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En verder onder meer...

Sloppenwijk te koop
India zet Dharavi, de grootste sloppenwijk van Mumbai, te koop. Het plan voor de herhuisvesting 
is echter gedoemd te mislukken. Lokale NGO’s experimenteren met een slimmere aanpak.

Het wonder van Malawi
Vandaag pompen rijke landen veel geld in aidsvoorlichting, aidsremmers en aidsklinieken in Afri-
ka. En dat werkt, zegt Joep van Oosterhout, aids-specialist in het Afrikaanse land Malawi. Zijn 
team ontwikkelde een revolutionaire aanpak.

Pater Matthias en zijn Nias
De journaliste Paula van Hout en de fotografe Yovan Meurders van het Udens Weekblad bereis-
de in het voorjaar van 2007 het Indonesische eiland Nias vlakbij Sumatra en vielen van de ene 
verbazing in de andere. 

Toch nog een toekomst in Poipet
De noordelijke grensplaats Poipet – ook wel de Hel van het Noorden genoemd – ligt in koninkrijk 
Cambodja, dat inmiddels wat is opgekrabbeld. Maar het land blijft vooralsnog instabiel en zeer 
arm, ook door het gebrek aan scholing. Straatkinderen die kinderarbeid verrichten, biermeisjes 
die bier en zichzelf moeten verkopen om te kunnen leven.

Een leven lang leed...
Een leven lang leed en pijn. Zo ook een Somalische vrouw van midden veertig. Opgegroeid in een 
stad, waar ze naar school ging. Ondertussen kreeg ze vier kinderen. Maar op achtjarige leeftijd 
heeft zij gezamenlijk met drie andere meisjes een besnijdenis moeten ondergaan.

Van multiculturele ontmoeten naar samenleven
Meer dan 12 jaar is pater Sjef Kuppens en zijn missionaire team in Den Haag bezig om verbon-
denheid te scheppen tussen de verschillende culturen, godsdiensten en samenleving. Hun inzet 
mag gezien worden om een meer samenhangend en harmonieus mens-zijn te scheppen. 

Cry the beloved country
Zo luidt de titel van een boek over Zuid-Afrika. Wat daarin beschreven wordt kan nog steeds als 
titel dienen voor wat er op zo veel plaatsen in Afrika gebeurt. Door concrete hulp te bieden, de 
wereld zal daardoor niet veranderen, kunnen er wel mensen in nood geholpen worden.
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Colofon

Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront
Postbus 10137, 6000 GC Weert, T (0495) 53 20 11, F (084) 229 76 72

E secretariaat@missiethuisfront.org, I www.missiethuisfront.org
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Veel mensen dragen Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront een 
warm hart toe. Instellingen, ondernemingen, maar ook veel  

particulieren. Ieder helpt op z’n eigen manier. 
Al diegenen die het Missie Thuisfront op hun manier ondersteunen, 

past ook op deze plaats - mede namens de missionarissen uit het  
Weerterland en al die mensen die steun zo hard nodig hebben ...  

een hartelijk dank u wel!

De herfst zit vol verrassingen! Zo ook deze editie, die ook dit jaar weer 
grotendeels over “mensen en hun missie” gaat. Over mensen, jong of 
oud, man of vrouw, religieus of leek. Een missie, ver van huis of vlak-
bij. Een missie, waarmee een mens wat voor een ander kan en mag 
betekenen.

Dit “Jaarboek” is van binnen en van buiten enigszins vernieuwd en toch vertrouwd. We  
willen gebruik maken van nieuwe mogelijkheden, zoals full colour druk en een gebrocheerde 
editie. Hopelijk bevalt het u. Eveneens hopen wij dat de artikelen u een boeiende inkijk in de 
wereld van “mensen en hun missie” zal bieden.

Alhoewel e-mail, fax en gewone post regelmatig wordt gebruikt voor contacten met onze 
praktiserende en postactieve c.q. rustende missiewerkers (zusters, broeders, paters en leken) 
waar ook ter wereld, presenteert zich het Missie Thuisfront vanaf 2007 ook met een eigen 
website www.missiethuisfront.org

Onze dank gaat uit naar alle adverteerders, de ‘stille’ sponsors, schenkers van de prijzen voor 
de St. Maartenstochten, naar de medewerk(st)ers van de Weertlandse Missiecomités en ui-
teraard naar de uitzetters en medewerkers, die de St. Maartenstochten mogelijk maken. En 
zeker past ook een dankbetoon aan al die dames en heren, die belangeloos hun tekst en 
beeldmateriaal hebben afgestaan om deze editie te maken, wat zij nu is.

Vanaf de volgende uitgave zal een andere redactie de pen opvatten, die hierbij in alle opzich-
ten alle succes wordt toegewenst. En u, lezer(es), hartelijk dank voor uw belangstelling. En 
dat u (ook) aan dit “Jaarboek” veel genoegen mag beleven is de hoop van...

de redactie

Van harte welkom in het 
“Jaarboek editie 2008”
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Vaticaanstad, Sint-Pietersplein 28 mei 2008

Op 11 februari 2008 was het precies 150 jaar geleden, dat Onze Lieve 
Vrouw in Lourdes aan het 14-jarige meisje Bernadette is verschenen. Daar 
in de gezegende Grot heeft Maria zichzelf bekend gemaakt als de Onbe-
vlekte Ontvangenis. Vanaf het eerste begin is Maria zuiver op God gericht 
geweest. En in haar zuiverheid, in haar puurheid is zij door God uitverkoren 
om de Moeder van Jezus te worden.
Ik had het geluk om op die dag, 11 februari van dit jaar, in Lourdes te mogen 
zijn. Ik besefte heel goed dat dit een historisch moment was, dat ik mocht 
delen met zo’n 70.000 andere pelgrims. Tijdens de heilige Mis, gevierd op de 
weide tegenover de Grot, gaat er dan veel door je heen. Ik dacht terug aan 
mijn ouders, aan mijn vader die ruim 13 jaar geleden is overleden en aan 
mijn moeder die ik afgelopen november heb moeten afstaan. Ik dacht te-
rug aan het feit, mijn ouders zelf 50 jaar geleden in Lourdes zijn geweest, in 
het tweede jaar van hun huwelijk. Hoe zij hun beste krachten aan hun gezin 
hebben gegeven, alle liefde en al het geloof dat zij in zich hadden, met el-
kaar en met hun kinderen hebben gedeeld. Herinneringen te over, die spon-
taan in mij opkwamen en die mij met weemoed en emotie vervulden.

Op 28 mei 2008 was het precies 25 jaar geleden dat ik uit handen van 
Mgr. Gijsen in de Roermondse kathedraal de priesterwijding ontving. Twaalf 
nieuwe priesters, het hoogste aantal in jaren. Achterom kijkend zijn deze 
25 jaren omgevlogen. Er is veel gebeurd. Je zet je eerste stappen in de pas-
toraal. In de Augustinuskerk in Geleen vierde ik mijn Eerste heilige Mis. Na 
een jaar in de Basiliek van Meerssen gewerkt te hebben, werd ik in 1986 
pastoor in de Sint Lambertuskerk Oppe Ruiver. Voor het eerst zelfstandig! 
Prachtige tijd, waarin je nog veel met de mensen kon optrekken. Huisbe-
zoek stond bovenaan het lijstje! In 1994 werd ik overgeplaatst naar de Hei-
lig Hartkerk in Venlo. Een stadsparochie, weer even in de luwte. Aan alles 
voelde ik, dat dit niet altijd zo zou blijven.

In 2006 volgde op 12 februari, trouwdag van mijn ouders, de installatie tot 
Deken van Weert. Veel meer verantwoordelijkheid, zeer gevarieerd, altijd 
druk, maar ook veel voldoening gevend. 
Op zondag 1 juni vierde ik mijn zilveren Priesterfeest te midden van de 
Weerter gemeenschap. Op de zondag dat de Dekenale Sacramentsproces-
sie er op uittrok…

Er op uittrekken… God is er op uitgetrokken naar de mensen toe. Je-
zus zijn Zoon, altijd op weg naar Zijn mensen, bezorgd om Zijn mensen, al-
tijd de helpende hand toestekend, Zichzelf gevend tot het einde toe, ja zelfs 
over het aardse einde heen.

Er op uittrekken… 25 Jaar geleden – eigenlijk al veel eerder – ben ik er op 
uitgetrokken, in Zijn Naam. Hoeveel jaar geleden bent u, missionarissen uit 
het Weerter land, er op uitgetrokken!?..
Ieder heeft zo zijn of haar weg gevonden en is die gegaan. Tot geluk van 
hem of haar, tot welzijn van hen, die op onze levensweg kwamen. Uiter-
aard, onszelf meedragend, met onze sterke kanten, maar ook met ons fa-
len. Maar altijd – zo hopen en bidden we – vanuit het hart, dat klopt voor 
God en voor elkaar.

Er op uittrekken, in Gods Naam! Kunnen wij dat niet allemaal. In 
Weert, buiten Weert, en nog verder weg. Gods wereld is niet beperkt tot 
één plaats, tot één bepaalde periode in de geschiedenis. Gods wereld is 
overal en is van alle tijden. Wij mogen daar deel van uitmaken. Laten wij er 
op uit blijven trekken, heel innerlijk naar God toe, heel innerlijk en uiterlijk 
naar elkaar toe!

Blijven wij met elkaar verbonden over grenzen heen.

Woord vooraf

Traditiegetrouw schrijft de deken van het dekenaat Weert het voorwoord in het “Jaarboek”. Vanaf de editie 2006 
geeft deken Hans Franken invulling aan deze traditie. Voor het jaar 2008 luidt zijn “woord vooraf”:

2008: Jubileumjaar
in meerdere opzichten!



4www.miss ie thu is f ront .o rg J a a r b o e k  e d i t i e  2 0 0 8

EXCLUSIEVE MERKEN TEGEN BETAALBARE PRIJZEN:

HERENSCHOENEN
Van Bommel - Lorenzi - Mephisto

Floris v. Bommel - Nobel Blue - Giorgio

DAMESSCHOENEN
R. Shoes - Waldläufer - Alexandria - Hassia

Schoenenmode
André Coolen
Hoogstraat 2
6001 EV Weert
Telefoon: 0495 - 532180

Hoogveldstraat 16  Weert  Tel. 0495 - 534819
Heerlen Tel. 045 - 5431781



5www.miss ie thu is f ront .o rg J a a r b o e k  e d i t i e  2 0 0 8

India zet Dharavi, de grootste sloppenwijk van 
Mumbai, te koop. Het plan voor de herhuisvesting 
is echter gedoemd te mislukken. Lokale ngo’s ex-
perimenteren met een slimmere aanpak. 

Voor een buitenstaander is het moeilijk voor te 
stellen hoe bewoners het in Dharavi uithouden. 
Dertig jaar geleden lag de sloppenwijk aan de 
stadsrand van Mumbai, nu ligt hij in het geogra-
fische hart van de metropool, ingeklemd tussen 
twee spoorlijnen en een kreek. Niemand weet 
hoeveel mensen er wonen op deze pakweg twee 
vierkante kilometer. De National Slum Dwellers 
Federation (NSDF) houdt het op 600.000.
Op de doorgaande straten, waar de riksjascoo-
ters nog doorheen passen, lijkt het allemaal nog 
mee te vallen. De huizen zijn weliswaar piep-
klein, maar de daken zijn van golfplaat, de wan-
den van baksteen en de straatjes betegeld. Dik-
ke strengen stroomkabel lopen langs de muren. 
Vrijwel elk huis in Dharavi heeft stroom en zo’n 

85 procent heeft televisie. In de winkeltjes is al-
les te koop, van thee en kruiden tot luxeartikelen 
als handcomputers en juwelen. Dat maakt Dha-
ravi tot een atypische slum: in het overbevolkte 
Mumbai zijn de huizenprijzen zo hoog, dat ook 
niet-zo-armen tot de sloppenwijk zijn veroor-
deeld. 

Pas in de ontelbare zijsteegjes, waar veruit de 
meeste inwoners huizen, worden de erbarmelijke 
woonomstandigheden goed zichtbaar. De paad-
jes zijn zo smal, dat je er niet met uitgeklapte 
paraplu kan lopen. Wooncellen van pakweg tien 
vierkante meter zijn twee hoog op elkaar gesta-
peld. In elke ruimte woont een gezin van gemid-
deld vijf mensen. Op de smalle stoepjes doen 
vrouwen de afwas. Wanneer ze hun hand uitste-
ken, raken ze het huis van de overburen aan. Na 
elke fikse moessonbui staat het water kniehoog. 
Daglicht komt er nooit en overal hangt een be-
nauwde, muffe geur.

Sloppenwijk te koop

Even voorstellen...
Mirjam Vossen (Nederweert, 1965) studeerde jour-

nalistiek aan de Fontys Hogeschool en Sociale Geo-

grafie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Mirjam Vossen richtte in 1995 journalistiek bureau 

Words Unlimited op. Ze schrijft onder meer voor IS 

en Vice Versa, waarin in november 2007 nevenstaand 

artikel verscheen. Vossen specialiseerde zich in the-

ma’s als globalisering, maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en ontwikkelingssamenwerking.

In 1990 vertrok zij voor anderhalf jaar naar Azië en 

Australië. Sinds 1994 maakte Mirjam Vossen repor-

tages in Israël, Jordanië, Zuidoost Afrika, Centraal 

Amerika, Australië en India. 

Eind jaren ‘90 doceerde zij ‘democratisering en pers-

vrijheid in Afrika’ aan de Academie voor Journalis-

tiek.

Een dag per week is zij voorzitter van de charitatie-

ve instelling “Het Goede Doel”, dat zich inzet voor 

scholieren en dorpsgemeenschappen in Malawi.

Samen met Ralf Bodelier schreef zij: HULP. Waarom 

ontwikkelingshulp moet, groeit en verandert. Uitge-

verij Inmerc. Mei 2007

In februari 2008 verscheen haar laatste boek Eerste 

hulp bij ontwikkelingswerk, een praktisch handboek 

voor Nederlanders met een project in het Zuiden.

Een 'woning'

Overzichtsfoto

Deel van de wijk

Door Mirjam Vossen
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Als het aan de bestuurders van Mumbai ligt, is dit 
over zeven jaar verleden tijd. Deze zomer presen-
teerde de deelstaat Maharastra, waarin Mumbai 
ligt, een masterplan voor de herontwikkeling van 
Dharavi. De sloppen moeten plaatsmaken voor 
flats van zeven hoog. De deelstaat wil Dhara-
vi omtoveren tot een middenklassenwijk. Dat is 
niet zonder reden: aan de overkant van de kreek, 
die de wijk in het noorden begrenst, ligt het su-
per-de-luxe zakendistrict Bandra Kurla. Dhara-
vi is niet alleen een slum, maar ook een goud-
mijn. En die goudmijn wil Mumbai verzilveren. 
In juni plaatste de overheid advertenties in gro-
te kranten in twintig landen. Projectontwikke-
laars kunnen inschrijven op een openbare aan-
besteding voor de bebouwing van de wijk. Voor 
elke vierkante meter die zij ‘gratis’ bouwen voor 
sloppenwijkbewoners, mogen zij 1,33 vierkante 
meter luxe appartementruimte ontwikkelen voor 
de vrije markt. Het mes moet zo aan twee kan-
ten snijden: goedkope woonruimte voor slop-
penwijkbewoners, aantrekkelijke winsten voor 
de ontwikkelaars. Het gehoopte eindresultaat is 
een gemengde woonwijk met publieke voorzie-
ningen als scholen, een ziekenhuis, politiebureau 
en postkantoor.

Masterplan
De omvang van het huisvestingsprobleem in 
Mumbai is kolossaal. Naar schatting woont de 
helft van de twaalf miljoen Mumbaikers op stoe-
pen, langs spoorlijnen, onder viaducten, aan lan-
dingsbanen en in sloppenwijken zoals Dhara-
vi. De slums van Mumbai zijn als vlekken op een 

pannenkoek. Overal in de metropool staan krot-
ten, soms in een groepje van twee of drie, soms 
in wijken van honderden vierkante meters.
De sloppen zijn niet alleen een product van de 
overvloedige instroom van plattelandsmigran-
ten, maar vooral van een falend overheidsbe-
leid. De deelstaat Maharastra spande zich de af-
gelopen decennia nauwelijks in om de groeiende 
aanwas van sloppen tegen te gaan. Een enkele 
keer deden de bestuurders een poging. Ze bouw-
den grootschalige appartementenblokken voor 
de armen en knapten bestaande sloppenwijken 
op. Of ze probeerden een eind aan het probleem 
te maken met het simpelweg bulldozeren van il-
legale woonwijken.
Maharastra presenteert het masterplan voor 
Dharavi nu met veel tam-tam als dé weg naar 
een ‘slum-free’ Mumbai. Want na de metamorfo-
se van Dharavi komen andere sloppenwijken aan 
de beurt. De aanpak is niet nieuw: al sinds de ja-
ren negentig probeert Maharastra private partij-
en te betrekken bij het opknappen van sloppen-
wijken. Dat beleid stuitte echter vanaf de start op 
problemen, zo blijkt uit een rapport van het Indi-
an Institute of Technology. Investeerders zagen te 
weinig commerciële voordelen en bouwers wa-
ren huiverig voor conflicten met sloppenwijkbe-

woners. Veel sloppenwijkbewoners wilden bo-
vendien hun grond niet afstaan, omdat zij de 
bouwers niet vertrouwden. In zeven jaar tijd luk-
te het de overheid om een kleine 27.000 gezin-
nen te herhuisvesten, niet veel meer dan een 
druppel op een gloeiende plaat. Ongeveer een 
derde van de gezinnen vertrokken weer: de on-
derhoudskosten bleken te hoog, de locatie te ver 
van hun werk. Zij verkochten of verhuurden hun 
nieuwe woning en gingen opnieuw in een slop-
penwijk wonen. 

Kleurentelevisie
Niet elk huisvestingsproject in Mumbai loopt uit 
op een fiasco. In het wijkje Bharat Janta in Dha-
ravi woont Rari Subbramaniyam met zijn gezin in 
een geel geschilderde nieuwbouwflat. De ouders 
van Subbramaniyam kwamen dertig jaar geleden 
uit Gujerat naar Dharavi. Subbramaniyam, boek-
houder op de beurs van Mumbai, is hier gebo-
ren en getogen. Met een aantal buurtbewoners 
nam hij halverwege de jaren negentig het initia-
tief om hun huisvesting te verbeteren. Ze sloten 
zich aan bij de National Slum Dwellers Federati-
on en kregen steun van de Society for the Promo-
tion of Area Resource Centres (SPARC), een ngo 
die zich inzet voor sloppenwijkbewoners. Alle 

Speelsteeg

Kinderen uit de sloppenbuurt

Familietafereel

'Wonen' aan de waterkant Wasdag
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150 huishoudens van Bharat Janta werden be-
trokken bij het herhuisvestingplan, Subbramaniy-
am werd secretaris van de bewonersvereniging. 
Samen met een architect werkten de bewoners 
aan het ontwerp voor vijf flats, elk voor vijftig ge-
zinnen. In 2003 werd de eerste flat opgeleverd, 
vorig jaar waren alle bewoners weer terug uit de 
tijdelijke huisvesting, het ‘transit camp’ aan de 
rand van Dharavi.
Subbramaniyam loopt in ganzenpas door een van 
flatgebouwen en belt her en der bij bewoners aan 
om de woningen te laten zien. Alle appartemen-
ten zijn 21 vierkante meter, dat is de overheids-
norm voor gratis woonruimte voor sloppenwijk-
bewoners. De ruimte is opgedeeld in een kamer, 
een keuken en een kleine badkamer. Het meu-
bilair bestaat doorgaans uit niet meer dan een 
kast, een tafel en een bed. In een van de wonin-
gen zit de elfjarige Shruti op bed om huiswerk te 
maken. In een andere woning ruimt een oude-
re vrouw de keuken op - haar man en zoons zijn 
naar hun werk. Overal is het brandschoon, overal 
staat een grote kleurentelevisie. Op de derde ver-
dieping fietsen twee peuters over de ruime gale-
rij. ‘Die galerij was een wens van de bewoners’, 
zegt Subbramaniyam. ‘Ze wilden plaats hebben 
om buiten te zitten om met elkaar te praten.’ De 
bewoners hadden nog meer wensen. Zo wilden 
zij dat de flats deels op palen kwamen te staan. 
‘Kijk’, wijst Subbramaniyam als hij weer buiten 
staat. ‘De appartementen beginnen pas op één 
hoog. Je kunt onder een deel van het gebouw 
doorlopen. Zo is er veel meer ruimte op straat.’

Vreedzaam
De aanpak van SPARC en de NSDF staat haaks op 
het masterplan van de overheid. Het geld komt 
niet van private investeerders, maar van donoren. 
De ontwerpen komen niet van projectontwikke-
laars, maar van architecten in dienst van bewo-
nersverenigingen. Het resultaat is een flat met 
woonruimtes aan brede galerijen rondom een 
binnenpatio, in plaats van een honingraat van 
wooncellen aan een smalle binnengang.
Een van de grootste successen van deze aan-
pak was de herhuisvesting van 17.000 families 
die in krotten langs een spoorlijn woonden. Het 

was nodig om het spoorlijnnetwerk uit te brei-
den. De bewoners, verenigd in de Railway Fe-
deration, ontwikkelden samen met de overheid 
de herhuisvestingplannen. De overheid gaf gra-
tis land, SPARC ondersteunde en adviseerde de 
bewoners. Die braken zelf hun huizen af, bouw-
den zelf hun transit camps en organiseerden zelf 
de verhuizingen. Alles verliep vreedzaam, zonder 
opstanden of politiegeweld. Het hoofdingrediënt 
van dat succes was een alliantie van de overheid, 
de sloppenwijkbewoners en een ondersteunende 
ngo. Het programma gaat nu als een geslaagd pi-
oniersproject de wereld over, zegt Sundar Burra, 
adviseur van SPARC. Maar dat succes was er niet 
meteen: ‘Nieuwe behuizing is de eindfase van een 
heel lang proces’, zegt Burra. ‘De rol van SPARC is 
het begeleiden van dat proces. Het begint met het 
organiseren van sloppenwijkbewoners. Dat doen 
wij bijvoorbeeld door het vormen van spaar- en 
kredietgroepen van vrouwen. In feite gaat het niet 
om het sparen. Dat is slechts een middel om de 
vrouwen samen te brengen, hen vaardigheden te 
leren en hen meer macht te geven. Na verloop van 
tijd leren we de sloppenwijkbewoners om te on-
derhandelen met de overheid over herhuisvesting-
plannen.’ Dat kost tijd, zegt Burra, veel tijd. Het 
herhuisvesten van de spoorwegbewoners nam 
tien tot vijftien jaar in beslag. In Bharat Janta ging 
er een jaar of acht overheen voor de bewoners 
hun nieuwe appartementen konden betrekken.

Opstand
Zo veel geduld brengt de overheid ditmaal niet 
op. SPARC vreest daarom dat het masterplan 
voor Dharavi zal falen. En de organisatie krijgt 
bijval: een groep vooraanstaande academici uit 
Amerika, Europa, China en Zuid-Afrika schreef in 
juli een protestbrief naar premier Singh, waarin 
zij opriepen om het plan te staken.

De critici wijzen erop dat er nooit een vooronder-
zoek is gedaan. Het is onbekend hoeveel men-
sen er wonen, hoeveel huizen er staan en wie de 
eigenaars zijn. En dat is vragen om problemen, 
zeggen zij. In het masterplan staat namelijk dat 
alleen huishoudens die vóór 1995 geregistreerd 
waren in Dharavi, een gratis woning krijgen. Dat 
waren er destijds 57.000, naar schatting de helft 
van het totale aantal huishoudens in de sloppen-
wijk. Wat er met de andere helft gebeurt, weet 
niemand.

