 

zien dat mijn zoon het beter deed. Het heeft tijd nodig, we hebben al veel negatieve 

reacties ontvangen van Tobias. Maar als Tobias nog steeds met mij in Düsseldorf zou 

wonen, zou hij nu in de jeugdgevangenis zitten. Het contact met de counselors (wekelijks) 

is erg goed. Tijdens mijn bezoeken aan Progresso in Portugal ontstond er een 

vertrouwelijke en goede relatie tussen mij en de counselors. De counselors zijn elk 

moment bereikbaar als er problemen zijn. De vakanties met mijn zoon in Portugal, de 

excursies naar de zee en andere bezienswaardigheden waren geweldig. Ik ben blij dat mijn 

Ervaringen van ouders en bureaus voor jeugdzorg 
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zoon opgenomen is in een van de projecten van Progresso en zo op het rechte, goede pad 

terecht komt door een intensieve begeleiding met voor- en nadelen. Voor een goede 

samenwerking in de toekomst ben ik dankbaar. Harry Bastisch uit Düsseldorf (vader) 

 

Luis: Waar kom ik vandaan, waar liggen mijn roots? 

Onze zoon Luis kwam bij ons toen hij net vijf was. Hij is in Brazilië geboren en heeft daar 

gewoond tot zijn adoptie. Toen hij in de puberteit kwam, werd zijn afwijkend gedrag een 

ernstig probleem. Hij kwam steeds vaker in opstand tegen regels en tegen volwassenen 

(ouders, leraren…), die aan deze regels wilden vasthouden. Hij begon te liegen, te stelen 

en te blowen en hij werd steeds vaker agressief. Omdat hij zelf ook onder deze situatie leed 

en bang was dat hij een keer de controle zou verliezen en iemand ernstig zou verwonden, 

ging hij drie maanden therapie volgen in een kliniek voor jeugdpsychiatrie. Hier werd 

duidelijk dat zijn problemen te maken hadden met het feit dat hij is geadopteerd en weinig 

wist over zijn afkomst en de redenen waarom hij is geadopteerd. Nadat hij in een 

gewelddadige vechtpartij was geraakt, met een medeleerling die hem had geprovoceerd 

met het feit dat hij is geadopteerd, stelde de jeugdpsychiater voor dat Luis een time-out zou 

nemen en zou deelnemen aan een belevingspedagogisch project in het buitenland.  

Zo kwam Luis begin 2012 bij Progresso. [...] Toen we na ongeveer drie maanden voor het 

eerst bij Luis op bezoek konden, waren we bijzonder positief verrast. Luis kwam ons 

vrolijk tegemoet en was gelijkmoedig. [...] Hij had ook geleerd een “nee“ te accepteren en 

zich aan regels te houden. Ook had hij geleerd zijn dagelijks leven op orde te houden en 

zijn leven te organiseren volgens een heldere structuur. Heel bijzonder is wel wat 

Progresso nu voor Luis heeft gedaan: Luis heeft, door een ongelofelijk toeval, vorig jaar in 

de lente zijn biologische moeder in Brazilië gevonden. Met hulp van Progresso heeft hij 

contact met haar kunnen opnemen. [...] Bovendien heeft Progresso ook ervoor gezorgd dat 

Luis naar Brazilië kon om een bezoek te brengen aan zijn familie. Samen met twee 

begeleiders is hij daar een week geweest. De begeleiders hebben Luis eerst gedurende een 

aantal maanden op de ontmoeting voorbereid. Voor Luis en voor zijn verdere leven is dit 

ongetwijfeld heel belangrijk. We zijn Progresso, en in het bijzonder Dorit, Jan en Tanja, 

onuitsprekelijk dankbaar dat ze dit hebben mogelijk gemaakt voor Luis. (ouders) 

 

Samen met Progresso kunnen we terugblikken op een samenwerking van ruim zes jaar, 

waarin we te maken hadden met verschillende, maar altijd complexe, gevallen. Het 

kenmerk van Progresso is de zeer professionele, verantwoordelijke en respectvolle manier 

van werken, zowel met de jongeren als met de ouders. Door de intensieve communicatie 

en het vlot doorgeven van informatie, vergeet je de geografische afstand helemaal. 

Progresso reageert flexibel en heeft zoveel diversiteit in huis dat ze bij problemen niet 

meteen opgeven, maar binnen de organisatie zelf een oplossing vinden. De samenwerking 

met het Bureau voor Jeugdzorg in Düsseldorf is zonder meer een succesverhaal te noemen. 

Met vriendelijke groeten, Matthias Ditges (Düsseldorf, Afdelingsmanager, afdeling voogdij 

voor minderjarigen) 

 

Hartelijk dank voor de goede samenwerking. Door uw goede en uitvoerige rapporten, die 

een helder beeld geven van het verloop van het hulpverleningstraject, hierdoor kan ik goed 

betrokken blijven bij het hulpverleningsproces. Uw werkwijze in kritische situaties bewijst 

dat u en uw team op professionele wijze te werk gaat en niet snel opgeeft, ook al lijkt een 

zaak helemaal vastgelopen. Schwelm. Mw. Beger (Bureau voor Jeugdzorg Schwelm) 
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They tell me that it’s not wise. 

Just doing things and improvise. 

But I like to do things no one has done before. 

Not knowing what tomorrow has in store. 

Realizing everything is counted by the tick of a clock. 

So I open the door by picking the lock. 

I push it open into another dimension. 

One where there is not all these tension. 

 

Where we are getting paid with a happy feeling. 

A place where our sight is not limited to the ceiling. 

The light is bright even in the night. 

A smile polished on our face. 

No more conspiracy that leaves us human beings in disgrace. 

 

A future were we have no urge for desperation or sadness. 

In the middle you are singing in that pretty dress. 

A crowd gathers and staring at the miracles of life. 

This is where I gladly survive. 

 

Loving is caught in the act. 

Haven’t you heard we formed a pact. 

Of the negativity we got rid. 

The lie was there but in the end the truth will make forfeit. 

 

Gathered motivation is given by inspiration. 

The 5 has formed our point of realisation. 

In the length we stand strong. 

The height will make us long. 

Depth don’t take me wrong. 

Time is the lyric of our song. 

Happy vibes hit the gong. 

      Laurens, 22 jaar  

(begeleid wonen) 

mailto:info@progresso-pt.de
http://www.progresso-pt.de/