Bovendien vrezen de critici dat het plan grote ge-
volgen heeft voor de werkgelegenheid in Dhara-
vi. De meeste bewoners werken namelijk in de 
wijk zelf. In de wirwar van steegjes staan niet al-
leen woningen, maar ook zo’n vijfduizend win-

keltjes en bedrijfjes van pottenbakkers, plas-
ticsorteerders, kleermakers en tinslagers. Het 
opknappen van de woonhuizen kan een bloei-
ende lokale economie kapotmaken. Na een be-
wonersopstand in juni beloofde de overheid dat 
er ruimte komt voor kleinschalige industrie. Maar 
de critici hebben daar vooralsnog weinig vertrou-
wen in.
Het belangrijkste kritiekpunt is echter het feit 
dat de bewoners zélf niet bij de plannen zijn be-
trokken. Volgens de regels van de Slum Rehabi-
litation Authority, het verantwoordelijke over-
heidsorgaan, moet minimaal 70 procent van de 

sloppenwijkbewoners instemmen met de plan-
nen. Maar voor het masterplan van Dharavi heeft 
de overheid die eis laten vallen. Niemand weet 
dan ook wat de bewoners van Dharavi zelf van 
de herontwikkelingsplannen vinden - het is hen 
simpelweg nooit gevraagd.

Sundar Burra van SPARC vreest dat bewoners in 
opstand zullen komen. Zij zullen bijvoorbeeld de 
spoorlijnen rond Dharavi blokkeren, om de infra-
structuur van heel Mumbai te ontwrichten. Bur-
ra blijft hopen dat de overheid alsnog samenwer-
king zoekt met bewonersorganisaties: ‘Tot nu toe 
hebben onze ontmoetingen niets uitgehaald. In 
het Railway Project werkten we succesvol sa-
men, nu staan we voor het eerst sinds lange tijd 
haaks op elkaar. Begrijp goed: wij zijn niet tégen 
herhuisvesting en wij zijn niet tégen hoogbouw. 
Maar het moet mét de armen samen gebeuren.’Slaapplek

Handel

Uitzicht op krotten

Hoogbouw op de achtergrond
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Eieren & Eiproducten
Weer t  |  Hol land s inds  1884

ijzerwaren-vakhandel
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BEEKSTRAAT 70  6001 GJ WEERT
Tel: 0495 - 532519, Fax: 0495 - 538345 Ingang Bassin.P

ijzerhandel

IJZERWAREN-VAKHANDEL
GEREEDSCHAPPEN HANG EN SLUITWERK
BOUW EN VEILIGHEIDSBESLAG / SKG   KEURMERK
ERKEND P.K.V.W. BEDRIJF INCL. MONTAGE
TUINARTIKELEN - FLESSENGAS - GASAPPARATUUR
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Wat vooraf ging
Direct na de machtsovername in 1975 door de 
Rode Khmer (Khmer Rouge) werden de stadsbe-
woners gedwongen om in boerendorpen te gaan 
wonen. De mensen verlieten hun steden om na 
lange barre voettochten in ‘hun’ dorp tot ‘ech-
te’ Khmers gedrild te worden. Vaak werden de 
vaders en moeders een voor een opgehaald en 
omgebracht. De intellectuelen (monniken, leer-
krachten, artsen, ambtenaren, militairen, ...) wer-
den als ‘slecht’ bestempeld en vaak zonder enige 
reden of voor lichte vergrijpen geëxecuteerd. 

De toenmalige kinderen, de huidige ouderen, 
werden opgeleid tot kindsoldaat en in 1979 door 
de Vietnamezen bevrijd. Deze Rode Khmer kin-
deren hebben sowieso geen opleiding genoten. 
Want mensen met een opleiding werden toenter-
tijd vermoord. In 4 jaar tijd werd zowat een der-
de van de bevolking de dood ingejaagd.

Er was niet veel te kiezen: leven of dood. Daar-
door zijn er alleen nog boeren zonder opleiding 
en een zo goed als verdwenen middenkader. Zo 
ook het ouderpaar van Bou en Choa. De gezin-
nen zijn zo arm, dat ze geen geld hebben om hun 
kinderen naar school te sturen. En het is juist zo 

belangrijk dat deze kinderen onderwijs kunnen 
volgen. Cambodja schreeuwt om een middenka-
der. Vandaar dat pater Johan Visser het Missiebu-
ro Roermond gevraagd het hele dorp Orn Long 
Kro Peu te adopteren.

Twee meisjes
Door armoede, geen of beperkt onderwijs, slechte 
gezondheidszorg en vaak politieke onrust groei-
en veel kinderen in het Zuiden op in omstandig-
heden, die je niemand toewenst. Maar het aantal 
kinderen die in een zorgwekkende toestand ver-
keren, neemt eerder toe dan af.
Het missiebureau van het bisdom Roermond ver-
leent al meer dan 25 jaar hulp en steun aan men-
sen in de missiegebieden, die leven in moeilijke 
omstandigheden.

Voor twintig euro per maand kan de opvoeding 
en het onderwijs van één specifiek kind worden 
gefinancierd. Deze bijdrage komt geheel ten goe-
de van het adoptiekind; met andere woorden er 
blijft niets aan de strijkstok hangen. En dat laat-
ste is ook goed om te weten.

Sinds 16 april 2008 heeft Stichting Dekenaal 
Weerter Missie Thuisfront, naast de andere pro-
jecten, twee van de nog 4.500 om hulpvragen-
de Cambodjaanse kinderen gedurende minstens 
drie jaren geadopteerd. 

De twee meisjes heten: 
Bou Ret, en Choa Rineth,.

Zowel Bou, geboren 3 april 2001, als Choa, ge-
boren 1 november 2000, wonen in Orn Long 
Kro Peu, een dorpje aan de voet van het Boko  
gebergte, ongeveer 85 kilometer van de stad  
Sihanouk Ville.

De meisjes komen uit twee hardwerkende maar 
zeer arme boerengezinnen zonder opleiding en 
met een Rode Khmer achtergrond. Twee van de 
ontzettend vele gezinnen, die een schrijnende ar-
moede en gesmoorde dromen kennen.

Adoptieprogramma
Dit programma van het missiebureau onder-
steunt niet alleen hulpbehoevende kinderen uit 
Cambodja maar ook uit andere landen in het Zui-
den. De contacten lopen via Nederlandse missio-
narissen of hun eigenlandse opvolgers. Zij helpen 
de kinderen naar school te gaan, een vak te leren 
en op eigen benen te staan.

Voor informatie over het adoptieprogramma van 
het Missieburo Roermond lees op pagina 21 het 
artikel “Laat ze kind zijn”. Gewoon doen!

Twee meisjes

Schlachtoffer van Rode Khmer bewind

Schedels van Rode Khmer slachtoffers

Hulpzoekende kinderen

Bou Ret

Choa Rinet
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Groothandel in:
• nieuwe en gebruikte bedrijfskleding
• poetsdoeken

zoals:
overalls
werkbroeken
regenpakken
veiligheidsschoenen
bodywarmers
enz.

U kunt nu bij ons ook terecht 
voor het borduren van uw  
bedrijfsnaam of bedrijfslogo 
op uw bedrijfskleding.

Straevenweg 22, 6001 SH Weert
Tel. 0495 - 531033, fax 0495 - 544245

Straevenweg 22, 6001 SH Weert
Tel. 0495 - 531033, fax 0495 - 544245

www.alvado.nl

Transport & Expeditie BV
Edisonlaan 2, 6003 DB Weert

Wasautomaten Combiketels
Drogers C.V. Ketels
Koel / Vrieskasten Geysers
Tevens reparatie en onderhoud

Maaspoort 27  Weert  tel. 0495-532552

Twan en Mia Minten
Kruisstraat 53

6034 RJ Nederweert Eind
Telefoon 0495 - 631296
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Op de foto pastoor George en zuster Leah, die 
eveneens afkomstig van India is en thans woont 
en werkt in de Birgittinessenabdij Maria Hart te 
Weert.
Op 27 december 2008 zal het 15 jaar geleden zijn 
dat George Paimpillil priester werd gewijd en is 
hij ruim 12 jaar als priester in Nederland werk-
zaam. Tevens werkt hij aan een doordacht  pro-
ject, het Centre For Academic Training and Perso-
nality Development of Youth in India. Het is een 
voorbeeld van ‘the poor for the poor’. Het is gelo-
kaliseerd in Kozhikode (Kerala, India).

Zou u zichzelf willen introduceren? 
“Natuurlijk, mijn naam is George Paimpillil en 
ben op 24 mei 1967 in Kozhikode in de Indiase 
deelstaat Kerala geboren. Ik kom uit een gezin 
met acht kinderen. Grote gezinnen waren in die 
tijd heel gebruikelijk. Maar nu hebben mijn vijf 
broers en twee zussen twee of drie kinderen.
Mijn familie is meer dan 1500 jaar Christen, dat 
kan niet anders omdat wij Thomaschristenen zijn. 
En we behoren tot de Syro-malabaarse ritus. 
Zoals u waarschijnlijk weet heeft de apostel Tho-
mas, ook Didymus genaamd, 20 jaar in Syrië ge-
missioneerd en daarna kwam hij in het jaar 52 
naar India. Hij heeft 20 jaar in India gewerkt en 
heeft zeven-en-een-half geloofsgemeenschap-
pen gesticht. 

De bakermat van de Thomaschristenen ligt in 
Zuidwest-India aan de Malabarkust, in de huidi-
ge deelstaat Kerala, zoals ik al verteld heb, ge-
boren ben.”

Heeft de naam Paimpillil ook nog 
een betekenis?
“Paimpillil staat voor ‘kleine kerk’. Paim betekent 
kleine en pally betekent kerk. Het kan zijn dat 
deze naam van het gebied rond de Middellandse 
Zee afkomstig is.” 

Welke studies heeft u in India en 
misschien ook in Nederland gevolgd?
“In India ben ik afgestudeerd als filosoof en 
daarna als theoloog. In Nederland heb ik  Neder-
landse Kerkgeschiedenis gestudeerd. Mijn scrip-
tie ging over: ‘Het priesterbeeld in Nederland tij-
dens de periode 1842-1900 voorkomend in de 
periodieken, bijzonder in de katholieke’.” 
Met lachende twinkelogen vervolgt hij: “Als u 
mee heeft geteld, ben ik drie keer doctorandus.” 

Waarom bent u naar Nederland
gekomen?
“Uit diverse media had ik vernomen dat er in Ne-
derland sprake is van een priestertekort. Mijn bis-
schop in India heeft mij gesteund in mijn voorne-
men om als priester werkzaam te zijn op plaatsen 
waar dat nodig is. In India zijn er voldoende roe-
pingen. Ik ben in 1996 op uitnodiging van Kardi-
naal Simonis naar Nederland gekomen. De eerste 
3 jaar heb ik als pastor gewerkt in een parochie 
in ’s-Heerenberg. Vervolgens 2 jaar in Denekamp 
en de laatste 7,5 jaar als pastoor van de Sint Ger-
trudisparochie in de Rivierenwijk te Utrecht. On-
dertussen ben ik ook verantwoordelijk voor zes 
andere parochies in de stad Utrecht. Ik werk met 
plezier voor de Nederlandse kerk. De mensen 
zijn in het algemeen aardig en open. Het geloof 
brengt mij dicht bij de cultuur en beleving van de 
mensen.”

Missionaris in Nederland

Zr. Leah en pastoor George

Deelstaat Kerala (India)

'Het ongeloof van Sint Thomas', 
Caravaggio, 1602

Onderwijs

Een interview met pastoor George Paimpillil, dat op maandag 2 juni 2008 
door Alex Cadarn te Weert is afgenomen.
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Zijn er veel Indiase zusters, broeders en 
priesters in Nederland werkzaam?
Er zijn elf priesters en acht zusters uit India in 
Nederland. Er komen misschien in de toekomst 
meer priesters en zusters uit India. Ik ben de eer-
ste priester die uit India kwam om in Nederland 
missionaris te zijn. In Duitsland werken er 400 
priesters en 1500 zusters uit India. Om een vi-
sum voor Nederland te krijgen is een probleem 
en voor Duitsland is dat niet het geval. Af en toe 
komen wij samen om ideeën uit te wisselen.”

U werkt voor de Nederlandse kerk. Doet 
u ook iets terug voor uw eigen land?
“Ja, ik ben bezig met een onderwijsprogramma 
voor de kansarme kinderen en jongeren in Zuid- 
India. Er wordt wereldwijd reclame gemaakt voor 
de gedachte dat India aan alle kanten opbloeit 
en dat het land niet meer tot de ontwikkelings-
landen behoort. Veel instanties weigeren daarom 
steeds vaker duurzame steun voor India. Deze 
tendens is een zware misvatting. Want er leven 
nog steeds 300 miljoen Indiërs onder de armoe-
degrens en veelal worden ze gewoon vergeten. 
Dit is een trieste zaak en wie kan hier iets aan 
doen? Armoede kan bestreden worden door on-
der andere kwalitatief goed onderwijs. 
Het instituut heet: St. Thomas Academy for Re-
search and Training ( START )”

Wat betekenen uw “START”-studenten 
voor de armlastigen?
“Het is een voorbeeldig project waar de studen-
ten zich ontwikkelen met als doel om een bijdrage 
te kunnen leveren aan de algehele ontwikkeling 
en levenstandaard van de lokale gemeenschap, 
zodat eenieder hiervan profiteert.” 

Is het moeilijk om als Christen in India 
tussen al die andere geloven te leven?
“Neen, dit is niet moeilijk. Integendeel, het is 
zeer inspirerend om op deze wijze ons geloof te 
verdiepen. In India delen de diverse godsdien-
sten dezelfde culturele elementen. Er is weder-
zijds groot respect en geen afstand tot elkaar. Dit 
in tegenstelling tot Europa. Waar diverse religies 
een andere cultureel leven hebben.”

Waarom zijn er nog dalits en kunnen zij 
hopen op een betere toekomst?
“Er zijn nog dalits omdat zij geen toegang heb-
ben tot het kwaliteitsonderwijs. Armoede is hier-
van de oorzaak. Indien er kwaliteitsonderwijs is, 
dan is er voor hen de mogelijkheid om een hoger 
niveau te bereiken en zich te ontworstelen aan 
de vaak uitzichtloze omstandigheden. Dat het 
mogelijk is bewijst het feit dat 12 jaar geleden 
er een dalit tot president van India is gekozen en 
momenteel is een dalit – een vrouw - eerste mi-
nister van de deelstaat Utra Pradesh.”

Is er naar verhouding veel industrie?
“Neen, in vergelijking met ontwikkelde landen 
is er weinig industrie. Hoofdzakelijk landbouw 
waarbij de werkzaamheden handmatig worden 
verricht. Met name in en rondom de grote steden 
is er wel een grote mate van industrialisering. 
De slechte infrastructuur belemmert een ver-
dere toename van industriële activiteiten in de 
binnenlanden. In gebieden waar meer industrie 
wordt gevestigd kun je constateren dat de werk-
loosheid daalt. De middenklasse, welke kwali-
tatief goed onderwijs heeft gevolgd, profiteert  
hiervan.”

Waarom zijn de Adivasi, de oerbevolking, 
het meest onderdrukte volk van India?
“Dit wordt veroorzaakt door het gebrek aan on-
derwijs en kennis. Daarnaast is men zich nog niet 
bewust van het belang van onderwijs en kennis.”

Wat doet de overheid hieraan?
“Regering, maar ook NGO’s, Non-Governmental 
Organisation, proberen door middel van projec-
ten, subsidie en andere maatregelen deze men-
sen de mogelijkheid te bieden onderwijs te laten 
volgen. Gezien de grootte van het land en het 
aantal inwoners verloopt dit proces moeizaam 
en traag. Op lokaal niveau is het probleem veel 
beter te managen, mede door de NGO’s en prak-
tijkgerichtheid.”

Is er überhaupt een toekomst voor de 
mensen in India?
“Uiteraard. Er is altijd toekomst voor mensen. 
In het algemeen zijn Indiërs ondernemende en 
hardwerkende mensen. Ze zijn gelovig, heb-
ben vertrouwen in God, openminded en flexibel.  

Problemen als overbevolking, slechte basisvoor-
zieningen en onderwijs ontnemen deze mensen 
vaak hun kansen.”

Dus onderwijs is de sleutel tot een 
betere toekomst?
“Jazeker, onderwijs maakt kansrijk, is duurzaam 
en is een bron van ontwikkeling. Als wij allen 
daaraan werken dan is er geen verschil meer tus-
sen een dalit en een Brahmaan, noord en zuid en 
godsdiensten, maar alleen één India, waar ieder-
een gelijk is.

Als de Nederlandse burgers willen meewerken 
aan verbetering van de levensomstandigheden 
en het onderwijs in India dan is dat mogelijk 
door de Sint Thomas Stichting in Hilversum finan-
cieel steunen. De stichting zet zich in voor kans-
arme, getalenteerde kinderen in Zuid-India door 
het opzetten van opleidingscentra. Veel meer in-
formatie over het werk van de stichting is te le-
zen op de website: www.sintthomas.nl. 

Eventuele donaties kunnen gestort worden op 
bankrekeningnummer 47.76.87.334. ten name 
van Sint Thomas Stichting te Hilversum. 

Via deze weg wil ik graag alle mensen, die India 
een warm hart toedragen en op hun wijze onder-
steunen, heel hartelijk danken en hen alle goeds 
toewensen.”

Studenten en docenten

Adrianus Kardinaal Simonis zegende in India de 
eerste steen van het project

Project in Kerala

Studenten
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Wist ik maar waar ze was, de foto die ergens in 
de jaren veertig van de vorige eeuw is gemaakt 
op het binnenplein van kasteel Aldenghoor in 
mijn woonplaats Haelen. Een te jong overleden 
vriend en klasgenoot staat er op in een witte pa-
terspij en met een even witte tropenhelm op zijn 
hoofd. Ik sta pal tegenover hem, pikzwart ge-
maakt met een mengsel van margarine en roet. 
Het was een snikhete zomerdag en mijn ‘neger-
huid’ begon gaandeweg te smelten en dreef tap-
pelings lang mijn gezicht. Mijn vriend en ik waren 
de hoofdfiguren in een toneelstukje dat wij kin-
deren opvoerden onder leiding van de juffrouw 
van onze schoolklas. We waren acht, hooguit ne-
gen jaar oud. 

Mijn vriend was in dat stukje een dappere en on-
versaagde missiepater die onder mijn heidense 
duiven schoot in het Afrikaanse dorp waar ik to-
venaar was, Rakar de Tovenaar welteverstaan. Ik 
weet nog de zin die ik in al mijn primitieve woest- 
heid uitschreeuwde en die grote indruk maakte 
op het publiek: ‘Ik, Rakar de Tovenaar, ik heb de 
duivel gezien!’ Maar mijn vriend trok een kruis-
beeld uit de witte band die om het middel van 
zijn pij zat en hield mij dat voor. Ik sloeg als door 
de bliksem getroffen tegen de grond. Het pu-
bliek, dat in een boog om ons heen zat op het 
gazon van het binnenplein, klapte, maar lachte 
ook. Op dat moment bekeerde mijn trouwste en 
meest heidense bondgenoot zich tot het ware ge-
loof. Dat was Kili, gespeeld door een ander klas-
genootje. Hoe het stuk afliep weet ik niet meer. 
Maar dat de eindoverwinning van het katholie-
ke geloof in het donkere Afrika binnen handbe-
reik lag, staat vast. 

Hoe komt het dat ik mij uitgerekend dit toneel-
stukje met al die nogal onnozele Rijke Roomse 
details zo goed herinner? Ook dát weet ik niet 
meer. Maar het succes dat wij kinderen met die 
opvoering oogstten, maakt nog altijd deel uit 
van mijn kindergeluk. Ik kreeg complimenten. 
Een echte missiebisschop, die het feest als ere-
gast bijwoonde, gaf mij de zegen. En nog jaren 
later werd mij gevraagd die ene, cruciale zin uit 
het stukje voor te dragen. Dan rechtte ik opnieuw 
mijn rug, ging enigszins wijdbeens staan, hief 
mijn armen bezwerend omhoog en schreeuwde 
dan: ‘Ik, Rakar de Tovenaar, ik heb de duivel ge-
zien’. 

Nu, achteraf, betekent dat toneelstukje zelfs nog 
veel meer voor mij dan alleen de herinnering aan 
wat kindergeluk. Want het is ook de herinnering 
aan een nog tamelijk onbedorven dorp dat ieder 
jaar massaal naar Aldenghoors Missiedagen trok. 
Op zondag na de pontificale openluchthoogmis 
– opgedragen door de al genoemde missiebis-
schop - zaten de netste en meest kerkse men-
sen in de ‘raadskelder, de gewelfde gangen on-
der het kasteel, en pakten omwille van het goede 
doel zelfs een pilsje of een glaasje wijn teveel, 
zodat ze in hun ijver voor de verbreiding van het 
ware geloof wel eens behoorlijk boven hun thee-
water raakten. Maar dat mocht allemaal. De mis-
siebisschop die iedereen zijn ring liet kussen, zat 
er immers ook, net als alle paters en broeders die 
in het kasteel woonden. De mensen die zonder 
kleerscheuren aan de braspartij waren ontsnapt, 
gingen in de middaguren naar de fancy fair en 
naar Rakar de Tovenaar. En ‘s avond liep het hele 
dorp opnieuw op het binnenplein te hoop want 
dan was er het openluchtspel dat ook over de 
missie ging. In een van die stukken liep een bra-
ve pater een forse melaatsheid op en ging in een 
geur van heiligheid dood. En in een ander stuk 
raakte een jonge pater helemaal over zijn toeren 
omdat de tienduizenden mensen die hij had ge-
doopt, weer in hun heidense gewoonten terug-
vielen. Pas toen hij hulp kreeg van een zeer oude, 

bijna stervende missionaris die door alle wate-
ren was gewassen, leerde de jonge pater hoe hij 
met dat soort tegenslagen moest omgaan. Al-
leen ging nu de missionaris dood in een armza-
lige hut in het oerwoud, hoewel er op de achter-
grond stichtelijke orgelmuziek klonk.

Ik ben nu bijna een mensenleven verder en ik heb 
het over een wereld die al lang is verdwenen en 
waarvan ik soms denk dat ze nooit heeft bestaan. 
Het was de tijd van ‘De Kleine Apostel’, een mis-
sietijdschrift dat was bedoeld voor het bijbrengen 
van de ware missionaire ijver van ons katholieke 
kinderen. We verslonden het blad. En we lieten 
ons vaak meeslepen door de vrome artikeltjes 
van een zekere ‘Oom Joep’ die precies wist hoe 
het allemaal moest. Ik kan niet zonder ontroering 
aan die tijden denken toen een blijde, maar ook 
naïeve goedgelovigheid ons op de been hield. La-
ter werden we ouder en wijzer, maar of we er ook 
beter van werden, valt nog te bezien. 

Wat zou ik daarom nog graag één keer op dat 
snikhete binnenplein van Aldenghoor staan, drui-
pend van margarine en roet, met gerechte rug, 
wijdbeens en geheven armen om ‘Ik, Raker de To-
venaar, ik heb de duivel gezien’ uit te schreeu-
wen. Maar dat kan jammer genoeg niet meer. 
Daarom zou ik al dik tevreden zijn met de foto 
waarover ik het hierboven had. 

De missie van het missietoneel
Door Jo Wijnen

Jo Wijnen, journalist/columnist, werkte o.m. als bui-

tenlands correspondent voor diverse Nederland-

se kranten. Vele honderden van zijn veelgelezen  

columns zijn eerder in boekvorm uitgegeven. 

Jo Wijnen

Haelen-Aldenghoor-1908

'De Kleine Apostel' februari 1954
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De zusters in de Oekraïne dragen een zwart ha-
bijt in plaats van het blauwe, dat overal elders 
wordt gedragen. In de Oekraïne volgen de men-
sen de Oosterse Rite. Om respect te willen tonen 
voor hun cultuur, waartoe hun tradities beho-
ren, hebben zij deze kleur aangenomen, die dich-
ter bij hen staat en meer begrijpelijk voor hen is. 
Voor het overige is de geest van de zusters de-
zelfde als in alle communiteiten van de religieu-
ze familie van de „Dienaressen van de Heer en de 
Maagd van Matará“ waar ook ter wereld.”

In de overvolle kathedraal van Ivano-Frankivsk 
werd de prachtige ceremonie gevierd in het By-
zantijns-katholieke ritus. Allen staande voor een 
prachtige iconostase hebben we de sterren van 
de hemel gezongen en engelen leken tussen he-
mel en aarde te vliegen om onze aardse liturgie 
met de hemelse te verbinden. Eén van de zusters 
die haar geloften aflegde is de moeder overste 
van het tehuis voor ongehuwde moeders, waar 
zo’n 50 personen opgevangen worden tussen 
jonge meisjes, baby’s, meisjes in de schoolleeftijd 
met grote problemen thuis en enkele verwaar-
loosde ouderen. Een uniek initiatief in de stad en 

inmiddels heel bekend. Regelmatig komen men-
sen aankloppen om opvang te vragen voor een 
jong meisje, dat geen abortus wil plegen, maar 
nergens naartoe kan gaan om in rust en vrede 
haar kindje te krijgen en te doen opgroeien. Ze 
weten dat er hoop voor hen is. De priester zei in 
zijn preek: “Wie kan zeggen dat een religieuze 
geen moeder is... kijk maar naar het leven van Zr. 
Maria Duja, hoe veel vruchten draagt haar toe-
wijding aan God....”

Behalve al het goede dat men in de missie mag 
doen ten behoeve van de medemens, behoren de 
roepingen onder de lokale bevolking tot de be-
langrijkste vruchten van een missie. Dat jonge 
vrouwen beslissen hun hele leven te willen ge-
ven uit liefde voor God en de medemens is niet 
zomaar wat. 

Sinds 1999 zijn de zusters, samen met de pries-
ters, in de missie in de Oekraïne in het Byzantijns-
katholieke ritus. In de 9 jaar dat we daar een mis-
siepost hebben, zijn we gezegend met zo’n 50 
jonge vrouwen die besloten hebben Gods roep-
stem te volgen. Zeven van hen hebben reeds de 

eeuwige gelofte gedaan. Drie zijn er in de missie 
in Omsk, Siberië, twee in Dushambe, Tadjikistan, 
één in Kazán, Rusland, één in Ulianovsk, Rusland 
en de rest in de Oekraïne zelf of in Italië, in op-
leiding. Onze roepingen uit de Oekraïne doen na-
melijk na het noviciaat, in Italië hun vervolgop-
leiding. 
Allen hebben hun tweejarig noviciaat gehad in 
Ivano-Frankivsk, het huis waarvoor het Missie-
comité Weert-Zuid gedurende de “Vastenaktie 
2008” hulp ingezameld heeft. In het jaar 2000 
konden we dankzij de steun van Kerk in Nood en 
anderen dit huis kopen, dat nog niet volledig af-
gebouwd was. Zo hebben we door de jaren heen 
heel wat kunnen knutselen en nog steeds is dat 
werk niet af. Vooral in de slaapverblijven van het 
huis blijft de winterkoude nog steeds doordrin-
gen en de vervanging van de houten ramen voor 
kunststof ramen en verdere isolatie werkzaam-
heden zullen de winters heel wat aangenamer 
kunnen maken. 

“De kerk ademt met twee longen”, dit zei Johan-
nes Paulus II om uit te drukken dat onze kerk de 
rijkdom kent van zowel het Latijnse, als van het 
oosterse (byzantijnse) ritus. De oosterse ritussen 
zijn een ware schat van symbolen en gebeden. In 
onze religieuze familie mogen wij eveneens met 
twee longen ademen. Het is een grote wens van 
onze Stichter P. Buela, om ook onze broeders in 
de oosterse kerken te ondersteunen met missio-
narissen. Uit respect voor de ritus dragen onze 
zusters in de Oekraïne een zwart habijt. 

Door de jaren heen, bij mijn verschillende bezoe-
ken aan de Oekraïne, was ik telkens weer geraakt 
door dit zingende volk met haar vele martela-
ren. Door de kou en de sneeuw heen komen de 
met kleurige hoofddoekjes bedekte baboeska’s 
(oma’s) naar de Kerk. Zij zijn degenen die hun 
kleinkinderen, verborgen voor het communisti-
sche regiem, het geloof leerden. Zo is het gegaan 
met verschillende van onze jonge zusters, die nog 
opgroeiden onder het communisme en met een 
bijzondere kracht en overtuiging nu Christus na-
volgen en proberen de normen en waarden van 
het Evangelie aan de hedendaagse samenleving 
door te geven. Daaraan is een grote nood. Wij 
danken u dan ook dat u uw gulle bijdrage heeft 
willen geven aan ons noviciaat, in de hoop dat 
we daar ook in de toekomst goede nieuwe roe-
pingen mogen blijven opleiden voor het heil van 
de Kerk wereldwijd. 

Missie in de Oekraïne
Het was zondag 2 maart 2008, dat Zr. Maria de Anima Christi van Eijk in 
de stad Ivano-Frankivsk (Oekraïne) voor de eeuwige professie van drie van 
haar medezusters was. Ivano-Frankivsk ligt in het westen van de Oekraïne.

Oekraïne

Eeuwige gelofte

Tehuis Sint Nicolaas met Zr. Duja (l) en Zr. Anima

Een klas spiritualiteit in het noviciaat 
in de Oekraïne
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Vandaag pompen rijke landen veel geld in aids-
voorlichting, aidsremmers en aidsklinieken in 
Afrika. En dat werkt, zegt Joep van Oosterhout, 
aids-specialist in het Afrikaanse land Malawi. 
Zijn team ontwikkelde een revolutionaire aan-
pak. Gisteren gebruikte nog maar een op de zes-
honderd Malawianen aidsremmers. Vandaag is 
dat een op de 25. En morgen een op de twaalf.

Dokter Joep van Oosterhout (45) knielt op de 
grond in zaal 3B in het immense Queen Elizabeth 
Central Hospital in Blantyre, Malawi. Hij zet zijn 
stethoscoop op de borst van een hijgende oude 
man. Deze ligt half onder een gescheurd laken en 
voor driekwart op een stuk karton. Van Ooster-
hout spreekt tegen de oude, die hem waarschijn-
lijk niet verstaat, maar wel kalmeert. Alleen al 
aandacht van een blanke arts heeft in Afrika ge-
neeskundige werking. De dokter, nu op de rand 
van een bed bij een veel jongere patiënt, lijkt de 
misère om hem heen nog maar amper te zien. 
Maar voor mij, als buitenstaander, is deze zaal 
vol stervende mensen, niet minder dan de hel.

Van Oosterhout is aidsspecialist. Twee jaar gele-
den wachtte hij in deze zaal op enkele celebrities. 
Op U2-voorman Bono en diens economieprofes-
sor Jeffrey Sachs, plus Sachs’ echtgenote Sonia 
Ehrlich. De beroemdheden haalden zaal 3B niet. 
Terwijl dit toch de meest dramatische plek is van 
het hele ziekenhuis. Waarom Bono en Sachs het 
Afrikaanse ziekenhuis voortijdig verlieten, is niet 
helemaal duidelijk. De geruchten gaan dat Sonia 
Ehrlich, nota bene arts in een Amerikaans zieken-
huis, de ellende niet meer aankon. 
Jeffrey Sachs is een uiterst invloedrijk man. Hij 
is de speciale adviseur van VN-chef Kofi Annan 
en de bedenker van de Millenniumdoelen van 
de Verenigde Naties. Deze willen een einde ma-
ken aan de extreme armoede in de derde wereld. 
Bovendien is Sachs de grote inspiratiebron van 
Bono en Bob Geldof, organisatoren van de Live8 
concerten in juli 2005.
Ook al haalde Sachs zaal 3B niet, hij zag genoeg. 
Want zijn grote boek, The end of poverty uit 2005, 
begint in het Queen Elizabeth Ziekenhuis. ‘Hier 
komen Malawianen alleen maar om te sterven’, 
schrijft Sachs. ‘Medicijnen zijn er niet. Officieel telt 
de zaal 150 bedden. Maar er zijn 450 mensen, drie 
patiënten per bed. Meestal liggen er twee in een 

bed, met de voeten naast elkaars hoofd. Vreemde-
lingen die elkaars doodsbed delen. Naast en on-
der het bed, ligt op de grond, op de kale vloer of 
op een stuk karton, nog een stervende.’
‘Overal in de zaal hoor je mensen kreunen. Dit 
is een sterfhuis waar driekwart of meer van de 
mensen aids heeft in een vergevorderd stadium 
maar geen medicijnen. Familieleden zitten bij het 
bed, bevochtigen uitgedroogde lippen en zien 
hun dierbaren sterven. De dokter die hier de lei-
ding heeft, weet wat er gedaan zou kunnen wor-
den. Hij weet dat elke patiënt van zijn doodsbed 
op kan staan voor een dollar per dag. Hij weet 
dat het geen kwestie is van infrastructuur, logis-
tiek of gebrek aan discipline. Hij weet dat het 
probleem eenvoudig is dat de wereld de andere 
kant op kijkt terwijl honderden straatarme Mala-
wianen sterven omdat ze geen geld hebben.’
Dat was in 2004. Een jaar, waarin, zo schat Joep 
van Oosterhout, niet meer dan 1500 rijkere Ma-
lawianen met dure aidsremmers in privéklinieken 
werden behandeld. Dat waren 1500 Malawianen 
op ongeveer 900.000 met hiv-besmette landge-
noten. Dat was dus 1 op de 600. En duur, dat is 
25 dollar per maand. Ongeveer het maandinko-
men van een doorsnee Malawiaans gezin.

Het wonder van Malawi
Door Ralf Bodelier

Malawi

Joep van Oosterhout
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In 2006 stonden zo’n 40.000 met hiv besmette 
Malawianen er plots heel anders voor. Sinds kort 
beschikken zij over een gratis hiv-test en gratis 
aidsremmers. Eensklaps is de verhouding nog 
maar 1 op de 25. En in het jaar 2007 ontvingen 
80.000 mensen de medicijnen. Dat is 1 op de 12, 
13 of 14 patiënten, want ook het aantal hiv-be-
smettingen neemt gewoon toe. In 2008 zullen 
rond de 120.000 mensen onder behandeling zijn. 
Waarmee de verhouding zakt tot ongeveer 1 op 
de tien. En deze ontwikkeling in de behandeling 
van aids, is baanbrekend in Afrika.
Nu aidstesten en aidsmedicijnen in Malawi gra-
tis zijn, leg ik me een klein taakje op. Wekelijks 
neem ik een vriend of kennis mee naar het Queen 
Elizabeth voor een VCT, een Voluntary Counse-

ling and HIV-Test. Dat gaat van een leien dak-
je. In de wachtkamer van de VCT, om mysterieuze 
redenen ondergebracht in de leprakliniek, vraagt 
een counselor alleen naar de geboortedatum en 
de woonwijk van degene die zich voor een test 
meldt. Vervolgens neemt hij de potentiële pati-
ent mee naar een klein kamertje. Daar vertelt hij 
wat over de nieuwe behandelmethode van hiv en 
aids, prikt bloed uit een vinger en druppelt dat op 
een smalle strip die lijkt op een zwangerschaps-
test. Enkele minuten later is de uitslag bekend.
Vandaag gaan Paul, Martha en hun driejarig 
zoontje Eddy mee voor een test. Martha is ze-
nuwachtig, Paul weet feitelijk de uitslag al. Want 
voordat hij Martha huwde, was hij een half jaar 
getrouwd met Lucia. Plotseling begon zij te ver-
mageren en stierf vervolgens aan een hersen-
vliesontsteking. Toch liet Paul zich niet testen. En 
Martha vroeg er niet om. Nu zijn beiden voor-
al bezorgd om Eddy. Gelukkig is het kereltje hiv-
negatief. Helaas zijn Paul en Martha wel positief. 
Dat betekent een doorverwijzing naar de aids-
arts.
Expliciet vraagt Paul aan de counselor om een 
verwijzing naar doctor Zjoep. Naar Joep van Oos-
terhout. Want anders dan sommige van zijn Ma-
lawiaanse collega’s, is doctor Zjoep invoelend, 
belangstellend en blank, wat zijn kwaliteiten bo-
ven alle twijfel verheft. Binnen een week zal Van 
Oosterhout opnieuw bloed bij Paul en Martha af-
nemen en bekijken hoe hun afweersysteem er-
voor staat. Is dit nog sterk genoeg, dan wordt de 

verstrekking van aidsremmers, - anti-retrovirale 
middelen, ARV‘s - uitgesteld. Komt hun hiv-be-
smetting echter al in de buurt van aids, dan kun-
nen ze meteen aan de ARV’s.

Joep van Oosterhout, die voor het grootste deel 
wordt betaald door het Nederlandse Ministerie 
van Buitenlandse Zaken, werkt dagelijks meer 
dan tien uur in het Queen Elizabeth. Hij spreidt 
zijn werkzaamheden over onderzoek naar aids, 
het opleiden van nieuwe specialisten en het am-
bachtelijke behandelen van patiënten.

Afgelopen jaren stond hij met een team van ex-
perts, aan de wieg van het Malawiaanse aidspro-
gramma. Een programma dat miljoenen mensen 
tegen relatief lage kosten het leven kan redden. 
En dat spot met alle critici die menen dat ontwik-
kelingshulp alleen maar weggegooid geld is.
Tot voor kort meenden veel aidsdeskundigen dat 
de behandeling van aids in Afrika feitelijk on-
doenlijk was. Aidsremmers waren alleen al veel te 
duur, want in Europa kost een behandeling snel 
tienduizend euro per jaar. Ook zou het onmo-
gelijk zijn om de ARV’s in Afrika te verstrekken. 
Want wie anti-retrovirale middelen krijgt, moet 
constant worden begeleid en gecontroleerd. Be-
gin daar maar eens aan in Afrika, waar het zie-
kenhuizen zelfs ontbreekt aan water, zeep, bed-
den of muskietennetten. Op een continent waar 
85 procent van de bevolking ver weg op het plat-
teland woont. En wat te denken van het spreek-

Even voorstellen...
Ralf Bodelier (Vaals, 1961) volgde een lerarenoplei-

ding geschiedenis en studeerde Theologie aan de 

Universiteit van Tilburg.
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en schrijft onder meer voor NRC Handelsblad, Filo-

sofie Magazine en Intermediair, waarin in september 

2006 ook bovenstaand artikel verscheen. Bovendien 

is hij redacteur van Civis Mundi, tijdschrift voor poli-

tieke filosofie en cultuur.

Ralf Bodelier schreef een aantal boeken. Uit 2005 is 

Tegen de Angst. Optimisme als opdracht voor de 21e 

eeuw. In 2004 publiceerde hij Bomen hebben wor-
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en cursussen en voert debatten. Sinds 2007 is hij 
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Hij schreef zijn laatste boek samen met Mirjam Vos-

sen: HULP. Waarom ontwikkelingshulp moet, groeit 

en verandert. Uitgeverij Inmerc. Mei 2007

Doctor Zjoep
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woordelijk gebrek aan verantwoordelijkheidsge-
voel en discipline bij de Afrikaan? ARV’s moeten 
met ijzeren regelmaat worden ingenomen. En, zo 
dachten nogal wat deskundigen, het is de vraag 
of de primitieveling, die de Afrikaan van natu-
re is, deze discipline wel op kan brengen. Voor-
lichting, onthouding en condooms, zo vonden 
experts, waren de enige mogelijkheid om de pan-
demie in te dammen. En de dertig miljoen reeds 
hiv-besmette Afrikanen? Die hadden helaas pech 
en waren ten dode opgeschreven.

‘Nu was er enkele jaren geleden inderdaad geen 
geld voor aidsmedicijnen. Dat is er vandaag wel’, 
zegt van Oosterhout. ‘Sinds kort steekt het wes-
ten honderden miljoenen in de aankoop van 
aidsremmers. Dat zijn dan wel niet de merkarti-
kelen uit de Verenigde Staten, maar exacte kopie-
en daarvan uit India, China en Thailand’. Ook de 
ARV’s die van Oosterhout voorschrijft komen uit 
Azië. Van het Thaise bedrijf Cipla. Eerder schreef 
hij medicijnen voor van het Indiase concern Ram-
baxy.

Om jaarlijks veertigduizend nieuwe patiënten op 
te vangen, is echter veel meer nodig. Zo gaat op 
dit moment in élk Malawiaans ziekenhuis een 
speciale hiv-unit open. Duizend gezondheidswer-
kers zijn voor enkele weken uit hun ziekenhuizen 
geplukt en kregen een speciale opleiding om in 
zo’n unit te werken.

Wat het Malawiaanse aidsprogramma echter het 
meest revolutionair maakt, is haar rigoureuze 
breuk met het begeleiden en monitoren van hiv-
patiënten. Speciaal opgeleide counsellors doen 
de intake. Wie hiv-positief blijkt, krijgt vervolgens 
een consult bij een aidsbehandelaar, waarna hij 
de ARV’s ontvangt. Daarna ziet hij zijn behande-
laar nog maar eens per jaar. In Europa en de VS 
daarentegen wordt een aidspatiënt doorlopend 
gevolgd en met veel dure tests gecontroleerd. 
Wanneer zijn medicatie niet aanslaat of bijwer-
kingen heeft, wordt deze meteen aangepast. In 
Malawi is van zo’n controlesysteem geen spra-
ke. Al was het maar omdat de patiënt hier maar 
over één, zij het bijzonder effectieve, aidsremmer 
beschikt.

Al deze elementen houden de behandeling sim-
pel en dus goedkoop, waardoor 40.000 nieuwe 
patiënten op jaarbasis inderdaad haalbaar is. En 
wat de discipline van de Afrikaan betreft; Van 
Oosterhout ziet geen enkel verschil met de zelf-
beheersing van de doorsnee Europeaan. Ook Ma-
lawianen houden zich keurig aan het schema van 
twee maal daags een pilletje. De idee dat Afrika-
nen geen verantwoordelijkheidsgevoel zou heb-
ben, blijkt een racistisch vooroordeel.

En de resultaten van de Malawiaanse aanpak? 
Die zijn volgens van Oosterhout zeer bemoedi-
gend. Tenminste 75 procent van de patiënten re-

ageert heel goed op de ARV’s. Ze worden weer 
dikker, blijken minder ontvankelijk voor ziektes 
en op het oog lijkt het virus uit hun lichaam ver-
dwenen. Van de overige 25 procent zijn de resul-
taten gemengd.  Zo’n 10 procent haalt het helaas 
niet. Bij hen slaan de ARV’s niet aan.  Zij overlij-
den.

In 1990, toen iedereen al wist dat aids in Afri-
ka op een ramp uit zou lopen, haalde het rijkste 
deel van de wereld haar schouders op. Het be-
steedde op dat moment minder dan 30 miljoen 
dollar per jaar aan de bestrijding van álle seksu-
eel overdraagbare ziekten in Afrika, waaronder 
aids. Dat was vier cent per Afrikaan per jaar. En 
die vier cent moesten zowel worden uitgegeven 
aan onderzoek, als aan voorlichting en behande-
ling. In 1996 was dit bedrag opgelopen tot niet 
meer dan zes cent per Afrikaan per jaar.

Nu, tien jaar later, is alles anders. Dat vandaag 
meer dan 30.000 hiv-besmette Malawianen weer 
een toekomst hebben, is onder mee te danken 
aan het Nederlandse ontwikkelingsgeld waar-
mee van Oosterhout en zijn Nederlandse colle-
ga’s worden betaald. Het meeste geld komt ech-
ter uit de Verenigde Staten. Met name uit het 
Global Fund to fight aids, tb and malaria. Dit ‘we-
reldfonds’ is net als de ‘Millenniumdoelen’ een 
geesteskind van de Amerikaanse econoom Jef-
frey Sachs. En het fonds wordt voornamelijk ge-
vuld met geld van Microsoft-topman Bill Gates. 
Maar ook de regering Bush doet veel aan aidsbe-
strijding in Afrika. Niet alleen trok Bush het Ame-
rikaanse budget voor ontwikkelingshulp de af-
gelopen jaren op van 10 naar 16 miljard dollar, 
zijn kabinet trekt de komende vijf jaar ook nog 
eens 15 miljard dollar uit ter bestrijding van aids 
in Afrika. Twee-derde van dat bedrag gaat naar 
aidsremmers, condooms en vooral veel voorlich-
ting. En dat is geen overbodige luxe.

Paul mag deze week beginnen aan de ARV’s. Voor 
Martha zijn ze pas over een jaartje nodig. En van-
daag lunch ik met Celia. We kennen elkaar al ja-
ren, sinds ze als magere spriet nog op de middel-
bare school zat. Nu is ze helemaal vrouw. Mooi, 
vol en verleidelijk. En zónder vaste vriend. Celia 
woont in een sloppenwijk in Blantyre en studeert 
deze maand af aan de middelbare hotelschool. 
Celia behoort, kortom, in alles tot de ideale doel-
groep van het aidsvirus. Dus wil ik ook haar mee-
nemen voor een hiv-test.
Ik vraag Celia niet eens meer óf ze condooms ge-
bruikt. Want ik weet dat ze dat niet doet. Con-
dooms zijn op de eerste plaats slecht verkrijg-
baar. Scholen, HBO-opleidingen en universiteiten 
raden ze met klem af. Condoomautomaten be-
staan niet in Malawi. En de meeste winkeliers 
verkopen ze niet, want ze vrezen lastige vragen 
of kwaaie koppen van hun pastoor, dominee, pre-
dikant of profeet. Ook al gaat zuidelijk Afrika 
aan aids ten onder, als engelen van de dood, vol-

harden de religieuze leiders in hun verzet tégen 
voorbehoedsmiddelen. En het grootste deel van 
het openbare leven, van scholen via ziekenhui-
zen tot jeugdverenigingen en radio-omroepen is 
nu eenmaal in handen van de kerken.

Ze kán het ook simpelweg niet máken, zegt Celia, 
om condooms bij zich te dragen of er zelfs maar 
over te beginnen. Jonge vrouwen moeten fris 
en maagdelijk zijn, en dat betekent naïef en on-
schuldig. Praten over condooms, laat staan een 
pakje in het handtasje, is daarom volstrekt on-
denkbaar. Althans wanneer je niet voor hoer wil 
worden versleten. Om dezelfde reden doen zelfs 
hoeren niet aan safe seks. En niet alleen con-
dooms zijn onbespreekbaar, álles wat met seks 
te maken heeft, aids inclusief, is taboe. Dus pro-
beert Celia zich van seks te onthouden. Helaas 
lukt dat niet altijd. Daarom is een hiv-test geen 
gek idee.

Gelukkig wil Celia mee naar de Voluntary Coun-
seling and HIV-Test in het Queen Elizabeth Cen-
tral Hospital. Natuurlijk, omdat de aidsafdeling 
onherkenbaar in de leprakliniek is verstopt. En 
omdat een blanke man erop aan dringt. En om-
dat weer een andere blanke man, doctor Zjoep 
haar wellicht zal behandelen. Maar óók omdat 
de uitslag ‘hiv-positief’ niet langer haar dood-
vonnis betekent. In tegendeel. Celia beseft dat de 
gratis medicijnen een eventueel doodsvonnis on-
schadelijk kunnen maken.

Maar hoe succesvol het nieuwe behandelpro-
gramma ook mag zijn, één probleem is bij lan-
ge na nog niet opgelost. De besmetting gaat 
gewoon door. Onder meer omdat nog dezelfde 
gevoeligheden bestaan rondom aids en hiv als 
in de jaren ’80. Twintig jaar aids in Afrika en een 
slachting van onvoorstelbare omvang ten spijt, 
is de ziekte nog stééds onbespreekbaar. Dat het 
iets te maken heeft met het feit dat Malawianen 
hiv verbinden met een zondig leven, is volgens 
Van Oosterhout ongetwijfeld waar.

Maar het is net zo waar dat mensen met hiv tot 
voor kort ten dode waren opgeschreven. Van 
Oosterhout hoopt dat met de komst van steeds 
meer behandelingstechnieken, ook steeds meer 
mensen in zullen zien dat aids op de eerste plaats 
een ziekte is. Een ziekte die onder controle te krij-
gen valt. En dat het taboe dan eindelijk doorbro-
ken wordt.
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TAKEL-SERVICE DUYTS
   Takel- Bergings en Autotransport
   Motorfietstransport
   A.P.K Keuringsstation
   Taxi Roeven 5

6031 RN NEDERWEERT
Alarmnr.: 0495 63 12 46
Opsl. nr.: 0495 63 22 50

Fax nr.: 0495 63 47 23

Het adres voor beterschap
Het beste recept begint met informatie

Hoogstraat 27 & Hegstraat 28
6001 ET Weert
Telefoon 0495-532461

Hupperetz
 Stadsapotheek sinds 1898
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Kinderen zijn kwetsbaar, zeker kinderen die op-
groeien in de zogeheten Zuidlanden. Door ar-
moede, beperkt onderwijs, slechte gezondheids-
zorg of het ontbreken van speciale voorzieningen 
(gehandicaptenzorg) en politieke onrust groeien 
veel kinderen op in omstandigheden die je nie-
mand toewenst. Als deze kinderen ook nog de 

ouderlijke zorg moeten missen – bijvoorbeeld de 
kinderen die hun ouders hebben verloren door 
AIDS - dan is het onze plicht om daar iets aan 
te doen.
Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroei-
en, waar ter wereld ze zich ook bevinden. Kin-
deren moeten kind kunnen zijn. Jezus zelf wijst 

ons er in het Evangelie verschillende keren op. 
Het Missieburo Roermond verleent al meer dan 
25 jaar hulp en steun aan kinderen in de Missie, 
die moeten opgroeien in moeilijke omstandighe-
den, via een adoptieprogramma. Zo kan men de 
studie van een kind in Brazilië ondersteunen en/
of de zorg en opvang van een kind in Oeganda op 
zich nemen. Ook kan men kinderen in Cambodja, 
Chili, India en Pakistan via dit adoptieprogramma 
helpen om op eigen benen te staan. Alle contac-
ten lopen via Nederlandse/Belgische missionaris-
sen ter plaatse of hun inlandse opvolgers. 

Zuster Redempta Bogers is één van deze con-
tactpersonen. Zij werkt sinds 1962 in de binnen-
landen van Noordoost Brazilië. Zij is begonnen 
met het oprichten van moederclubs in zes dorp-
jes, waar ze vrouwen les gaf in hygiëne en het 
maken van kleding. Later heeft zij verschillende 
crèches opgericht en een basisschool geopend. 
Zuster Redempta is onlangs door de Braziliaanse 
gezondheidsdienst geprezen, omdat ‘haar’ kinde-

Laat ze kind zijn
Frank Soeterik, directeur van het “Missieburo Roermond” schreef voor 
dit “Jaarboek” het volgende artikel. Van huis uit is hij afgestudeerd als 
biloog te Nijmegen, desondanks is hij in het najaar van 2008 al 25 jaren 
verbonden aan het Roermondse missiebureau.

Frank schrijft Zr. Redempta

Kwetsbaar

Kinderen die kind kunnen zijn

Zr. Redempta's kleuterschool
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door de Rode Khmer gezien als indoctrinatie van-
uit het Westen. De gevolgen zijn voor het land 
vanzelfsprekend desastreus te noemen. Via on-
derwijs wil Pater Visser het middenkader weer 
opbouwen. Er zijn meer dan 4.500 kinderen die 
nauwelijks enige vorm van opleiding hebben ge-
noten. Vooral aan technisch geschoolde mensen 
is een groot tekort. Ook voor deze kinderen wil 
het adoptieprogramma uitkomst bieden.
Dit jaar zal St. Noa’s Family, een tehuis in Oegan-
da, haar 25-jarig bestaan gaan vieren. Pater Piet 

Hooyschuur wp, geholpen door een zestal eigen-
landse vrouwen, heeft de zorg over tientallen 
kinderen. Zij kunnen bij St. Noa’s de verzorging 
krijgen, die door hun eigen familie niet meer ge-
geven kan worden. Ook zij worden via het adop-
tieprogramma gesteund.

ren er allemaal zo goed verzorgd uitzagen en in 
de regio geen enkel kind meer ondervoed was. 
In het plaatsje Tapere is op initiatief van de zuster 
een school opgericht, die inmiddels bijna duizend 
leerlingen telt. Het is de enige school in de regio 
die ook zelf onderwijzers opleidt. De school heeft 
48 leerkrachten en zes helpers. Na hun opleiding 
vinden deze jonge mensen vrij snel werk. 

Onlangs heeft Zuster Redempta een mooi ver-
haal verteld over een kind dat 20 jaar geleden 
door het adoptieprogramma geholpen werd. Het 
ging om José da Silva en hij kwam uit een gezin 
van 15 kinderen. De ouders waren arm en kon-
den de kinderen maar net te eten geven. Na zijn 
opleiding kon hij als onderwijzer gaan werken. 
Nu is José directeur van een staatschool. Hij komt 
regelmatig Zuster Redempta opzoeken, want hij 
is haar zeer dankbaar. Zonder het adoptiepro-
gramma was hij nooit zo ver gekomen!

Pater Johan Visser sdb is verantwoordelijk voor 
het adoptieprogramma in Cambodja. Onder het 
terreurbewind van de Rode Khmer zijn honderd-
duizenden mensen, de zogenaamde intellectu-
elen, vermoord. Elke vorm van onderwijs werd 

Killing Fields

Iedereen helpt mee bij St. Noa's

Frank zoekt (ook) in Sharm-el-Sheik

Het Missieburo Roermond is voortdurend op-
zoek naar nieuwe donateurs/sponsors, die een 
kind in de Missie een mooie toekomst willen ge-
ven. Mensen, die kinderen weer kind willen la-
ten zijn. 

Wilt u ook helpen? 
Neem dan contact op met het Missieburo Roer-
mond. Voor slechts € 20 per maand kunt u een 
kind helpen! 
Kijk ook op de website: www.missieburo.nl

Missieburo Roermond
Neerstraat 49, 6041 KB  Roermond
Postbus 198, 6040 AD  Roermond
Tel. 0475-38 68 80
E: adoptie@missieburo.nl

Pater Johan Visser

Da Silva nu
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De genodigden werden vanaf 19.00 uur in de 
lounge verwelkomd met koffie, thee en nog wat 
lekkers erbij, dat namens de stichting werd aan-
geboden. Ook de pauze vond in de lounge plaats, 
waar allen weer gastvrij werden onthaald.

Om half acht opent voorzitter Pierre Kuppens de 
bijeenkomst en heet de genodigden van harte wel-
kom. Een speciaal welkom was voor de drie gast-
sprekers. Hij verzocht deken Hans Franken voor te 
gaan in gebed, die een Ghanees gebed voorlas. 

Ontmoetingsavond 2007
Op woensdag 12 september 2007 werd in Golden Tulip Weert de traditie 
van de ontmoetingsavonden voortgezet. Het zou volgens het organiserend 
bestuur van Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront een veelbelo-
vende avond worden en dat bleek niets teveel gezegd.

Pauze

Rustpoos

Jubileumboeken en de 'gouden' bus Aandachtig gehoor

Tijdens avond werd de genodigden de gelegen-
heid geboden het bijzondere jubileumboek “Ie-
der zijn missie” en het “Jaarboek editie 2007” 
voor een combinatieprijs aan te schaffen.
De opbrengst van deze boekenverkoop en een 
eventuele vrijwillige financiële bijdrage komen 
geheel ten goede aan de missionarissen uit het 
Weerterland, hun projecten in de ontwikkelings-
landen en aan de mensen, die hulp zo hard no-
dig hebben.

De inleidingen werden verzorgd door:
Pater Piet Cuijpers sds, generale missiesecreta-
ris Salvatorianen (Rome): “De toekomst van het 
Christendom in India”.
Zuster Materna Wehrens fps, generaal over-
ste van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed 
(Windraak): “Ontwikkelingen op Oost-Timor”
Mevrouw Linda Koppen (Eindhoven), gewerkt in 
de verpleging voor Dokters van de Wereld, een 
internationale medische humanitaire organisatie: 
“Ontwikkelingswerk op Sumatra (Indonesië)”
Een verslag over de betreffende inleiding is el-
ders in deze uitgave te lezen.
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Tot slot bedankte de voorzitter de genodigden 
voor hun aanwezigheid, die zeer op prijs werd 
gesteld. Uiteraard kregen de inleiders hun wel-
verdiende dankwoorden, die met applaus uit de 
prettig volle zaal werd ondersteund.

Naast dank kreeg pater Piet een fles wijn, zuster 
Materna en Linda kregen elk een fraai boeket. Te-
vens werd zuster Materna de symbolische 2.000 
euro cheque overhandigd. Deze geldsom is be-
stemd voor het onderwijsproject in Indonesië van 
de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed.

Ook het aanwezige ouderpaar van pater Piet, de 
heer Piet Cuijpers (Piet van Puine Wies) en me-
vrouw Ans Cuijpers-Rutjens, die onlangs hun 
gouden huwelijksfeest hadden gevierd, werd ge-
fêteerd.
En last but not least werd de heer Bert Verheggen 
in het hem toekomend zonnetje gezet voor zijn 
bovengemiddelde werkzaamheden voor de Sint 
Maartenstochten, waarvoor hij op zijn eentje 54 
cadeaus wist te vergaren.
Uit de reacties uit de zaal kon worden opge-
maakt dat ook deze ontmoetingsavond als goed 
geslaagd kan worden beschouwd. En vandaar 
ging ieder voldaan zijns weegs.

Luisterende oren

Goedgehumeurde genodigden

Pater Piet wordt bedankt

Mevrouw Cuijpers, pater Piet en de heer Cuijpers

Zr. Materna met boeket en cheque Een dankuwel voor Linda Koppen

De heer Bert Verheggen
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Pater Piet Cuijpers is vicaris generaal van zijn 
congregatie de Salvatorianen en is vanaf 1999 
woonachtig in Rome. Bij de Salvatorianen staat 
de verkondiging van Jezus als Heiland centraal 
en ze leggen een zwaar accent op de roeping van 
leken. De stichter van de orde, de in 1848 in het 
Schwarzwald geboren Frans Jordan vond dat de 
katholieke kerk een lekenkerk is. 
De Salvatorianen zijn van oorsprong een Belgi-
sche provincie maar omdat hun klooster op de 
Belgisch-Nederlandse grens lag was een derde 
van de leden Nederlander. Nu is de congregatie 
vertegenwoordigd in 35 landen op alle continen-
ten. ‘Padre’ Piet is vanwege zijn functie veel op 
reis en is binnen de orde verantwoordelijk voor 
de missie. Zo ongeveer de helft van het jaar zit hij 
in Azië en Afrika.

Het blijkt een moeilijk thema te zijn, want “toe-
komst”, “christendom” en “India” zijn elk zeer 
divers. Veralgemeningen zijn niet mogelijk:
DE toekomst … bestaat niet, 
HET christendom … bestaat niet en 
India … bestaat evenmin.

Er zijn vele India’s met vele gezichten
Een voornamelijk geweldloze opstand onder Ma-
hatma Ghandi en Jawaharlal Nehru vormden een 
onderdeel naar de weg van onafhankelijkheid.
Hoewel zij in het westen als de grote helden 
van de onafhankelijkheid worden gezien wa-
ren Chandra Shekhar Azad en zijn groep volgens 
de Indiërs zelf de echte helden. Udham Singh, 
Chandra Shekhar Azad en Bhagat Singh leidden 
met hun groep de onafhankelijkheid van Brits In-
dia in 1947. Het Indiase subcontinent werd door 
de Britten verdeeld in de seculiere staat India en 
de kleinere moslimstaat Pakistan. India - de of-
ficiële naam is “The Republic of India” - is een 
federale staat en heeft 28 deelstaten, waarvan 
tien met een bevolkingsaantal van meer dan vijf-
tig miljoen inwoners, 6 unieterritoria en 1 natio-
naal hoofdstedelijk territorium (Dehli). 

India heeft een oppervlakte van ca. 3,3 miljoen 
km2 en is daarmee ongeveer 79 keer zo groot 
als Nederland en het op zes na grootste land ter 
wereld. India grenst in het noorden en noord-
oosten aan Bangladesh (4.053 km), Myanmar 
(1.463 km), Bhutan (605 km), Nepal (1.690 km), 
China (3.380 km), en in het noordwesten aan Pa-
kistan (2.912 km). 

India ligt ingeklemd tussen de Golf van Bengalen 
in het oosten, de Arabische Zee in het westen en 
de Indische Oceaan in het zuiden. De totale leng-
te van de kustlijn bedraagt circa 7.000 km. De af-
stand van oost naar west is 2.950 kilometer en 
van noord naar zuid 3.250 kilometer.

Bij het begin van de 20e eeuw telde India 250 
miljoen inwoners; dat aantal is nu verviervou-
digd. Volgens de laatste volkstelling telde India 
1.028.610.328 (2001) inwoners en volgens niet-
officiële schattingen telt het land anno 2007 on-
geveer tegen de 1.130.000.000 inwoners, waar-
van ongeveer 80% op het platteland woont.
Ongeveer de helft van de Indiase bevolking, zo’n 
500.000.000 personen, is jonger dan 20 jaar. Het 
noordoosten telt 200 etnische groepen (stam-
men) van Mongoolse oorsprong.
In India worden lokaal veel verschillende talen 
gesproken. De belangrijkste taal is het Hindi, dat 
evenals het oude Sanskriet geschreven wordt in 
het Devanagari-schrift. Het Hindi is de primaire 
officiële taal, die door de federale overheid wordt 
gebruikt. Het Engels wordt door de federale over-
heid gebruikt om met staten waar het Hindi niet 
de officiële taal is te communiceren en is populair 
in het zakenleven, in regeringszaken en in niet-
Hindi sprekende staten. Daarnaast heeft India 
nog 21 andere officiële talen op zijn grondgebied 

De toekomst van
het Christendom in India
Dit artikel is de ingekorte versie van de voordracht, die door pater  
Piet Cuijpers sds op woensdag 12 september 2007 tijdens de traditionele 
ontmoetingsavond van het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront werd 
gehouden.

Een bevlogen pater Piet

De vele gezichten van India

of India?

of India?

of India?

CHINA?

EUROPESE
NEOGOTIEK?

DUITSLAND?
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ingesteld. Los daarvan hebben de staten territo-
ria zelf ook officiële talen ingesteld. Tot slot zijn 
er nog 392 (2005) andere levende talen.
Verder kent India een religieuze verdraagzaam-
heid, een stedelijke ontwikkeling, een opkomen-
de middenklasse, armoede voor 80% van de be-
volking, een kastensysteem, dat niet religieus 
maar sociaal bepaald is.
India is de bakermat van verschillende godsdien-
sten, waaronder het Hindoeïsme (80%), Boed-
dhisme (1%) en Sikhisme (2%). Ook de Islam 
(15%) heeft een belangrijke invloed op de Indi-
ase geschiedenis en India hoort, samen met In-
donesië en Pakistan tot de top drie van landen 
met het grootste aantal moslims. De bevolking 
telt 2% christenen, dat komt overeen met 24 mil-
joen gelovigen.
India kent geen staatsgodsdienst en is officieel 
een seculier land.

Andere kenmerken zijn de verschillende minder-
heden, zoals Sikhs, gegarandeerde rechten in de 
grondwet en concentraties van groepen gelovi-
gen.

Nergens anders is het kastensysteem zo ingewik-
keld en systematisch uitgewerkt als in India. De 
Indiase term voor kaste is “jati”. Een kaste kan 
uit een handvol mensen tot vele duizenden varië-
ren. Er zijn duizenden dergelijke jati’s, en elk heeft 
zijn distinctieve regels. De term “Varna” (kleur) 
verwijst naar de oude en enigszins geïdealiseer-
de viervoudige onderverdeling van de hindoeïs-
tische maatschappij: Brahmanen, de priesterlijke 
en geleerde klasse; Kshatriya’s, de strijders en de 
heersers; Vaishya’s, de landbouwers en de hande-
laars en Shudra’s, de burgers en arbeiders. 

Deze afdelingen waren vroeger grote, brede, niet-
gedifferentieerde sociale klassen. Onder de cate-
gorie van Shudra’s staat de groep onaanraakba-
ren, ook wel paria’s genoemd. Zij noemen zichzelf 
Dalit en worden als kasteloos beschouwd. Deze 
groep mensen doet het vuile werk van de maat-
schappij.

Pater Piet neemt de zaal mee naar India en leert 
op aanschouwelijke wijze het begroetingsge-
baar. Hij wijst daarvoor enkele ‘vrijwilligers’ aan 
en hangt elk van hen een sjaal om.
In het westen zijn de mensen gewend, handen te 

schudden als zij elkaar (formeel) begroeten. In In-
dia is er een gebaar, dat minstens even respect-
vol en stijlvol overkomt: men brengt de handpal-
men samen, ongeveer voor de borstkas of kin, 
het hoofd licht gebogen, terwijl men zegt: “Na-
maskar”. De ander aanraken is daarbij niet toe-
gestaan.
Na enige oefenen lukt het en mag ieder, opge-
lucht en een sjaal rijker, weer naar zijn plaats te-
rug. 
Bij de verwelkoming in India wordt een olielamp 
aangestoken, want een gast brengt licht.

HET christendom
Missionering in de eerste eeuw
De Thomaschristenen in India voeren hun oor-
sprong terug op de missionering van de apos-
tel Thomas. Tweeduizend jaar later is de diversi-
teit onder de Thomaschristenen groot. Het beleid 
van latinisatie van Portugese kolonisten in de 16e 
eeuw speelt daarin een belangrijke rol.

Thomaschristenen zijn een van de minder beken-
de groepen christenen in India, ook wel Malabar-
christenen genoemd. De Thomaschristenen van 
de Syro-Malanbaarse katholieke Kerk zijn Indisch 
maar niet hindoeïstisch, katholiek maar niet La-
tijns.

De bakermat van de Thomaschristenen ligt in 
Zuidwest India aan de Malabarkust, in de huidi-
ge deelstaat Kerala, leven zowat vijf miljoen met 
Rome verbonden, zogenaamde Thomaschriste-
nen. Zij kennen een grote bloei met vele duizen-
den roepingen. De moeilijkheid daar is ze alle-
maal te vormen en plaats voor hun benoeming 
te vinden

Missionering in de zestiende eeuw
Franciscus Xaverius (1506 – 1552), eigenlijk 
Francisco de Yasu de Azpilcueta y Xavier, was een 
Spaanse jezuïeten missionaris, die een belang-
rijke rol speelde in de opbouw van de missie in 
Zuid- en Oost-Azië. Xaverius kreeg de opdracht 
van Ignatius, om het geloof te verspreiden in In-
dië. In 1542 kwam hij in Goa aan.

De opmerkelijkste kerk staat in Velha Goa zelf: de 
Basilica de Bom Jesus. Een indrukwekkend don-
kerrood gebouw met renaissance- en barokken-
merken. In de basiliek liggen de resten van Sint-
Franciscus Xaverius, de patroonheilige.

Missionering in de negentiende eeuw
Salvatoriaanse missionarissen concentreren hun 
activiteiten al meer dan honderd jaar op het ge-
bied van de tribale gordel in het noordoosten. Zij 
waren de eersten die educatieve en medische in-
stellingen in deze achtergebleven gebieden heb-
ben opgericht. 

Pater Piet met sjaal

Het aansteken van de kandelaar bij het begin 
van de viering

Indiase Heiland

Het kruis van de Syro-Malabaarse ritus uit de 
vierde eeuw
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Klaarstraat 9
6035 AA Ospel

Tel.: 0495-631257
Fax: 0495-460231

info@visound.nl
www.visound.nl

ontwerp en fabricage van interieurs op maat sinds 1936

Rijksweg Zuid 10, 6031 RL  Nederweert
Telefoon: 0495-631270, www.depinmaekers.nl

All Office Knapen
Molenstraat 17
6001 GW Weert
Postbus 93
6000 AB Weert
Telefoon 0495 53 43 65
Telefax 0495 53 21 95

Internet www.knapen.nl
E-mail  info@knapen.nl

Venloseweg 7a
6035 RX Ospel
tel.  0495 63 29 36
fax.  0495 62 55 81
e-mail: info@schade-service.nl
internet: www.schade-service.nl

Uitvaartverzorging Strijbos

Hoogpoort 12

Postbus 524 • 6000 AM Weert

Tel. 0495 - 543521 • Fax 0495 - 546874

E-mail p.strijbos@hetnet.nl

Ook voor op- en herbegravingen
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Missionering in de twintigste eeuw
Indiase missionarissen werken op hun wijze in 
het hele subcontinent. Er zijn, ook in India, ver-
schillende groepen christenen, dat zeker niet van 
HET christendom gesproken kan worden.

DE toekomst
Als iemand 50 jaar geleden gezegd zou heb-
ben, dat er mensen op de maan zouden lopen, er 
draagbare telefoon zou zijn, je kan internetten, 
het klonen van mens en dier, broeikaswerking of 
dat er kerken en kloosters gesloten worden dan 
zou iedereen gereageerd hebben met “Dae es 
neet good wiees!”. Mark Twain citerend: “Voor-
spellen is moeilijk, vooral als het de toekomst be-
treft.”

Toch kan er wel iets over de ontwikkelingen in In-
dia gezegd worden. Zo hebben globale stromin-
gen overal hun invloed, dus ook in India.
Globalisering of mondialisering, een proces 
waarbij vooral uiteenlopende economische acti-
viteiten een steeds internationaler karakter krij-
gen als tegenhanger van de plaatselijke onder-
ontwikkeling in India; 

Secularisering is de algemene benaming voor de 
verwereldlijking zoals die tot uitdrukking komt in 
laïcisering, ontkerkelijking, de reductie van religie 
tot het private terrein en de afname van de maat-
schappelijke invloed van religie tegenover de In-
diase traditionele waarden;
De economische en technische ontwikkeling in 
tegenstelling met de situatie op het platteland;
Radicalisering, de neiging tot diep ingrijpende 
sociale en politieke hervormingen, staat in con-
trast met de verdraagzaamheid en vredelievend-
heid in het Hinduïsme.
Gevolgen zijn: politiek fundamentalisme, anti-be-
keringswetten en de naam India wijzigen in Hin-
dustan.

De ontwikkeling van de Kerk
Het opzetten van pastorale programma’s zo-
als huizen voor straatkinderen door Don Bosco; 
Small Christian Communities in de noordooste-
lijke bisdommen. De verminderende invloed in 
onderwijs en gezondheidszorg (in de jaren 50 
beheerden de katholieke zusters 50% van de zie-
kenhuizen). Een hoog maar wel verminderend 
aanzien van de priesters en religieuzen. De Kerk 
heeft een sterke en duidelijke identiteit, is mis-
sionair gericht en groeit door geboorten en ook 
door volwassendopen.

De volgende problemen komen voor.
Door de kleine gezinnen worden de roepingen 
minder; ambtsverlatingen en een dalend niveau 
van de kandidaten doordat de besten een goed-
betaalde baan (in het buitenland) kiezen en het 
dalend aanzien van de priesterroeping. Verder 
wordt de traditionele cultuur overspoeld door de 
westerse ‘waarden’. Daarbij behoren de christe-
nen tot de armere bevolkingsgroepen, zoals de 

Eucharistieviering in de Syro-Malabaarse ritus

De ons bekende vorm van eucharistieviering

Uniform  - Sari (Hindu) en habijt  
(traditioneel Europees)

Dalits (kastenlozen), de kustbewoners (vissers) 
en de stammen, waaronder de Adibasi, de oer-
bevolking van India, en het meest onderdrukte 
volk van dit land

Toch toekomst?! 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En aan die 
toekomst kan gewerkt worden op de Christ Jyo-
ti School gelegen in Nagaon, in het hart van de 
noordoostelijke deelstaat Assam, de rijstkom van 
India. Een school van de congregatie van Salva-
torianen. De school wordt door 2.000 leerlingen, 
waarvan 40 christenen, bezocht. De nieuwe vleu-
gel is een vijftal jaren geleden bijgebouwd en is 
mede mogelijk gemaakt door het Missie Thuis-
front. Ook worden er 10 bussen, waarvan de oud-
ste 51 jaar is, ingezet om de leerlingen van en 
naar huis te rijden. Wat woorden niet kunnen be-
schrijven geeft de foto-impressie (pagina 27) een 
kijkje achter de schermen van het dagelijks leven 
van de Christ Jyoti School weer.

Naar de bussen Instappen

Christ Jyoti SchoolChrist Jyoti School
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• gezichtsbehandelingen • pedicure
• anti-rimpelbehandelingen d.m.v. face setting of hyaluronzuur 
• permanente make-up • lichaamsbehandeling • zonnestudio 
• infra-rood sauna • hotstone massage • electrisch ontharen 

• foto-licht ontharen • visagie • verwijderen van  
pigmentvlekken • micro- dermabrasie 

• kadobonnen in alle prijsklasse

Burgemeester Hobusstraat 2, 
6031 VA Nederweert
tel. (0495) 62 55 40

lid ANBOS Depositaire Guinot

� VORMGEVING
� DRUKKERIJ

Maaspoort 14a
6001 BP Weert

Tel. 0495-521429

info@drukkerijlempens.nl
www.drukkerijlempens.nl

Breng kleur
in uw drukwerk

Advertentie Missiethuisfront  03-04-2008  15:39  Pagina 1
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Ontwikkelingen op Oost-Timor

Zij werkte 20 jaar, van 1963 tot 1983, als missi-
onaris in Indonesië en is nu al weer ruim 20 jaar 
generaal-overste van haar congregatie, de Lief-
dezusters van het Kostbaar Bloed. Zuster Mater-
na woont met enkele van haar medezusters in 
een oude Limburgse carréboerderij op Windraak, 
even ten zuiden van Sittard. In deze stad werd 
in 1857 werd de congregatie opgericht om kin-
deren, ouderen en de allerarmsten te ondersteu-
nen. Een kennismaking en voor sommigen onder 
ons een hernieuwde kennismaking met een zus-
ter, die naastenliefde en klaarstaan voor anderen 
hoog in haar vaandel heeft staan. 

Tjorowolio
Met de luid geslaakte uit de Oost komende vreug-
dekreet “tjorowolio”, fijn dat ik bij jullie mag zijn, 
begint zuster Materna haar verhaal, waarvan on-
derstaand een samenvatting. 

De paus
Zij vervolgt in haar eigen Limburgse streektaal 
met een anekdote over paus Benedictus XVI. 
Toen de paus nog kardinaal Joseph Alois Ratzin-
ger heette had hij al de papegaai Lora. Hij was 
meer dan twee maanden paus en bij binnen-
komst van zijn werkkamer riep Lora nog steeds 
iedere morgen: “Gute Morgen Herr Kardinal”. De 
paus vond dat deze goedemorgen wens niet lan-
ger kon en moest veranderen in een “gute Mor-
gen Heiliger Vater”. Tijdens de stille uurtjes werd 
er dan ook met de papegaai druk geoefend. Ook 
na een week oefenen riep Lora nog even vro-
lijk: “Gute Morgen Herr Kardinal”. Het was in de 
nacht van zaterdag op zondag, dat de paus een 
ingeving kreeg. ’s Morgens deed hij zijn beste ka-
zuifel aan, zette zijn mijter op en droeg daarbij 
borstkruis en de fraaie pauselijke ring. En met de 
staf in zijn hand ging de paus naar zijn werkka-
mer. De papegaai zag hem, vloog naar het hoog-

ste punt in de kamer en riep bij deze Blijde In-
komst: “Köln Alaaf!”. (Hoe het verhaal verder 
afloopt zal mogelijk bij een van de volgende ont-
moetingsavonden verteld worden. red.)

Terugblik
Timor, een eiland in het zuiden van de Malayaan-
se archipel, wordt verdeeld tussen de onafhan-
kelijke staat Oost-Timor en West-Timor, een deel 
van de Indonesische provincie Nusa Tenggara Ti-
mur. Oost-Timor heeft ongeveer 1,1 miljoen in-
woners en de oppervlakte bedraagt 40% van 
Nederland. Ongeveer 90% van de bevolking is 
katholiek, de overigen zijn islamiet en protes-
tant. Naast het Portugees is het Tetun de nationa-
le taal. Het binnenland van Oost-Timor wordt ge-
kenmerkt door ruige bergen en tropische bossen. 
De kust bestaat voor een groot deel uit mooie 
stranden. Ondanks de grote hoeveelheid analfa-
beten, is het opmerkelijk dat het land vrij veel 
dichters heeft.

In 1974 begon Portugal, dat ongeveer 200 jaar 
gezag had uitgeoefend in Oost-Timor met de 
voorbereidingen voor dekolonisatie. Op 28 no-
vember 1975 declameerde Oost-Timor haar on-
afhankelijkheid. Slechts tien dagen later, op 
7 december, viel het Indonesisch leger het land 
binnen.
Indonesië annexeerde het gebied als 27e provin-
cie. Hoewel de Verenigde Naties deze annexatie 
nooit hebben erkend, bleven sancties tegen de 
Indonesische invasie achterwege. In de vijf jaar 
daarna zouden zo’n 200.000 Oost-Timorezen, 
ongeveer een derde van de bevolking, als direct 
of indirect gevolg van Indonesisch optreden de 
dood hebben gevonden. Eind jaren ‘80 van de vo-
rige eeuw leek het Indonesische beleid even iets 
milder te worden, er werd zelfs een (beperkte) 
toegang voor toerisme mogelijk gemaakt.
Op 12 november 1991 werden echter tijdens 
een vreedzame demonstratie ongeveer 240 jon-
geren gedood toen Indonesische militairen zon-
der waarschuwing het vuur openden. De Indone-
sische overheid verklaarde aanvankelijk dat bij 
dit “incident” 12 tot 19 studenten waren omge-
komen. Nader onderzoek, onder ander door Am-
nesty International, toonde echter een veel ho-
ger aantal jeugdige slachtoffers. Ook bleken in 
de dagen volgend op dit drama nog eens zeker 
200 jongeren te zijn omgebracht in het zieken-
huis en op de politiebureaus. 

Na 24 jaar onderdrukking door het Indonesische 
regime ging op 30 augustus 1999 de bevolking 
van Oost-Timor massaal naar de stembussen. In 
een allesbeslissend referendum zou worden uit-
gemaakt of het land zich zou afsplitsen van In-
donesië of als provincie van haar bezetter zou 
verdergaan. Ondanks de grove intimidaties door 
Indonesische militairen en pro Indonesische mi-
lities in de maanden die vooraf gingen aan het 
referendum, koos 78,5% voor onafhankelijkheid. 
Als onmiddellijke reactie hierop werd het land in 
twee weken tijd volledig verwoest en kwamen 
ruim 2.500 mensen bij dit geweld om het leven. 
Indonesische militairen en hun milities werkten 
volgens een goed voorbereide strategie van ver-
schroeide aarde. De VN greep niet onmiddellijk 

Zuster Materna Wehrens fps is gastspreekster op woensdag 12 september 
2007 tijdens de traditionele ontmoetingsavond van het Dekenaal Weerter 
Missie Thuisfront. 

Een 'tjorowolio' van Zr. Materna

Oost-Timor

Ik zeg je ...

Vrouw voor haar afgebrand huis
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in, maar ging in de eerste instantie over tot al-
gehele evacuatie van haar staf. Ook werd met in-
grijpen gewacht op de toestemming van de In-
donesische regering. Toen de VN vredesmacht, 
Interfet, uiteindelijk arriveerde was van Oost-Ti-
mor weinig meer over. 

Oost-Timor is op 20 mei 2002 officieel erkend als 
onafhankelijk land. Maar bij onafhankelijkheid 
alleen houdt het niet op. Immers, eeuwen lange 
kolonialisme door Portugal en 24 jaar onderdruk-
king door het Indonesische militaire regime laten 
diepe sporen na. 
Vrijheid dat wel, maar daarbij bittere, bittere ar-
moede, geen geld en verder wanorde in het land. 
Uit alle macht is vooral door de ‘Kerk’ begonnen 
om weer scholen te openen, zodat de kinderen 
tenminste naar school kunnen gaan.

Liefdezusters van het Kostbaar Bloed
Voor de mensen en ook voor de zusters op Oost-
Timor waren de tijden bar en boos. Zuster Mater-
na zegt trots op haar zusters te zijn, die in een 
huis in Lospalos wonen, een plaats in het oosten 
van Oost-Timor. Zij is trots op hun inzet, moed en 
getuigenis, welke de zusters geven van de spiri-
tualiteit en het charisma van de congregatie. 
Op Oost-Timor hebben haar zusters midden in de 
vrijheidsstrijd gezeten. Ze beheerden met z’n vij-
ven een kindertehuis. Aan de voordeur stonden 
soldaten van het Indonesische leger en aan de 
achterdeur ontvingen ze vluchtelingen uit de ber-

gen, die om eten kwamen vragen. Één keer is een 
zuster tussen de vechtende partijen gesprongen 
om een einde aan het geweld te maken. Zuster 
Materna vervolgt met trots haar verhaal: “Wij 
hadden maandenlang geen contact met hen ge-
had. We wisten zelfs niet of ze nog wel in leven 
waren. Toen ze weer konden bellen, vertelden ze 
dat ze op hun post waren gebleven. Dat vond ik 
ontroerend, want het betekent dat ze het charisma 
van onze stichteres - zorgen voor de allerarmsten 
en vrede brengen - zijn blijven uitvoeren.”
Voor haar congregatie is het dit jaar 75 jaar gele-
den, dat zij op Java begonnen. Intussen heeft de 
congregatie daar nu 8 huizen. En het is 50 jaar 
geleden dat op Soemba begonnen werd, het-
geen tot heden geresulteerd heeft in 4 nederzet-
tingen. En zo’n 14 jaar geleden ging de congre-
gatie naar Oost-Timor. Voor het jaar 2008 is het 
plan een huis in Jakarta en een huis op West-Ti-
mor te openen.

Inkomsten
De mensen leven over het algemeen van wat er 
op het land groeit. Als de weersomstandigheden 
goed waren dan hebben ze misschien vijf ‘olieva-
ten’ maïs. Is het te lang droog dan zal het land 
één vat opleveren. Zo’n vat brengt ongeveer  
$ 35,00 op. Na de onafhankelijkheid is de Ameri-
kaanse dollar de munteenheid in Oost-Timor.

Kinderen
In de kampongs zijn er veel kinderen op een leef-
tijd van de basisschool en mavo, die niet naar 
school gaan. Ze passen op jongere broertjes en 
zusjes, werken mee op het land of doen helemaal 
niets. De ouders hebben geen geld om hen naar 
school te laten gaan. De regering geeft tegen-
woordig subsidie aan de scholen, zodat er door 
wie niet kan, geen schoolgeld betaald hoeft te 
worden. Wel moeten ze betalen voor een uni-
form ($ 5,00), schrijfbehoeften ($ 3,00) en indien 
de school doorlopen is dan kost het diploma nog 
eens $ 5,00. Omdat deze bedragen niet zijn op te 
brengen kunnen veel kinderen niet naar school 
gaan. Daarnaast worden veel kinderen van rond 
de tien jaar ‘uitgehuwelijkt’.

Hoe te helpen.
Om de mensen niet zomaar geld te geven, wat 
opraakt en waardoor ze nog steeds niets heb-
ben om te kunnen opbouwen, krijgen ze tijdelijk 

Het 27 m hoge Christusbeeld

bijvoorbeeld geiten, kippen of varkens geleend, 
die ze zelf kunnen verzorgen. Als er jongen ko-
men zijn deze tot tweemaal toe hun eigendom 
en kunnen de mensen hiermee een toekomst op-
bouwen. De aanschafprijs voor een geit of var-
ken bedraagt $ 50,00 en is voor de mensen niet 
op te brengen. De eerst gegeven dieren moeten 
worden teruggegeven, die dan weer aan ande-
re nooddruftigen worden uitgeleend. Voedsel 
vinden de mensen rondom hun woning; overal 
groeit wel wat ‘groen’. Van het vee wat ze op de 
duur hebben gefokt, kunnen uniform, schrijfbe-
hoeften en diploma worden betaald.

De zusters helpen de kinderen en controleren of 
het vee goed verzorgd wordt. Bovendien letten 
de zusters op, dat de ouders het vee niet verko-
pen om hun ‘cultuur’ schulden af te lossen, bij-
voorbeeld bij huwelijken (bruidschat).
Ook zorgen de zusters ervoor, dat de kinderen 
betere voeding krijgen, doordat ze de mensen 
plantjes en zaad geven, zoals maïs en aardnoten 
om die thuis planten en te verzorgen.
Als de kinderen ’s zondags bij de zusters komen 
krijgen ze te eten: een soort erwtensoep, een ta-
piocawortel, een ei, banaan en suiker. Zo wor-
den iedere zondag een honderd tot honderd-
vijftig hongerige kinderen gespijsd en gelukkig 
gemaakt.
Van harte wil zuster Materna ook langs deze weg 
alle mensen danken, welke hen op een of andere 
manier geholpen hebben, zowel wat materie be-
treft als ook door gebed en goede vriendschap.

Naschrift redactie
Twaalf Oost-Timorese rebellen, die in februari 
2008 bij de aanslagen op president José Ramos-
Horta en premier Xanana Gusmão betrokken wa-
ren, hebben zich eind april overgegeven. De pre-
sident had eerder gesuggereerd dat Indonesië 
betrokken was bij de aanslag. Ter beveiliging blij-
ven vooralsnog ruim 2.500 buitenlandse militai-
ren en politieagenten op het eiland.

Zullen de bewoners van Oost-Timor nu eindelijk 
hun welverdiende vrede krijgen en kunnen wer-
ken aan de opbouw van hun eiland?

Mensen op Oost-Timor

Vruchten van het land

Beurt om beurt
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Na haar opleiding HBO-Verpleegkunde ging ze 
een paar jaar werken. Vervolgens volgde ze de 
studie Community Health, die op het op orga-
niseren van de gezondheidszorg in de ontwik-
kelingslanden is gericht. Na de tsunamiramp in 
2004 heeft zij gesolliciteerd bij Dokters van de 
Wereld en werd aangenomen om mee te werken 

in het project in Banda Atjeh (Sumatra, Indone-
sië). Daar heeft zij 8 maanden gewerkt om de ge-
zondheidszorg weer in goede banen te leiden. 
Dokters van de Wereld is de Nederlandse tak van 
internationale humanitaire hulporganisatie Mé-
decins du Monde. De doelstelling is: het verlenen 
van medische hulp aan kwetsbare mensen en be-
volkingsgroepen overal ter wereld, alsook in Ne-
derland, om toegang tot en recht op gezondheids-
zorg te bevorderen en naar kennis en geweten te 

getuigen over schendingen van de mensenrech-
ten, evenals het geven van voorlichting aan het 
publiek. Dokters van de Wereld maakt geen on-
derscheid ten aanzien van religie, ras of politie-
ke voorkeur. Deze hulporganisatie richt zich via 
noodhulp en gestructureerde hulp onder andere 
op slachtoffers van gewapende conflicten en na-
tuurrampen, vluchtelingen, minderheden, straat-
kinderen, aidspatiënten en drugsverslaafden.
Ook biedt Dokters van de Wereld ondersteuning 
aan de groepen mensen, die geen toegang heb-
ben tot de officiële zorginstanties.
Banda Atjeh of Banda Aceh is de hoofdstad van 
de Indonesische provincie Atjeh. De stad ligt op 
de noordelijke punt van het eiland Sumatra, aan 
de monding van de Atjehrivier (Sungai Aceh), 
waar de Straat van Malakka en de Indische Oce-
aan elkaar ontmoeten. In Atjeh is de islamiti-
sche wetgeving de Syariah ingevoerd en wordt 
het geloof hier sterker beleden dan in veel ande-
re delen van Indonesië. Bijna alle vrouwen dra-
gen een hoofddoek, tot aan hele kleine meisjes 
toe. Meestal zijn de hoofddoekjes wit met een 
soort ´pony´ van borduursel of kant, het staat 
wel leuk. Mannen en vrouwen, jongens en meis-
jes mogen niets samen doen tenzij ze getrouwd 
zijn. Het centrum van Banda Atjeh wordt gedomi-
neerd door de Grote Moskee.
In de vroege ochtend van 26 december 2004 
vond 50 kilometer van de kust van Sumatra een 
zware zeebeving plaats. Binnen 20 minuten be-
gon de tragedie aan de kust van de Indische Oce-
aan. De Indonesische provincie Atjeh is een van 
de gebieden die het zwaarst werd getroffen. De 
tsunami was van ongekende omvang. De stad 
Banda Atjeh werd voor meer dan 60% verwoest, 
waarbij vele tienduizenden doden vielen.
In de provincie Atjeh zijn meer dan 200.000 
slachtoffers gevallen. Vrijwel alle mensen in At-
jeh hebben vele familieleden verloren. Veel men-
sen en kinderen zijn nog steeds vermist. Dorpen 
zijn weggevaagd, huizen zijn verdwenen, bomen 

Ontwikkelingswerk op
Sumatra (Indonesië)
Mevrouw Linda Koppen, geboren en getogen in Tungelroy, is de laatste 
gastspreekster op woensdag 12 september 2007 tijdens de traditionele ont-
moetingsavond van het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront. Hieronder 
volgt een beknopte weergave van haar belevenissen op Sumatra.

Linda Koppen

Sumatra

Indonesië

De Grote Moskee in Banda Atjeh

Banda Atjeh voor de komst van de tsunami

Puin

Banda Atjeh kort na tsunami
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zijn uit de grond gerukt, landbouwgrond is on-
vruchtbaar geworden door het zoute zeewater, 
garnalenkweekvijvers zijn verwoest, het water 
uit bronnen werd ondrinkbaar. En waar de tsuna-
mi niet was geweest, had de aardbeving haar 
vernielend werk gedaan.

Vanaf 28 december, binnen twee dagen na de ca-
tastrofe, waren de Dokters van de Wereld al ac-
tief in Indonesië. Vanuit alle representatiekan-
toren van Médecins du Monde zijn er in totaal 
97 vrijwilligers naar het rampgebied Banda At-
jeh uitgezonden. In Indonesië was de noodhulp 
voornamelijk gericht op de stad en omgeving van 
Banda Atjeh en op de westkust in Atjeh Jaya.
Meer dan 50.000 personen hebben medische 
zorg gekregen in 2005 door de inzet van acht 
mobiele medische klinieken. De hulp was gericht 
op de onmiddellijke wederopbouw van de pri-
maire gezondheid van de inwoners. 
Het provinciale ziekenhuis Abidin van Banda At-
jeh werd voorzien van en ondersteund met me-
dische materialen en hulpverleners. Dit project 
werd oktober 2005 afgesloten. Negen gezond-
heidsposten en –centra werden hersteld en/of 
voorzien van materialen. Drie moeder- en kind-
zorgklinieken werden eveneens hersteld of voor-
zien de nodige middelen. Het basis gezondheids-
zorgsysteem in dertig districten van de provincie 
Banda Ajteh werd ondersteund en verbeterd. 
Dokters van de Wereld was hierbij erkend als offi-
ciële partner van de Indonesische Ministerie van 
Gezondheid. 200 Personen werden getraind (ver-
plegend personeel en gemeentelijke leiders) voor 
identificatie en zorg van slachtoffers met psycho-
logische en psychiatrische problemen. 

600.000 Mensen hebben de ramp overleefd en 
moesten hun heil in tentenkampen zoeken. Sa-
men met Indonesische collega’s werd aan de be-
volking hulp geboden. Het dagelijkse leven, zij 
het zeer primitief, ging gewoon door, van was-
sen tot handelen.
Een van de grootste problemen was het zorgen 
voor de duizenden wezen en kinderen zonder be-
geleiding, die door de ramp hun ouders en fami-
lie hadden verloren. Sommige kinderen hebben 
hier geestelijk veel last van. Na ongeveer vier 
maanden zag het er naar uit dat het totaal aantal 
wezen lager zou zijn dan was gedacht. Het aantal 
kinderen dat door de tsunami om het leven is ge-
komen is namelijk naar verhouding erg groot.
Na de noodhulp werd gestart met lange termijn 
hulp. Het doel is de regering te ondersteunen en 
de gezondheidszorg weer op een acceptabel ni-
veau te brengen door:

Linda licht toe Wasbeurt

Kleren wassen

 Ieder heeft een eigen handeltje

Tentenkamp Kliniek in aanbouw Ondervoeding behandelen

Vaccineren tegen polio

•  bouwen en renoveren van klinieken
•   ondersteunen van management  

in de klinieken
•  training van het personeel in de klinieken
•  polio uitroeien
•  ondervoeding opsporen en behandelen
Linda zette zich onder meer in bij het proces van 
bewust maken, training in spoedeisende hulp, 
training in management van medicatie, opsporen 
van en vaccinatie tegen polio en ondervoeding 
opsporen en behandelen.
Het lokale personeel kan weer zelfstandig en vol-
ledig werken in heropgebouwde of nieuwe kli-
nieken en zullen de gezondheidszorgsystemen 
op districtsniveau of gelijk staan, of aan het ori-
ginele niveau van voor de ramp.
Linda’s 75 collega’s waren allemaal een of meer-
dere familieleden kwijtgeraakt. Al die collega’s 
werden uiteindelijk een zeer hecht team. Na 
maanden van verliesverwerking begonnen de 
meesten weer aan een toekomst te denken en 
te werken.
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Nias is een klein eiland van 130 bij 45 km en ligt 
ongeveer 140 km uit de kust van Sumatra. Nias 
telt ongeveer 650.000 inwoners die over 657 re-
gio’s verdeeld zijn. Elke streek is weer onderver-
deeld in talloze groepen en dorpen, op basis van 
verwantschap. Voor de mensen op Nias wordt de 
cultuur bepaald op dorpsniveau. De bewoners zijn 
60% protestant, 35 % katholiek en 5 % moslim.
Het klinkt raar, maar dankzij de aardbeving kreeg 
het vergeten Nias eindelijk de aandacht die het 
verdient. Na de tsunami ging de meeste buiten-
landse hulp naar Atjeh en vergat bovendien de 
eigen regering dat er nog een eiland zoals Nias 
bestond. Omdat er toch nog allerlei instanties in 
de buurt waren, kreeg Nias nú wel steun. Maar er 
moet nog heel veel gebeuren.

De echte missionaris sterft uit
Ze bestaan, maar hoe lang nog? Missionarissen 
die hun hele leven in de rimboe werken om het 
leven van de lokale bevolking te verbeteren. Wij 
hebben het genoegen gehad om er zo een te ont-
moeten. Kruisheer Tjeu Kuppens, oftewel pastor 
Matthias, op het eiland Nias is het perfecte voor-
beeld van een mens die in de toekomst niet meer 
bestaat.
Hoe een missionaris het volhoudt heeft Tjeu Kup-
pens laten zien en uitgelegd. Hij werd naar de 
missie gestuurd en is nooit meer terug gekomen. 
Hij werkte 25 jaar lang op het eiland Java en in 
2008 alweer 19 jaar op Nias. Ondanks alle armoe 
en tekortkomingen is hij er gelukkig. Hij heeft er 
vrijheid, ver van regels van het bisdom. Hij wordt 
omringd door mensen die van hem houden en 
voor hem zorgen. Hij krijgt goed te eten en bo-
venal…hij wordt gerespecteerd. Kuppens is een 
man van aanzien en dat merkt hij aan den lij-
ve. Wat moet zo’n man na al die jaren in een 
Kruisherenklooster? Gedurende al die jaren is de 
band met zijn familie anders dan met het volk 
van Nias. In het klooster zou hij anoniem en ver-
vreemd zijn en weinig meer kunnen betekenen. 
Op Nias heeft hij een volle dagtaak, is hij pries-
ter, dokter, schoolmeester, therapeut , boer en al-
les tegelijk.

Uiteraard draagt zijn geloof bij aan het leven dat 
hij leidt. Er wordt veel gebeden, nieuwe priesters 
worden opgeleid en zijn werk wordt gesteund 
en voortgezet. Maar dat zal nooit zijn zoals Tjeu 
Kuppens het zelf doet. Want wie geeft zijn hele 
leven nog aan anderen? Een zorgelijke ontwikke-
ling. Er is een nieuw soort zendeling opgestaan, 
dat wel. Jonge mensen die na hun studie een jaar 
of drie vrijwilligerswerk doen. Prima. Maar dat is 

niet te vergelijken met het goede werk van de 
ouderwetse missionaris. Want het is echt zo, ze 
doen héél goed werk, dat mag wel eens gezegd 
worden.

Spaarvarkens op Nias
Indonesië is een islamitisch land en wat brengt 
een katholieke missionaris hier naar toe brengt. 
In de vroegere jaren toen het islamitisch geloof 
door Indonesië verspreid werd, zijn de islamieten 
uiteraard ook op Nias geweest om te proberen 
deze koppensnellers te bekeren tot hun geloof. 
Dat was een groot probleem, want op Nias is een 
varken een heilig dier en samen met kippen en 
vis de enige eetbare dieren. De koppensnellers 
zagen eigenlijk niet zo zitten om helemaal niks 
meer te eten te hebben, want de varkens moes-
ten dan verdwijnen van het eiland. Tegelijkertijd 
kwamen er ook wat christelijke missionarissen 
naar Nias en de Koninklijke familie accepteerde 
dit geloof meteen, omdat ze daarbij de varkens 
en hun cultuur mochten behouden. Uiteraard 
volgde de bevolking. Het varken is sinds jaar en 
dag hét betaalmiddel op Nias, ...zoals wij vroe-
ger ons ouderwetse porseleinen spaarvarkentje 
in de kast hadden staan, zo vrolijk knort en wan-
delt het hier op vier poten rond op het erf van 
de hutjes.

Pater Matthias en zijn Nias
De journaliste Paula van Hout en de fotografe Yovan Meurders van het 
Udens Weekblad bereisde april/mei 2007 het Indonesische eiland Nias 
vlakbij Sumatra en vielen van de ene verbazing in de andere.  
Met name hoe armoedig de mensen op Nias moeten leven trof zowel 
Paula als Yovan. Dit artikel is een excerpt van hun reiservaringen.

Yovan Meurders (l) en Paula van Hout

Een gesprek

Nias

Kerk

Spaarvarkens
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Zonder varkens ben je hier niks, je hebt ze nodig 
voor iedere sociale activiteit zoals het kopen van 
een bruid, het huwelijk en je begrafenis. 
Vrouwen op Nias hebben het zwaar. Al heel jong 
worden ze uitgehuwelijkt voor varkens. Dan zijn 
ze nog mooi en trots, later worden ze mager en 
gerimpeld. De mannen hebben geen respect voor 
de vrouw die zorgen heeft en onder grote druk 
staat. Pater Matthias adviseert vrouwen te pra-
ten met Jezus. “Dat lucht op, brengt rust en licht. 
Een gebed werkt therapeutisch.”

De prijs van de bruid wordt nog steeds betaald in 
varkens, in het noorden en westen van Nias zijn 
bruiden duurder dan in het zuiden van Nias. Een 
huwelijk kan niet plaatsvinden zonder genoeg 
geslachte en gebraden varkens voor het feest. 
De vrouwen verstaan er ook de kunst om met 
heel weinig middelen een heerlijke maaltijd te 
koken. Zondag is het wasdag en zie je overal 
wasgoed liggen om te drogen. De pater wordt 
in het huishoudelijk werk bijgestaan door jonge 
zusters. Zij verkiezen een religieus en zorgend be-
staan boven de armoe en een zwaar leven als ge-
trouwde vrouw en moeder.
Voor de begrafenis worden ook varkens geslacht, 
en iedereen die afscheid komt nemen van de 
overledene krijgt een stuk varken mee naar huis. 
De pastor krijgt zelfs vaak de kop mee, het bes-
te stuk. Die geeft hij dan zo snel mogelijk weer 
af, bij de eerste beste arme familie waar hij langs 
komt. Zij ook weer blij. De koning daarentegen 
nagelde iedere gekregen schedel van een kop als 
trofee aan zijn plafond. Voor vele arme families is 
dus een begrafenis een reden om zich diep in de 
schulden te steken omdat er niet genoeg varkens 
op het erf rondscharrelen.

Pater Matthias, creatief als hij is, heeft er iets op 
gevonden! In plaats van de dode nog vijf dagen 
tot een week boven de grond te houden tot ie-
dereen langs in geweest, probeert hij de men-
sen te overtuigen dat het beter is de overledene 
zo snel mogelijk te begraven. Hij vertelt erbij dat 
het vanwege hygiënische omstandigheden in dit 
klimaat noodzakelijk is en dat verre weg familie 
daar maar begrip voor moet hebben. De Niassers 
beginnen nu beetje bij beetje de voordelen daar 
ook wel van in te zien, want zo kost een begra-
fenis aanzienlijk minder geld (varkens) dan 5 da-
gen lang gasten ontvangen. Volgens de Adat, de 
oude overleveringen van de voorouders, mag dat 
niet, en moet de geest eerst nog 3 dagen kunnen 
ronddwalen voor hij onder de grond gestopt mag 
worden. Met een liefdevolle uitleg vertelt Mat-
thias aan de mensen, dat hij, zou het een zon-
de betreffen, hij deze zonde op zich wil nemen 
en zelf wil verantwoorden aan Petrus aan de He-
melpoort.

Avontuurlijke tochten
De ochtend wordt zoals gewoonlijk vroeg be-
gonnen met het luiden van het klokje door pa-
ter Tjeu. Ach 6.00 uur is een christelijke tijd. Weer 
was er een speciaal ontbijt voor de gasten, niet te 
geloven. Als je al die armoe om je heen ziet, voel 
je je daarover al bijna schuldig. Omdat de auto ’s 
nachts met spoed een vrouw naar het ziekenhuis 
moest brengen tijdens een problematische beval-
ling, zaten we deze ochtend zonder. Maar de pa-
ter is niet voor één gat te vangen. Paula mocht 
bij hem achter op de motor en Yovan ging ach-
terop bij de chauffeur. We reden naar wat voor 
de tsunami Sirumbo was, een levenloos haven-
stadje. Nu is er helemaal niks meer, behalve een 
stukje van de pier. Daar troffen we iemand van 
de regering die het aanbrengen van het tsunami 
early warningsystem coördineert. Na drie jaar is 
het zover. Ook was er een man die bezig was na-
mens het Deutsches Gezellschaft Zusammenar-
beit met de bouw van een school landinwaarts. 
Hij vertelde dat al het materiaal op vlotten van 
plastic kannen via de rivier vervoerd moet wor-
den. Dat neemt veel tijd in beslag. Ook wordt er 
waterleiding aangelegd voor 70.000 bewoners. 

Dit alles wordt nog betaald uit de tsunamipot 
voor Atjeh. Voor Nias was nog 10 procent van de 
begroting over. Op de achtergrond luisterde de 
man mee die in de toekomst de chef moet wor-
den van de nieuw aan te leggen haven. Op zo’n 
moment zie je dat er zo links en rechts veel wordt 
gedaan op het eiland. Het gaat alleen allemaal 
zo langzaam.

Na een kop koffie reden we weer met de mo-
tor de jungle in om de plek de bekijken waar de 
tsunami het hardst heeft toegeslagen. Een prach-
tige avontuurlijke tocht via een smal spoor door 
de bushbush. Regelmatig maakt de pater een 
praatje met mensen die opeens voor ons staan. 
Overigens is deze 70+-jarige missionaris een pri-
ma motorrijder en het lijkt hem niet te deren dat 
een journaliste achterop zit die af en toe bijna 
van het ding afstuitert als we weer door een kuil 
racen. Uiteindelijk belanden we op de plek waar 
22 slachtoffers begraven liggen die de pater ei-
genhandig uit het puin heeft gehaald en naar bo-
ven heeft gedragen, hangend aan stokken. Hij is 
enigszins teleurgesteld als hij ziet dat het massa-
graf slecht wordt bijgehouden. We staan een mo-
ment stil bij deze afschuwelijke tijd en rijden te-
rug naar het basiskamp om te eten. We waren 
bijna te laat en dat kan de pastor niet maken. 
De werklui hebben honger, maar mogen pas be-
ginnen na het gebed. We scheuren terug en de 
pater wint het van de chauffeur. En dat zonder 
helm, foei.

’s Middags gaan we richting zuiden en de pa-
ter beloofde dat het een lange reis zou worden. 
Vooral omdat het eerste deel van de weg slecht 
is. Nou, dat klopt. In totaal moeten we wel tien 
keer provisorisch over kapotte bruggen zien te 
komen, steeds met hulp van de plaatselijke be-

Eten voor de hele dag voor een gezin

Overtuigen

Hoe nu verder

Graf

Brug
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volking. Pastor Postman die ons rijdt blijkt een er-
varen chauffeur te zijn. Terwijl Paula amper durft 
te kijken, zet hij de auto aan de overkant. Prach-
tige vergezichten, blauwe lucht en een snikhe-
te zon de hele weg lang. Halverwege bezoeken 
we een van de twee botenprojecten van de ge-
meente Uden. De vissers wachten ons al op, zo-
als gewoonlijk met een batterij kinderen erbij. Tot 
onze verrassing zegt de pater dat we de schoe-
nen uit moeten doen. Wat blijkt, we moeten een 
rivier doorwaden om bij de boten te komen. De 
kiezels doen zeer onder de voeten, maar het valt 
niet tegen. Onder de schroeiende zon bekijken 
we de boten. Volgens Matthias moeten de vissers 
de gekregen boten zelf onderhouden en daar is 
nogal verschil in. De pater schrikt een beetje als 
hij hoort dat er van de tien toch drie boten niet 
worden gebruikt. Een omdat één kapot is geva-
ren op een steen, de ander omdat de visser te ver 
van het strand woont en de derde omdat de boot 
achteraf van slecht hout is gemaakt en al rot 
wordt. Streng merkt de pater op dat dit zo niet 
kan. De boten zullen worden terug genomen, op-
geknapt en aan andere vissers gegeven worden. 
In het binnenland liggen tien andere boten klaar 
die de rivieren op gaan. Maar die zijn nog groten-
deels geblokkeerd door gevallen rotsen. 
Op de terugweg komen we tot onze middel in het 
water en kletsnat klimmen we de auto weer in. 

Verderop zien we nog een familie die in een huis-
je van de Kruisheren woont.
Een beetje stil en inmiddels wel wat vermoeid 
wordt de weg vervolgd. Na regelmatig opont-
houd bij oversteken komen we aan bij het surf-
paradijs. De paters laten ons achter en zelf gaan 
ze naar hun confraters in een pastorie verderop. 
We genieten van een prachtige volle maan in een 
surfparadijs nu. Even andere praat en uit de jun-
gle. Dat moet even. Morgen maken we prachti-
ge foto’s van de golven en horen de enthousiaste 
verhalen van de surfers. Er zijn hier 25 fanatieke-
lingen uit de hele wereld. 
Paula en Yovan hebben een druk programma. 
“We staan elke dag om 6.00 uur op. Dan ont-
bijten we en lummelen we wat en om 8.00 uur 
gaan we steeds op pad met pater Tjeu Kuppens. 
Hij waakt enorm goed over ons. We zijn steeds de 
hele dag op pad. 
Ook werd een kraamkliniek bezocht. De pater 
houdt ons wel een beetje in de luwte. Paula krijgt 
hier al tranen in haar ogen als zij ziet hoe armoe-
dig veel mensen moeten leven. En dan blijken we 
de ergste gevallen nog niet gezien te hebben. De 
levensstandaard op Nias gaat van redelijk tot su-
per arm. Welvaart is er helemaal niet. Wat ook 
schokkend is, is de positie van vrouwen. Die trou-
wen niet gewoon, maar worden door hun fami-
lie verkocht aan de familie van de bruidegom. We 

horen de meest afschuwelijke verhalen. Vrouwen 
zijn hier helemaal niets. Ze worden slecht behan-
deld. Je ziet de verschillende stadia. Kinderen zijn 
hier héél mooi. Ook de meisjes zijn op iets oude-
re leeftijd erg mooi. Maar vrouwen van 28, die 
getrouwd zijn en tien, elf kinderen hebben ge-
had, zien er oud, uitgemergeld en uitgeleefd uit. 
Er blijft niets van over.”
Paula en Yovan maken het zelf goed op het ei-
land. De pater bidt ook elke ochtend voor ons. 
We zijn, naast de pater, de enige blanken op het 
eiland. Vooral Yovan baart hier opzien, met haar 
witte haren. Ook Paula is hier uniek. Zij is name-
lijk de enige op het eiland met krullen. 

‘Als reuzen tussen kleine Niassers’
Hier op Nias zijn het de kerkbezoekers die in de 
mis zingen. Prachtige stemmen, vooral die van 
de jonge meisjes. Met hart en ziel en anderhalf 
uur aan een stuk. De mis die wij zondagmorgen 
vroeg bezochten in de hoofdstad zat zo vol dat 
veel mensen ook buiten de deuren zaten. En wij 
waren de enige blanken. We voelden ons als reu-
zen tussen al die kleine Niassers. Gelukkig had-
den wij óók zondagse kleren aan.

Na de ochtendmis vertrokken we met de pas-
tor naar de andere kant van het eiland. We re-
den er dwars overheen richting westen waar pa-
ter Matthias zijn klooster heeft. Een tocht over 
een steeds slechter wordende weg dwars door de 
jungle. Indrukwekkend landschap en alle mensen 
langs de weg die lachen en zwaaien maken het 
eerste deel van de tocht tot een genot. 

De lunch gebruiken we in het Kruisherenklooster 
van pater Tjeu. Het is een nieuw gebouw dat na 
de aardbeving verder inlands is gebouwd. Voor-
heen woonde de pater aan de kust. Maar daar 
ging iedereen kapot aan de malaria, zegt hij zelf. 
Bovendien was de hele boel daar voor de twee-

Een brave baby

Te voet verder Vissersboten

'Ordo Sanctae Crucis' symbool

Door de jungle
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de keer vernield. Nu heeft hij een prachtig huis 
met een mooie eigen kapel. Ze kweken er hun ei-
gen vis en groenten, houden varkens en kippen. 
Er is een kleine apotheek die regelmatig door een 
dokter wordt bemand. Vergeleken met de huizen 
van de zusters, is het hier een echt mannenhuis-
houden. Maar ze hebben het goed voor elkaar.
Hoe verder we het binnenland indringen, hoe in-
dringender de armoe tot ons komt. De huizen 
worden huisjes, de huisjes worden hutten. Gezin-
nen met dertien kinderen zitten samen op de ve-
randa en zwaaien. Ze slapen tegen elkaar aan op 
matjes in één ruimte. Privacy is hier een onbe-
kend begrip en van stromend water, badkamer of 
wc hebben ze hier nog nooit gehoord. Veel van 
deze schamele onderkomens zijn door de aard-
beving weg gevaagd, de weg brokkelt af waar 
je bij staat en rivieren zijn dicht door het puin 
dat er in is gevallen. Onderweg treffen we twee 
mannen van het ingenieursbureau DHV (de let-
ters DHV zijn afkomstig van de namen Dwars, 
Heederik en Verhey), dat vanuit zo’n zestig ste-
den in bijna dertig landen opereert. Ze zijn net 
zoals wij foto’s aan het maken van de instorten-
de wegdelen. Hun hulp is ingeroepen door de re-
gering. Het zijn toch weer Nederlandse weg- en 
waterbouwers die de oplossing moeten brengen. 
Niet hopeloos zeggen de beide mannen, maar de 
regering kan niet kiezen. Doen we de hele weg 

goed voor veel geld, of doen we het wat min-
der voor een lager bedrag. DHV maakt een plan 
en hoopt dat de regering ermee door wil gaan. 
Dat hoopt de pastor ook, maar hij waarschuwt ze 
voor de moeilijke omstandigheden. Ongetwijfeld 
kom hij de twee wegenbouwers nog een keer te-
gen, want die zijn nog niet klaar op Nias. Gedu-
rende de tocht wordt Paula stiller en stiller en Yo-
van maakt de ene foto na de andere. We zien de 
rijstvelden, de sawa’s, we zien het ene krot na het 
andere, maar we zien ook de nieuwe huisjes ge-
bouwd door hulpverleners. Het lijken druppels op 
die bekende gloeiende plaat, maar hier is te zien 
hoeveel zo’n klein huisje uitmaakt. Inmiddels zijn 
we aangekomen in het basiskamp van de Kruis-
heer, daar waar vroeger zijn klooster stond. Het 
is basic ja, maar wij vrouwen krijgen privileges. 
Een eigen kamer in een prototype huisje van Ca-
ritas. Boffen. We hebben gelukkig ook een klam-
boe. Met het geluid van de donderende golven op 
de achtergrond leggen we onze hoofden te rusten. 
Want die zitten vol met beelden van de meest ar-
moedige streek van Indonesië. 

Alleskunner
De functie van de pater hier is onvoorstelbaar… 
deze man heeft dan wel voor het geloof gekozen, 
maar is zoveel meer hier dan alleen de pastor…. 
Hij is meer sociaal werker dan wat anders……

Hij praat van het ´s morgens tot ´s avonds... hij 
is de Niastaal helemaal eigen en hij gebruikt zijn 
tijd voornamelijk door te praten met de mensen. 
De Niassers zijn erg gesloten mensen die niet 
over hun gevoelens praten, huwelijken zijn slecht 
omdat er niet gepraat wordt en ze niet eens hun 
gevoelens aan eigen man of vrouw kwijt kunnen, 
dus rent iedereen naar de pater om te praten, ´s 
morgens vroeg zit de stoep al vol met mensen 
die met de pastor willen praten over de meest 
uiteenlopende familieperikelen. Hij heeft inmid-
dels een programma voor vrouwen opgesteld om 
ze te leren hoe ze met een man en huwelijk die-
nen om te gaan, en andersom geeft hij ook veel 
educatie aan het manvolk over hoe ze met hun 
vrouw dienen om te gaan om relaties beter te la-
ten verlopen en zodoende minder stress en onge-
lukkig gevoel te hebben. Al bij al een zeer bijzon-
dere man…..dat mag zeer zeker gezegd worden 
en het is een genoegen deze pastor te leren ken-
nen. Vanmiddag kwam er hier ook een doodzieke 
vrouw binnen op de pastorie, die voor hulp van 
de pater kwam. Dokters zijn hier niet en de pa-
ter is de enige in de wijde omgeving die over iets 
medische kennis en een medicijnkast beschikt.
Onmiddellijk kwam de pater Paula halen om te 
helpen deze vrouw te onderzoeken. Paula snap-
te er niks van en zei: “ik ben geen dokter hoor”, 
maar als je bekijkt wat wij over een medische 
eerste hulp kennis alleen al beschikken, dan we-
ten we soms nog meer dan een echte`dokter hier, 
die zijn licent gekocht heeft ergens op Sumatra, 
want zo gaat dat hier. Maar goed wat bleek nu, 
die vrouw had pijn in haar borsten en de pater 
mocht niet aan haar borsten voelen of er knob-
bels inzaten. Tevens had ze vreselijke pijn in de 
onderbuik waar de pater ook niet mocht voe-
len. Paula moest dus kijken of zij bobbels voel-
de of warme plekken, die op een ontsteking kon-
den duiden. Zij is geen dokter maar volgens haar 
was het niet zo goed gesteld met deze vrouw 
en was echte medische hulp van een goede arts 

Kapel

Een familie

Onderkomen

Eigen klamboe
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dringend noodzakelijk. Uiteindelijk is ze met wat 
paracetamol tegen de pijn en een soort `verwijs-
brief` voor de dokter, geschreven door de pastor 
weer naar huis vertrokken.

Kinderen
Opvallend op Nias zijn de hele mooie kinderen 
en ondanks de armoe stralen ze. Pater Tjeu pro-
beert ouders attent te maken op de mogelijkhe-
den voor geboortebeperking, ook al zou je dat 
niet verwachten van een katholieke missionaris. 
De meeste kinderen worden er niet uit liefde ge-
boren. In tegendeel. Veel kinderen verloren hun 
ouders tijdens de tsunami en de aardbeving. De 
zusters Franciscanessen van Reute uit Duitsland 
bouwden samen met “Stichting Heuvelrug helpt 
Sumatra” (SHHS) een mooi nieuw weeshuis.
Jongeren verlaten het eiland Nias en vertrekken 
naar Sumatra waar geld te verdienen is. Kinde-
ren groeien op met de wetenschap dat er op Nias 
niets te halen valt. En daarmee is de cirkel rond. 
Als jonge mensen terug zouden keren met geld 

en opleiding zou ook Nias beter ontwikkeld kun-
nen worden. “Lokale mensen zijn nodig om de 
mentaliteit van het volk te begrijpen. En die men-
taliteit moet veranderen” weet pater Tjeu.
Speelgoed kennen de kinderen op Nias amper. 
Met een ballon waren ze de koning te rijk. Ze pro-
beren al jong wat geld te verdienen door te hel-
pen in de sawa’s of door oud ijzer kort te slaan. 
Volgens pater Matthias is dat goed. “Het houdt 
ze bezig, ze werken samen en het is een welko-
me aanvulling op een karig inkomen.”

Fahombe
Jongens worden er als volwassen beschouwd als 
ze over een hek van meer dan twee meter hoog 
kunnen springen, Om dat te oefenen springen 
ze over een stapel stenen. In het zuiden doen ze 
dat in klederdracht, tegen een kleine vergoeding 
van de toerist. Er zijn stenen monumenten, die 
door mannen worden gebruikt om hun manne-

lijkheid aan te tonen. Ze zijn meer dan 2 meter 
hoog. De sport heet “Fahombe”. Iemand wordt 
pas als volwassen aangemerkt en in de mannen-
gemeenschap opgenomen, indien hij heeft aan-
getoond in staat te zijn over de steen te springen 
zonder hem aan te raken. Een ongehoorde pres-
tatie, wanneer men bedenkt, dat dit volk over het 
algemeen klein van stuk is.
Tulotolo is een krijgsdans waarbij kolossale 
sprongen worden gemaakt. 
Een andere gewoonte is het rechtvijlen van tan-
den (op Siberut vijlt men de tanden in driehoeks-
vorm, hetgeen vele malen pijnlijker is) en het ta-
toeëren van het hele lichaam.

Koppensnellen
Pater Matthias heeft hij ons ook meegenomen 
naar het Museum in Gunung Sitoli, waar de Duit-
se Kapucijner Johannes Hämmerle meer dan der-
tig jaar bezig is met het documenteren van de 
geschiedenis en de cultuur van Nias. De gehele 
collectie is door hem zelf bij elkaar gesprokkeld. 
Ook heeft hij inmiddels zeven boeken geschreven 
over de speciale Nias cultuur. 

We mochten mee naar het archief en opslag-
ruimte waar al zijn zelfverzamelde schatten lig-
gen. Het gebouw hiervoor is gedoneerd door het 
Prins Claus Fonds.
Geweldig, iedereen die maar een beetje gevoe-
lig is voor spannende geschiedenisverhalen over 
koppensnellers en krijgers, die kan hier dagen 
blijven ronddwalen. Alhoewel geschiedenis? Het 
koppensnellen speelt toch nog steeds in Nias. 
Mensen hier leven volgens de Adat, de overle-
vering van hun voorvaderen. De Adat is moeilijk 
te doorbreken, zo kan het voor komen dat er af 
en toe toch nog wel eens een kop gesneld wordt 
als een familievete hoog oploopt. Zeven jaar ge-
leden is het voor het laatst gebeurd. De koppen 
worden hier gesneld met een schouder en één 
arm eraan, dit om het makkelijker te maken de 
kop mee naar huis te dragen. Dan kunnen ze hem 
aan de arm over hun schouder hangen. Tja te gek 

Kinderen

Ballonnen

Steenspringer

Naambord Prins Claus Fonds

Gesnelde kop met arm
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voor woorden dit verhaal, maar de beelden en 
uitsneden in hout die we zagen over dit feno-
meen, logen er niet om.

Huizen
In het zuiden zijn nog stadjes te vinden met tra-
ditionele Nias huizen, gebouwd van hout zonder 
een schroef of spijker. Ondanks de ellende is het 
in alle armoedige huisjes schoon. 
Bruggen en wegen zijn verzakt en ingestort. Om 
van de ene naar de andere kant van Nias te ko-
men moeten flinke hindernissen genomen wor-
den. Bewoners maken er een handeltje van door 
planken tegen betaling over de gaten in de weg 
te leggen. Maar er gebeurt wel wat. In opdracht 
van de regering wordt eindelijk onderzocht hoe 
de wegen beter aangelegd kunnen worden.

Caritas Oostenrijk, het Rode Kruis en Howu Howu 
(een woord uit het Nias en betekent “iets geven 
aan een ander zonder daarvoor iets terug te ver-
wachten”) zijn instanties die onder andere huis-
jes bouwen op Nias. Op het terrein van de verniel-
de pastorie van de kruisheren is een werkplaats 
ingericht waar onderdelen van de huis worden 
gefabriceerd. De families moeten het zelf afbou-
wen met septic tank en mandiekamer (badka-

mer). “Net zoals het hebben van een mooie kerk; 
dat werkt psychologisch. Ze hebben iets om trots 
op te zijn.”

Ya Ahowu
Pater Matthias wil van Nias een ‘kleine hemel 
maken’. Ondanks alle tegenslagen blijft hij door-
gaan. “Na de aardbeving werd het een tijd duis-
ter en verloor ik mijn beste vriend Jezus uit het 
oog. Maar we vonden elkaar weer terug. Jezus 
is altijd in mijn hart. Ik probeer in dit leven aan 
de goede kant te gaan staan, zodat ik altijd het 
licht kan zien.”
Ya Ahowu, zoals we iedere morgen begroet wer-
den door iedereen op Nias, dat horen we niet 
meer, maar wel weer een vriendelijk Nederlands 
goedemorgen. Nog vaak zullen we terugden-
ken aan de woorden van de pastor als we den-
ken thuis een reden tot klagen hebben. “Bekijk 
het leven van de positieve kant, en zelfs als je 
denkt dat niemand je begrijpt of je helpen kan, 
dat niemand naar je luistert... praat dan. Wil je 
niet tegen Jezus praten, praat dan desnoods te-
gen de natuur of tegen jezelf. Leg je zorgen eens 
ergens neer en neem ze niet verder mee op je 
pad. Laat los en werk aan je toekomst.”Met deze 
wijze lessen van de pastor zullen wij al snel thuis 
ook weer aan ons dagelijks leven beginnen. We 
hebben onze zorgen hier achtergelaten, de erva-
ringen nemen we verder mee op ons levenspad.
De arts Albert Schweitzer, die vele tientallen ja-
ren lepra patiënten hielp: “Ik weet niet wat jullie 
bestemming zal zijn, maar één ding weet ik wel: 
de enigen onder jullie die later echt gelukkig zul-
len zijn, zijn zij die geleerd hebben zich voor an-
deren in te zetten.”
Voor een foto-impressie in full colour zie de  
pagina's 41 en 47.

Handeltje

Caritas
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Lochtstraat 41-45, 6035 BM Ospel
Telefoon 0495 _ 64 12 03
Fax 0495 _ 64 16 34
E-mail info@auto-veugen.nl
Internet www.auto-veugen.nl
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Van Berlostraat 1 in Weert, tel. 0495 - 54 46 66www.puur-eten.nl

Ontdek ook eens onze 
exclusieve topwijnen per glas. 

NIEUW IN WEERT

Genieten 
van een pure 

smaakbeleving

Slagvaardig en doelgericht in een 
stijl die u onderscheidt ten opzich-
te van uw  concurrentie, dat is de 
kunst van  communicatie. Of het nu 
gaat om een huisstijl, advertentie, 
magazine, brochure, DM, website 
of campagne. Wij weten uw com-
municatie op een treffende wijze 
neer te zetten.

Bezoek onze site voor een nadere 
kennis making: www.art-is.nl

Bart Maes

De kunst van communicatie

ART= ontwerp- en reclameburo
Biest 20, 6001 AR Weert 
T  (0495) 45 17 25  
E  info@art-is.nl

A l s  h e t  o m  w e r k  e n  w e r k e n  g a a t  ! ! !
Maaspoort 10   6001 BP Weert   telefoon 0495 - 452 224

K o m  j e  b i j  o n s  i n s c h r i j v e n  e n  o n t v a n g  e e n  l e u k e  a t t e n t i e

jos jacobs b.v.
ringstraat 8

6005 NW swartbroek weert
tel: 0495 - 55 14 84
fax: 0495 - 55 13 45
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“Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, 
blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel 
vrucht voort“ staat geschreven in het Evangelie 
van Johannes, 12, 24.
Toen ik op zoek was naar Gods wil voor mijn le-
ven weerklonk het telkens weer in mijn hart “ik 
wil helemaal van de Heer zijn”. En uit dat “van 
Hem zijn”, uit het „mezelf helemaal willen ge-
ven“, op de wijze als die graankorrel uit het 
Evangelie, vloeit mijn hedendaagse missie voort. 
Ik ben als religieuze in „dienst van de Heer“ en 
ik probeer, zo goed als ik maar kan, ondanks mijn 
vele gebreken, deze dienstbaarheid aan God in 
mijn liefde voor de medemensen uit te drukken. 

Ondanks mijn nog korte leven in dienstbaarheid 
– want 13 en een half jaar is niet lang in de kerk 
– heb ik de genade gekregen om me als Alge-
meen Overste wereldwijd in te kunnen zetten 
voor de missie, vooral d.m.v. de assistentie aan 
mijn medezusters, die inmiddels over de vijf con-
tinenten verspreid zijn, in 26 landen. Dit jaar vier-
den we ons 20 jarig bestaan als Instituut „Diena-
ressen van de Heer en de Maagd van Matará“, 
vrouwelijke tak van de Religieuze familie van 
het „Mensgeworden Woord“, met priesters, zus-
ters en leken. We vierden dat in de Sint Pieter op  
15 maart jl. met een plechtige Heilige Mis die 
voorgegaan werd door onze Stichter Pater Carlos 
Buela. Na afloop herinnerden de eerst 10 zusters 
die in 1988 met het Instituut begonnen zijn hoe 
„het experiment van een nieuw Instituut van reli-
gieus leven“ geopend werd door een Heilige Mis 
onder de olijfbomen van de kloostertuin in San 
Rafael, Argentinië, omdat de kamer in het huis, 
die als kapel dienst deed, te klein was om alle 
mensen te kunnen bevatten. Nu, na 20 jaar, vier-
den we ons jubileum in het hart van het Christen-
dom, in de basiliek van de Sint Pieter. Niemand 
had 20 jaar geleden ooit de realiteit van vandaag 
kunnen bedenken. Gods voorzienige en bescher-
mende hand heeft zich op bewonderenswaardige 

wijze laten zien. De ruim 800 leden van ons Insti-
tuut zijn er de eerste getuigen van. Jonge vrou-
wen, die „helemaal van God willen zijn“ en hun 
leven willen geven voor Hem en medemens. 

Mijn taak als Algemeen Overste van het Instituut 
is het assisteren van de zusters vanuit onze gene-
rale procuur die sinds twee en een half jaar in de 
stad Rome gevestigd is. Sinds bijna 10 jaar vervul 
ik deze overvolle dagtaak, want in de wereld van 
de Dienaressen gaat de zon nooit onder. Als ze in 
Papua-New Guinea opstaan, gaan wij hier in Eu-
ropa naar bed en zijn ze in Californië nog maar 
met net met de dag begonnen. 
Er komt heel wat bij kijken voordat een missie-
post her of der van start kan gaan. En ook het la-
ten groeien van de missies vraagt voortdurend 
aandacht. Bisschoppen uit verschillende landen 
komen regelmatig op bezoek. Ze leggen de gees-
telijke en materiële noden voor (en dat zijn er 
zeer veel in onze wereldkerk) en wat zij hopen 
dat onze missionarissen er aan verlichting kun-
nen brengen. Daarna is het zoeken naar de juis-
te mensen voor de verschillende missieposten, 

maar voordat je die kunt vinden, is het nodig om 
eerst veel tijd te steken in de religieuze vorming 
van de roepingen die zich jaarlijks bij ons aan-
melden. Het mag duidelijk zijn, dat er geen mis-
sie is als er geen religieuzen zijn en dat een jong 
meisje, als ze binnenkomt, nog veel moet leren, 
voordat ze zover is om in een ander deel van de 
wereld, of soms ook dicht bij huis, het Evangelie 
uit te dragen in woord en daad. 

Mijn dagelijkse zorgen gaan vooral uit naar de 
zusters, om hen te begeleiden op Gods wegen, 
op heel persoonlijk niveau, en verder ook prak-

De graankorrel
Vanuit Rome stuurde Zr. Maria de Anima Christi van Eijk op Pinkster-
zondag 2008 per e-mail haar persoonlijke bijdrage voor deze editie.

Zr. Anima, Rome Pinksteren 2008

Dienaressen wereldwijd Pinksteren 2008, zusters voor de Sint-Pietersbasiliek
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tisch, door middel van het verzamelen van mate-
riële hulp, het geven van adviezen, enz. Het ge-
bed speelt hierin ook een belangrijke rol. Net als 
alle andere zusters van het Instituut ben ik ge-
bonden aan een leefregel, in onze constituties 
beschreven, en net als ieder probeer ik trouw te 
zijn aan de dagelijkse aanbidding van het Heilig 
Sacrament, het bijwonen van de Heilige Mis, het 
bidden van de rozenkrans en het liturgische ge-
tijdenboek. Vanuit het geestelijke leven, het per-
soonlijke contact met God in het gebed, vind ik 
de kracht en de inspiratie om me telkens weer te 
kunnen geven. Hier ook vraag ik vergeving voor 
mijn tekortkomingen en verzoek ik God om hen 
die nood lijden te helpen, daar waar ik in mijn ge-
limiteerde menselijkheid niet geraken kan.

De missie is iets wat wij samen doen, wat wij sa-
men maken. Een missionaris kan het niet alleen. 
Hij of zij heeft voor de vervulling van haar taken 
de hulp nodig van vele mensen van goede wil. 
Vandaar onze grote dankbaarheid voor de goede 
achterban uit het landje van de Peel. Veel van het 
geloof uit mijn kindertijd heb ik in Nederweert 
mogen ontvangen, waar opa’s en oma’s, ooms 
en tantes, trouw aan de zondagmis en hoogtijda-
gen mij getuigenis gaven van hun liefde en res-
pect voor God en Zijn kerk. Pas later, tijdens mijn 
studietijd in Rome, kwamen deze wortels in mij 
tot bloei en sinds ik als religieuze regelmatig bij 
familiebezoek Weert en omstreken aandoe, hel-
pen de gelovigen uit de regio mij opnieuw, nu 
om mijn medezusters daadwerkelijk bij te staan 

bij de opbouw en de groei van onze missies we-
reldwijd, o.a. in Argentinië, de Oekraïne en Egyp-
te. Uw hulp maakt vele mensen blij en verlicht de 
lasten van velen in nood, die geen andere hoop 
hebben, dan de assistentie van mensen van goe-
de wil, die om te geven, afstand doen van iets 
dat ze voor zichzelf hadden kunnen houden. En 
zo zijn we weer terug bij het begin, bij het woord 
van het Evangelie, dat realiteit wordt in het le-
ven van ieder van ons: “Als de graankorrel sterft, 
...dan kan hij vrucht geven.” 

De graankorrel is een symbool voor Christus, die 
sterft, begraven wordt in de aarde en verrijst en 

zo nieuw leven voortbrengt

De verrijzenis wordt gesymboliseerd door de 
zevenarmige kandelaar

Na de verrijzenis volgt Pinksteren, de oogst en 
de hoop op een betere wereld

Wandkleden in de kapel van het Atrium Medisch Centrum Heerlen van Femy Pasman - Bruggen 1993
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Cambodja 
Het land kent een roerige geschiedenis. Na de 
overheersing door de Fransen van 1863 tot 1953 
(Indochina) werd het land tijdens de Vietnam oor-
log zwaar gebombardeerd en later binnengeval-
len door de Amerikanen. Toen de Vietnamoorlog 
eenmaal ten einde was, volgde vanaf 1975 het 
schrikbewind van de Rode Khmer, waarbij tussen 
1,5 en 2,5 miljoen mensen de “killing field” wer-
den ingejaagd. De Rode Khmer werden in 1978 
door de Vietnamezen verdreven. 

De gruwelijkheden die in Cambodja begaan zijn, 
in een (guerrilla)oorlog die wel 30 jaar duurde, 
heeft vreselijke gevolgen voor de mensen ge-
had: een groot aantal wezen, verlaten kinderen, 
straatkinderen en weduwen met jonge kinderen. 
En ook gezondheidsproblemen als gevolg van 
de trauma’s. Men denkt meer aan overleven dan 
aan opvoeding van de kinderen.

Inmiddels is Cambodja wat opgekrabbeld en is 
het toerisme de snelst groeiende sector in de 
economie, maar het land blijft instabiel en zeer 
arm, ook door het gebrek aan scholing en de bij-
na totale afwezigheid van een behoorlijke infra-
structuur op het platteland.

76% van de vrouwen en 65% van de mannen 
hebben geen scholing genoten. Etnisch gezien 
horen de meeste Cambodjanen bij de Khmer 
(94%) en is het Theravada boeddhisme de be-
langrijkste religie (ongeveer 88%).

Cambodjaanse seizoenen
De droge moesson is van november tot en met 
april met een gemiddelde temperatuur van 20 °C 
tot 37 ºC. In “the dry season” is het in Cambod-
ja goed reizen.

De natte moesson is van mei tot en met okto-
ber met een gemiddelde temperatuur van 24 ºC 
tot 33 ºC. “The wet season” is dan begonnen. Als 
de eerste regenbuien vallen gooien de Cambod-
janen elkaar van vreugde nat met alles wat maar 
met water te maken heeft. Nu is dat niet erg, bij 
die hoge temperaturen is men gauw weer droog 
en het werkt verkoelend Alleen moet je niet in 
je beste kleren naar buiten lopen. Want als men 
pech heeft, wordt men op water met modder ge-
trakteerd.

In de natte tijd zien de rijstvelden er fris, groen 
uit. Met de waterbuffels wordt de grond omge-
ploegd en de jonge rijstplantjes worden in het 
water gepoot. Dit poten is een zwaar karwei, men 
moet een lange tijd gebogen werken. In Cambod-
ja lopen nog al eens oude vrouwen met een voor-
overgebogen rug. Met de hulp van een stok hou-
den zij zich dan in evenwicht. De meesten zijn zo 
arm dat zij tot bedelen gedwongen zijn.

Poipet
Een stoffige grensstad, waar naar schatting on-
geveer 70.000 mensen huizen, ligt in de provin-
cie Banteay Meanchey. Van de 744 scholen in 
deze provincie zijn 40 niet adequaat en slechts 
18 zijn degelijk betonstenen schooltjes. De grens 
van Cambodja en die van Thailand liggen een 
kleine vijftig meter uit elkaar en in niemandsland 
zijn negen reusachtige casino’s gebouwd, waar-
van het eerste in 1999 werd geopend. Massaal 
komen toeristen de grens over om grote bedra-
gen te vergokken en winsten om te zetten in be-
taalde intimiteit. Ook veel Thai gaan een dag-
je naar Poipet vanwege de vele casino’s, die in  
eigen land ten strengste zijn verboden.

Toch nog een toekomst
in Poipet
De noordelijke grensplaats Poipet – ook wel de Hel van het Noorden 
genoemd – ligt in koninkrijk Cambodja, zoals het tegenwoordig heet. Een 
echt land is het nog niet. Bij de totstandkoming van dit artikel is mede 
gebruik gemaakt van gegevens van de heer Theo Visser uit Weert.

Cambodja

Alleen met pijn

Op zoektocht

Aan het werk in de rijstvelden

Grensovergang Poipet



52www.miss ie thu is f ront .o rg J a a r b o e k  e d i t i e  2 0 0 8

* Industriële onderhoudsproducten voor reiniging, smering en conservering
* Gezondheidsondersteunende producten voor vee en gewas
* Speciale private label producten

De kenmerken van VOSSEN LABORATORIES producten zijn: • Milieuvriendelijk
     • Beproefd
     • Probleemoplossend
     • Kostenbesparend
Persoonlijk service en begeleiding wordt verzord door de 
ruim 100 medewerkers in heel Europa

Voor meer informatie: VOSSEN LABORATORIES int. B.V.
Graafschap Hornelaan 182

6004 HT Weert
Tel. 0495 583400
Fax 0495 583481

Brugstraat 19

6031 EE Nederweert

tel. 0495 631715

www.kapsalontonwillems.nl

Populierenstraat 20

6031 XS Nederweert

Tel. 0495 - 63 16 14

Fax 0495 - 62 67 28

e-mail houtappels-projecten@planet.nl

Populierenstraat 20

6031 XS Nederweert

Tel. 0495 - 63 16 14

Fax 0495 - 62 67 28

e-mail houtappels-projecten@planet.nl

Ontwerp en bouwadvies - Projectontwikkeling en ontroerend goed

Directie: Cor Houtappels, Jo Knoups, Paul Saanen

Postbus 10203 - 6000 GE WEERT
Tromplaan 150 - 6004 ES WEERT

Tel. 0495-531458 - Fax 0495-534212

verzekeringen   hypotheken   financieringen

Hoogstraat 10a - Weert - Tel. 0495-533475
Damesschoenen vanaf maat 33
Herenschoenen vanaf maat 38
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Na het schrikbewind van de Kherm Rouge kwa-
men in 1993 tot 1994 de mensen uit de kam-
pen terug en waren op zoek naar een plek om te 
overleven. Voor velen was Poipet het antwoord. 
Sinds het openen van het eerste casino heeft het 
stadje een ongelooflijk groei meegemaakt. Toen-
tertijd leefden er slechts zo’n 5.000 mensen.
Omdat de regering geen financiële mogelijkhe-
den heeft, is de infrastructuur zeer slecht en is 
het stadje smerig en grimmig.
Poipet wordt ook wel de “armpit” van Cambod-
ja genoemd en de armoede en wanhoop is hart-
verscheurend. Er is veel kinderarbeid en daarbij  
een levendige smokkelhandel tussen Cambodja 
en Thailand.

Ook zijn er huisvestingsproblemen. Mensen zet-
ten hun hutjes op een stukje land dat niet van 
hen is en worden door de plaatselijke overheid 
zonder pardon weggejaagd. Bovendien zijn de 
buitengebieden nog met landmijnen bezaaid en 
daardoor levensbedreigend.
Materiële rijkdom en armoede liggen in Poi-
pet dicht bij elkaar. De tuinen die bij de casino’s 
met hotels horen worden dagelijks onderhouden 
door vaste hoveniers. De tuinen worden rijkelijk 
gesproeid. De casino’s zijn ’s avonds feeëriek ver-
licht, waarbij de neonreclames niet ontbreken. 
Fotograferen, vuurwapens en alcohol zijn in het 
casino verboden.

Parish Church
De kerk ligt tegenover het plaatselijke slachthuis. 
Het is niet meer dan een oud stenen gebouwtje. 
Binnen is het er knus en armoedig aangekleed. 
De mensen zitten op matjes op de grond. Tijdens 
de Heilige Mis was father Greg, afkomstig uit In-
donesië, de voorganger en ‘onze’ Johan assis-
teerde hem. Er woonden ongeveer dertig geloven 
de mis bij. Achter in het kerkje zaten de moeders 
en gaven hun baby’s de fles. Onder de mis was 
een kakofonie van het hanengekraai, kippenge-

kakel, varkensgegil als protest tegen het slachten 
en brommerlawaai. Voor de kerk werden komme-
tjes warme rijst voor de kleuters verkocht.
Na de dienst werden de baby’s gewogen en kre-
gen de moeders melk in poedervorm mee.

Straatkinderen
Deze kinderen behoren tot de meest verlaten 
jeugd van Cambodja en verrichten veel kinderar-
beid. Zo slepen jongens zware karren met men-
sen en goederen. Kleine kinderen verzamelen 
smerig afval langs de weg in de hoop dat zij dit 
kunnen verkopen of recyclen.

Dan meisjes - “Umbrella girls” zoals ze in Poipet 
genoemd worden – die enorme paraplu’s dragen 
ter bescherming van de toeristen tegen de hete 
zon of de regen. Geen enkele toerist lijkt deze 
dienst te waarderen, maar in ieder geval zullen 
ze er een paar riel voor hun familie mee kunnen 
verdienen (1.000 Cambodjaanse riel komt onge-
veer overeen met 16 eurocenten). De naam riel 
komt uit het Khmer en betekent: “datgene dat 
glanst”. Het zuur verdiende geld wordt aan het 
eind van de dag in de huishoudpot gestopt.

Drukte bij grensovergang Kinderen aan het werk

'Nood'woning

Kinderarbeid

'Kinderbed' in de slum

Casino rijkdom

Briefkaartverkopertje

Ho Wah Genting Casino, één van de vele casino's
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Een vrij recent onderzoek onder straatkinderen 
van Poipet door Goutte d’Eau (GE), een organi-
satie die kwetsbare kinderen en hun families in 
Cambodja ondersteunt, schokten de sociale wer-
kers, die niet hadden verwacht dat er zo vele kin-
deren in de meest betreurenswaardige levens-
omstandigheden moeten leven en er zo weinig 
de school bezochten. Van deze straatkinderen 
die een onderdak hadden, woonden 89 procent 
in bouwvallige keten. De hygiënische voorzienin-
gen in deze ruimten zijn ontoereikend, zeker in 
het regenseizoen. 
Het onderzoek wees verder uit dat 75% van 
de geïnterviewde kinderen de school voortijdig 
hadden (moeten) verlaten of nog nimmer naar 
school waren geweest. Zij die de school had-
den bezocht, hadden minder dan 20% de vier-
de groep gehaald.

De meeste kinderen waren jonger dan 15 jaar. De 
helft vertelde, dat zij iedere dag de gehele dag 
werkten, meestal als vuilnisophaler of bedelaar. 
Ook werkten zij als straatverkoper of kartrekker 
om de goederenstroom uit Thailand te vervoeren. 
Slechts enkelen vertelden dat hun hoofdinkom-
sten bestonden uit diefstal en smokkelen.
De baan van paraplumeisje brengt de meisjes in 
contact met vermogende volwassenen en kan tot 
prostitutie leiden. De meisjes zelf vertelden, dat zij 
regelmatig seksuele relaties voor geld hadden.
Zo waren er twee meisjes uit één van de GE-op-
vangcentra verdwenen. De ouders geloofden, dat 
zij aan de Thaise kant verbleven. Alle twee kwa-
men na enkele dagen terug en vertelden, dat zij 
uit een van de bordelen wisten te ontsnappen, 
waar zij als serveerster werden gedwongen te 
werken. 
Dertig procent van de geïnterviewden vertelden, 
dat zij regelmatig op straat sliepen. De meest ge-
noemde redenen waren, dat zij angst hadden 

naar huis te gaan omdat ze te weinig geld had-
den verdiend om aan hun ouders te kunnen af-
dragen, angst voor huiselijk geweld of zij verko-
zen eenvoudig op straat bij hun boers, zussen of 
vrienden te blijven.
Ruim 12% van de geïnterviewde kinderen bleek 
lijm te snuiven of de zeer verslavende drug me-
thamfetamine te gebruiken, plaatselijk yama ge-
noemd. Meer dan de helft van hun vrienden of 
verwanten gebruikten regelmatig drugs.
Het is significant te noemen, dat er zoveel arme 
en extreem labiele families in een plaats wonen, 
die een verbetering van de situatie rond de kin-
deren bemoeilijken.

Een gevaarlijk beroep
Als men in Cambodja een restaurant bezoekt dan 
komen er wel een tien tot twintig (jonge) vrou-
wen op de gast af. Deze vrouwen vertegenwoor-
digen evenveel biermerken van gerenommeerde 
producenten in Europa. Deze ‘biermeisjes’ probe-
ren op allerlei manieren de aandacht van de gast 
te trekken. Ze raken de bezoeker aan of fluiste-
ren in zijn oor.
Als de keuze gemaakt is, komt het meisje aan de 
tafel zitten en vult de glazen bij.
Biermeisje is een gevaarlijk beroep. Deze bier-
verkoopsters, in Cambodja zijn er tegen de 
5.000 actief, krijgen vaak te maken met bedrei-
ging, geweld, verkrachting of andere gedwon-
gen seksuele handelingen. Vrijwel alle vrouwen 
gebruiken dagelijks overmatig alcoholgebruik. 
Daarenboven komen ‘vrijwillige’ prostitutie en 
aidsbesmetting veelvuldig voor.
Het inkomen van een biermeisje is veel lager dan 
dat van een textielarbeider, het meest voorkomen-
de beroep in Cambodja. Dit noopt de meisjes en-
kele malen per maand betaalde seks te hebben.

Baken voor hoop in de toekomst
De Salesianen van Don Bosco hebben al meer dan 
een eeuw ervaring met de opvang van straatkin-
deren. Don Bosco is de geestelijke vader van de 
Salesianen. Zoals hij begonnen is, met een groot 
geloof en de innerlijke zekerheid, dat alleen met 
liefde en vertrouwen en door zelf het goede voor-
beeld te geven, iets kan worden bereikt bij de 
losgeslagen jeugd.
De geschiedenis van Don Bosco Center Poipet, 
opvanghuis voor misbruikte kinderen, begint in 
november 2001 met pater Johan Visser als direc-
teur en de aankoop van 28.721 m2 land. In maart 
2002 wordt gestart met het bebouwen van het 
land. 
In januari 2003 kwam het Don Bosco standbeeld 
en de eerste straatjongen Pao, die enkele da-
gen later door het eerste meisje Saline werd ge-
volgd.
Intussen heeft Pao 6 klassen (in 3 jaar) lagere 
school gedaan en 3 jaar middelbare school. Hij 
zit nu in het 2de jaar automechanica. In augustus 
2008 wordt een baan voor hem gezocht.
Salin heeft 6 (in 3 jaar) klassen lagere school 
doorlopen en volgt nu het eerste jaar huishoud-
school, afdeling naaien en koken.

Het zijn gelukkige mensen, die op Don Bosco 
Centrum - Poipet hun draai hebben gevonden en 
wellicht hun toekomst.
Op 31 januari 2003 vindt de officiële opening 
plaats. Vanaf september 2006, na het vertrek van 
pater Johan naar Sihanoukville, wordt pater Val-
ter Brigolin tot directeur benoemd.
Naast het Don Bosco Children Fund, dat een 
staf van 2 personen heeft en de financiële adop-

Vuilnisophalers

Mao Pao (midden)

Salin (1e rij, 2e links)

Biermeisjes van Heineken Don Bosco Center Poipet

Biermeisjes
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tie van 107 kinderen verzorgt, is er een “child-
ren home”, een veilig thuis voor zo’n 60 “traffic-
ked” kinderen. Deze verkochte kinderen moesten 
als jonge slaafjes bedelen in Thailand. Veel van 
deze kinderen zijn wees of komen van zeer kans-
arme families. Gelukkig kunnen de kinderen in 
het Center weer kind zijn, lachen, spelen en on-
derwijs volgen.
Er is een (lagere) school gebouwd voor oudere 
kinderen van 11 tot 15 jaar, die analfabeet zijn. 
Momenteel volgen 195 kinderen het onderwijs. 
In drie jaar tijd doorlopen zij groep 1 tot en met 6 
en dat betekent hard studeren.
Verder is het Don Bosco Center een vakschool, 
bestemd voor 16 tot 21 jarigen rijk, met een in-
ternaat voor 30 leerlingen. 
Tijdens de 2-jarige cursus worden 48 leerlin-
gen opgeleid tot automonteur en 48 leerlingen 
tot elektricien. Op de huishoudschool krijgen 22 
meisjes les in naaien en koken. 

De kapel van Don Bosco Community Poipet wordt 
gebruikt voor meditatie, verspers, misviering en 
de avondbijeenkomst met de interne leerlingen. 
De bijeenkomst begint steeds om 19.00 uur en 
duurt ruim een kwartier.

Daarna gaan de kinderen studeren respectieve-
lijk spelen. Deze dagafsluiting biedt de mogelijk-
heid om de kinderen beter te leren kennen.
Toen de foto (rechtsboven) genomen in 2005 
werd, was Chan ongeveer 7 jaar oud. Zijn  
ouders zijn onbekend. Hij werd verkocht toen hij 
1 jaar oud was. Chan heeft als trafficked child 
zo’n 5 jaar op straat gebedeld en woont nu in het 
Don Bosco Center. Chan klom tegen je op en wou 
maar steeds aangehaald worden. Daarom heeft 
hij de koosnaam monkey gekregen.
Het Don Bosco Center heeft één auto, die ver-
zekerd is. Deze wagen wordt gebruikt, wanneer 

naar Thailand wordt gereden. Een NGO-voertuig 
(“non-governmental organization”) is te herken-
nen aan zijn blauwe nummerplaat. In Poipet rij-
den veel wagens zonder nummerplaat. Want een 
autoverzekering is in Cambodja (nog) niet ver-
plicht.

Voedselprogramma
Het Don Bosco Voedselprogramma sponsort 70 
scholen in en rond Poipet. Om het voedselpro-
gramma in goede banen te blijven leiden zijn 6 
personen tewerkgesteld. 
Vanuit het Center vindt de distributie van rijst, vis 
en vlees in blik, bakolie en soja proteïnen één of 
twee keer per maand plaats. 

Om het voedselprogramma in goede banen te 
blijven leiden zijn 6 personen tewerkgesteld. 
Op het Center is daarvoor een opslagloods van 
31,5 m bij 34 m en 7 m hoog gebouwd. Een loods 
van twee basketbalvelden groot. Wanneer de 
voedselverstrekking beëindigd is dan kan deze 
loods als sporthal dienen. 
Met dit programma kunnen dagelijks aan het 
eind van schooltijd 30.050 kinderen in de leeftijd 
van 6 tot 14 jaar op school van een warme maal-
tijd worden voorzien. Dit met het doel kinderen 
op school te krijgen en te houden. 
Alle leraren van de 70 scholen komen op bepaal-

de dagen bijeen en krijgen naast een bijscholing 
met didactisch materiaal elke maand 15 kg rijst.
Elke school heeft een kleine keuken, waar de 
maaltijden voor de kinderen worden toebereid. 
De koks zijn 2 of 3 vrijwilligers uit de plaats.
De scholen hebben elk een groentetuin, waarin 
de kinderen leren tuinieren. De geteelde groen-
te is bestemd voor de schoolkeuken. Het Cen-
ter zelf heeft ook een boerderij waar 7 leerlingen 
werkzaam zijn. Het programma is zeer succesvol, 
ondersteunt het onderwijssysteem in Poipet en 
wordt gesponsord door Agriculture Department 
of the United States (USDA). 

Wist u dat …
-  het Don Bosco Center Poipet alleen kan voort-

bestaan dankzij de welwillendheid van veel 
weldoeners. Mensen die het beste voor hebben 
met deze arme kinderen en jongeren. 

-  u ook een kind financieel kunt adopteren voor 
€ 20,00 per maand. Nog 4.500 kinderen wach-
ten op een adoptiefouder. Uw bijdrage wordt 
volledig gebruikt voor opvoeding en onderwijs 
van “uw” kind.

-  Voor informatie kunt even bellen met het “Mis-
sieburo Roermond”, telefoon (0475) 38 68 80, 
of eerst zou u het artikel “Laat ze kind zijn” op 
pagina 21 kunnen lezen.

-  Deze kansarme kinderen en pater Johan Visser 
rekenen (weer) op u! Alvast heel hartelijk dank.

Kapel

Uitdelen warme maaltijd

Akun Jaraoen! (khmer) - heel hartelijk dank!

Kinderen tijdens het avondgebed

Chan en zijn knuffel Chan (l) met juf en klasgenootjes
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Grafmonumenten
Marmerwerken
Hardsteen
Vensterbanken

Hoolstraat 3 - 6006 SL Weert
Tel. 0495 - 53 55 29

Maaseikerweg 140a Weert  •  Tel. 0495-530424

Voor verse zelfgemaakte frites
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 1. Tankstation

 2. Wachten op de volgende klant

 3. Cambodjaans tanken

 4. Vader en zoon

 5. Reizen per tuktuk

 6. Ik? Echt niet!

 7. Effe gek doen 

 8. Bezorgdienst

 9.  Kijkje vanuit de centrale keuken  

naar de eetzaal

 10. Bouwinspectie

 11. Pater Johan Visser op kantoor

 12. Rekenen op een lei

 13. Drukte aan de grens

 14. Armbanden te koop

 15. Een beetje verlegen

IMPRESSIE POIPET
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S T O E R E  W A G E N  D I E  L E K K E R  
N O R M A A L  D O E T.

De Fiat Sedici heeft de looks van een 4x4 maar herbergt een gewone 
voorwielaandrijving. Een stoere wagen op de snelweg, waar je 
net zo makkelijk mee inparkeert in hartje centrum. Hij is ruim en 
comfortabel met perfecte rijeigenschappen. En de prijs? Die is ook 
lekker normaal. De Sedici is verkrijgbaar vanaf 5 17.995,-.

E E N  L A A G  B R A N D S TO F V E R B R U I K  E N  D E  L O O K S  VA N  E E N  S U V.

FIAT 
SEDICI

Radio/cd-speler 

4x4 looks

Centrale portiervergrendeling 

met afstandsbediening

Airconditioning

Dakrails

Vanaf 7 17.995,-

•

•

•

•

•

S E D I C I

Prijzen inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Gemiddeld brand-
stof verbruik volgens EU-1999/100-norm: 6,6-7,1 l/100 km (1 op 14,1-15,2). CO2-emissie: 165-174 g/km.
 

Nouwens | LFD
Roermondseweg 58
6004 AT Weert
tel: (0495) 54 55 55
fax: (0495) 54 02 91
www.laminaat.nl
phbcnouwens@hetnet.nl

LOOP EENS BINNEN IN ONZE SHOWROOM

Interieur-afbouw
- WANDEN & PLAFONDS

- SIERPLEISTER

- SCHUIFKASTEN

- GIPSORNAMENTEN

- LAMINAATVLOEREN
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Zij werd op 6 november 1920 te Weert geboren en trad op 8 juni 1941 te 
Amsterdam in bij de zusters Franciscanessen Missionarissen van Maria.

In 1946 als jonge religieuze werd de zuster gevraagd deel uit te maken van 
de gemeenschap in Rome. Daar zette zij zich met hart en ziel in voor een 
kleine groep kinderen op internaat. Ook de wasserij en strijk werden haar 
toevertrouwd.

In het Italiaanse Grottaferata legde zij op 17 september 1947 de eeuwige 
geloften af.

Op 1 december 1960 vertrok zij naar Maleisië, waar zij 16 jaren als ver-
antwoordelijke voor de facilitaire diensten in een groot ziekenhuis werk-
zaam was. Dat was geen kleinigheid, want een moderne inrichting zoals in 
de huidige tijd bestond gewoonweg niet. Samen met het personeel werk-
te zij hard aan de verzorging van het linnen en het onderhoud van het zie-
kenhuis.

In juni 1976 werd zuster Petronella gevraagd naar Parijs te vertrekken. In 
het grote klooster kreeg zij de verantwoordelijke taak van receptioniste. 
Gedurende 26 jaren was zij voor heel veel studenten en missionarissen een 
bekend gezicht. Hartverheffende aandacht had zij voor het personeel en de 
kinderen. Ook was zij bekend als de zuster die de babytruitjes breide. Haar 
handen stonden geen moment stil.

In augustus 2002 kwam ze terug naar haar geboorteland voor een welver-
diende rust na een totaal gegeven leven voor medezusters en medemensen. 
Zuster Petronella was gekend als een noeste werkster met een groot verant-
woordelijkheidsgevoel. Ieder kon eenvoudigweg op haar rekenen.

Ook haar eigen familie vergat ze niet. Zij hield van kinderen en kon intens 
genieten van de foto’s en het bezoek van haar nichtjes en neefjes.

Haar laatste jaren waren niet de gemakkelijkste, alles heeft zij moeten los-
laten. Tijdens heel haar lijdensweg drukte haar dankbaarheid en glimlach 
iets uit van geluk en tevredenheid voor hen, die haar nabij waren. In de ja-
ren van ziekte werd zij door het personeel van “Mariahof” liefdevol en be-
kwaam verzorgd en bijgestaan.

Op haar eigen wijze is zij trouw haar weg gegaan met de God, die haar had 
geroepen en daarvoor ook de kracht gaf. 
Zuster Petronella; heel veel dank voor uw voorbeeld van werkkracht.

In de namiddag van 25 mei 2008 is zij opgenomen in de Eeuwige Liefde van 
God voor wie zij heeft geleefd en die zij heeft gediend in zijn mensen. Moge 
zuster Petronella bij Hem haar grote geluk gevonden hebben.

De Eucharistieviering werd gehouden op woensdag 28 mei in de kapel van 
“Mariahof”, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats ’t Heike. 

In memoriam

Gij hebt geleefd gelijk gij hebt beloofd;

vol was uw dag van daden en gedachten;

gij hebt gewerkt met hart en hand en hoofd,

uw lief en leed getorst bij volle krachten.

Guido Gezelle

Na een werkzaam, edelmoedig en vruchtbaar leven in dienst van God en de mensen, is van ons heengegaan

Zuster Petronella van Tulden
Franciscanes Missionaris van Maria
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Langstraat 21 6001 CS Weert
Boshoverweg 63 6002 AM Weert

Moesdijk 17, 6004 AX Weert
T 0495-544544, info@autogeelen.nl

www.autogeelen.nl

Vogelsbleek 18/a, 6001 BE  WEERT

Geuns Uitvaartbegeleiding

Geuns Uitvaartbegeleiding is een onafhankelijke uitvaartonderneming, 
hetgeen voor u betekent dat u, particulier of verzekerd (ook voor Dela), 
altijd een beroep op ons kunt doen. We regelen en begeleiden de uitvaart 
en daarbij behorende verzekeringsformaliteiten. De opbaring verzorgen 
we indien u wenst thuis of in een uitvaartcentrum naar keuze. Wij hebben 
oor voor uw wensen en oog voor details, leggen u mogelijkheden en 
suggesties voor en geven de uitvaart de ‘kleur’ die u wenst.���             

Telefoonnummer: (0495) 549 630

Elektro  Scheppers Service
ook Groot in Klein werk!

ontwerp, advies en uitvoering
voor woning en utilitietsbouw

• krachtinstallaties
• zwakstroominstallaties
• beveiligingsinstallaties
• data-transmissie
• onderhoud en vervanging
• 24-uurs service

WEERT
Celciusstraat 17
6003 DG Weert
Tel. 0495 545535

WEERT
Postbus 102 93
6000 GG Weert

Fax 0495 546236
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Over haar ervaringen tijdens haar besnijdenis 
schetst zij het volgende beeld. “Ik wist dat ik op 
een dag besneden zou worden of zogenaamd 
‘rein’ gemaakt zou worden. Ik was op dat mo-
ment heel blij met die nieuwe ervaring, omdat 
ik niet beter wist. Ik kan me nog herinneren, dat 
het heel vroeg in de ochtend was. Ik werd als eer-
ste besneden, omdat ik de jongste van de vier 
meisjes was. Mijn moeder dacht, dat ik nog ban-
ger zou worden als ik de andere meisjes, die een 
stuk ouder waren dan ik, zou horen huilen en gil-
len tijdens hun besnijdenis. Mijn hele lichaam 
trilde toen ik de vrouw zag, die de operatie zou 
uitvoeren. Er waren ook andere vrouwen uit de 
buurt bij. Mijn moeder had ze uitgenodigd om 
het ‘feest’ bij te wonen. Ik werd door een paar 
vrouwen overmeesterd en gedwongen om te 
gaan zitten, naakt en benen uit elkaar. Op dat 
moment begon zonder verdoving de besnijdenis. 
Ik heb veel pijn gevoeld, zoveel pijn dat het een-
voudigweg niet te beschrijven is. Ik heb gehuild, 
gegild en tevergeefs geprobeerd te ontsnappen. 
Ik herinner me de woorden van de vrouwen die 
mij vasthielden. Zij zeiden: “Goed hechten, heel 
goed, het gat kleiner maken.” Na de ‘operatie’ 
hebben ze me op een matje gelegd, liggend op 
mijn rug. Mijn moeder, die door onwetendheid 
verblind was, heeft me toen koekjes en andere 
lekkernij gebracht. Hoewel het er lekker uitzag, 
kon ik niet eten door de pijn. Daarna heb ik nog 
heel veel pijn gehad met het plassen. Ik kon een 
paar uren niet plassen. Dit maakte het nog er-
ger. Zij hebben mijn voeten aan elkaar gebonden, 
hierdoor kon ik me alleen met een stok voorzich-

tig voortbewegen. Als ik over iets zou struikelen, 
liep ik het gevaar om nog een keer zonder verdo-
ving gehecht te moeten worden. Het is gebruike-
lijk om een korte tijd na de besnijdenis te contro-
leren of de huid weer goed aan elkaar gegroeid 
is. Mijn moeder dreigde mij, dat als ik me niet 
aan de voorschriften hield, ik na deze controle 
nog een keer besneden zou worden. Voor de con-
trole nodigde mijn moeder twee vrouwen uit de 
buurt uit. Helaas keurden deze vrouwen het af. Zij 
adviseerde om de hechtingen over te doen. Na de 
schrik en teleurstelling hebben ze mij aangemoe-
digd en verplicht om dit te laten doen. Ik zou an-
ders in de toekomst niet als volwaardige vrouw 
door de maatschappij gerespecteerd worden. Ze 
hebben me vervolgens nog een keer gehecht. Na 
het herstel werd ik nogmaals gekeurd. Gelukkig 
was toen alles goed.’

Kira vervolgt haar verhaal: “Voordat ik in het hu-
welijk trad, heb ik veel menstruatieklachten ge-
had. De menstruatie kon niet goed naar buiten 
treden. Hiervoor heb ik een keer in het ziekenhuis 
gelegen. De dokter adviseerde mij om de ope-
ning een beetje te laten vergroten. Dit heb ik ge-
weigerd. Na de geboorte van mijn kinderen, ben 
ik wat beter geworden. 

Toen ik erachter kwam dat meisjesbesnijdenis 
geen religieus ritueel is en dat het niet in de Heili-
ge Koran vermeld wordt, heb ik besloten om mijn 
dochters niet te laten besnijden. Het is niet nodig 
en wordt alleen door onwetendheid gedaan. Ik 
wil niet dat mijn dochters door een besnijdenis li-
chamelijke en geestelijke schade oplopen.”

Een leven lang leed...
Een leven lang leed en pijn. Zo ook Kira, een Somalische vrouw van 
midden veertig. Opgegroeid in een stad, waar ze naar school ging en een 
opleidingsniveau gelijk aan de Nederlandse mavo behaalde. Ondertussen 
kreeg ze twee zonen en twee dochters. Maar op achtjarige leeftijd heeft 
Kira gezamenlijk met drie andere meisjes een besnijdenis ondergaan.

Een leven lang leed

Wereldwijd
En dan te weten dat Kira niet alleen is en voorals-
nog evenmin alleen zal blijven. De leeftijd waarop 
vrouwen (lees: meisjes) worden besneden, varieert 
nogal. Doorgaans vindt het echter vóór de eerste 
menstruatie plaats. Vandaar dat in dit artikel over 
meisjesbesnijdenis en niet over vrouwenbesnij-
denis wordt gesproken. Deze vrouwelijke genita-
le verminking treft wereldwijd een geschatte 130 
tot 140 miljoen meisjes en vrouwen. Per jaar ko-
men er naar schatting ruim twee miljoen bij. Dat 
is zo’n 6.000 per dag, 1 per 15 seconden. In ze-
ker 28 Afrikaanse landen gelegen tussen de eve-
naar en de Kreeftskeerkring wordt meisjesbesnij-
denis stelselmatig toegepast. Verreweg de meeste 
besneden vrouwen, circa 110 miljoen, wonen in 
Afrika. De landen buiten Afrika waar meisjesbe-
snijdenis gebruikelijk is, liggen in Zuidoost-Azië 
(waaronder Indonesië, Sri Lanka en Maleisië) en 
op het Arabisch Schiereiland (Yemen, Oman en de 
Verenigde Arabische Emiraten).Ondanks het feit 
dat meisjesbesnijdenis strafbaar is in Nederland, is 
het een publiek geheim dat families naar schatting 
50 dochters per jaar toch nog naar het buitenland 
sturen om de ingreep daar te laten uitvoeren.

Verschillende vormen
Besnijdenis is een verminkende ingreep, die gro-
te lichamelijke, geestelijke en seksuele gevolgen 
heeft voor de betrokken meisjes. Het is, naast een 
vorm van kindermishandeling, een schending van 
het recht op gezondheid en het recht op bescher-
ming tegen schadelijke traditionele praktijken.
In de schaal waarop en de vorm waarin meisjes 
worden besneden bestaan grote verschillen (zie 
kader “Vormen van besnijdenis” - pagina 63). Zo 
wordt meisjesbesnijdenis in Indonesië alleen uit-
gevoerd bij het moslimdeel van de bevolking en 
beperkt het zich hier tot de ‘mildste’ vorm. In lan-
den in de Hoorn van Afrika (Egypte, Soedan, Eri-
trea, Djibouti, Ethiopië en Somalië) daarentegen 
wordt meer dan driekwart van de vrouwelijke be-
volking besneden en een groot deel van hen on-
dergaat de meest ernstige vorm. 

Tranen worden van het gezicht een 9 maanden 
meisje afgeveegd, nadat zij is besneden

Een slachtoffer van genitale verminking
in Somalië
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Wederzijds onbegrip
Lange tijd was het absoluut ‘not done’ om open-
lijk over meisjesbesnijdenis te spreken, laat staan 
het te bekritiseren. Hoewel het nu grotendeels uit 
de taboesfeer is verdwenen, blijft het nog steeds 
een zeer gevoelig en delicaat onderwerp. De 
voornaamste oorzaak hiervan is de diepe gewor-
teldheid van deze praktijk in de cultuur van vele 
volkeren en de sterke concentratie ervan op het 
Afrikaanse continent. Het aankaarten van meis-
jesbesnijdenis mondt hierdoor al snel uit in een 
algehele discussie over verschillen in cultureel 
gebruik, normen en waarden en in wederzijds 
onbegrip (zie kader “Reden voor besnijdenis” - 
pagina 63). De niet-praktiserende landen wuiven 
meisjesbesnijdenis vaak eenvoudig weg als ‘bar-
baars en middeleeuws, een onzinnige en bizar-
re traditie, ontstaan uit de dominantie van man-
nen, die direct en overal verboden moet worden’. 
De praktiserende landen, aan de andere kant, be-
schouwen deze scherpe veroordeling veelal als 
misplaatste bemoeienis en een herhaald superio-
riteitsvertoon vanuit het westen. Bovendien vin-
den zij de ophef erover opmerkelijk gezien de 
vele vrouwelijke ‘rituelen’ in niet-Afrikaanse lan-
den, zoals het (‘vrijwillig’) levend verbranden van 
weduwen in India, het inbinden van de voeten 
van meisjes in China, borstvergroting en ande-
re vormen van cosmetische chirurgie, piercing en 
het dragen van hoge hakken. 

Gezondheidseffecten
De schadelijke gezondheidseffecten die door de 
besnijdenis kunnen optreden, zijn talrijk. De mate 
en ernst hiervan hangen samen met het type in-
greep. Hoe zwaarder de ingreep, des te groter en 
ernstiger zijn de gezondheidseffecten. Meestal 
worden daarbij psychische en lichamelijke gevol-
gen onderscheiden. Lichamelijke effecten kunnen 
optreden op korte termijn, dat wil zeggen op het 
moment van besnijden en direct daarna, op de 
lange termijn en tijdens de bevalling. Door hevi-
ge pijnen, bloedingen en angsten raken sommige 
meisjes tijdens en na de besnijdenis (blijvend) in 
een shocktoestand. Het kan zelfs zo erg zijn dat 
de ingreep niet wordt overleefd. Hoe vaak zich 
dit voordoet, is niet bekend. Dit geldt overigens 
voor alle gezondheidseffecten. 

Uit bevolkingsonderzoek (2005) blijkt dat ruim 
95% van de (islamitische en christelijke) vrou-
wen van 15 jaar en ouder in Egypte is besneden. 
Ongeveer tien jaar geleden werd de praktijk ver-
boden. Maar de operatie bleef wel toegestaan 
in ‘uitzonderlijke gevallen’, mits uitgevoerd door 
een arts. In de praktijk betekende het, dat meis-
jesbesnijdenis gewoon doorging.

Die uitzonderingsbepaling is sinds 2007 ook ge-
schrapt. In juni 2007 stierf het 12-jarig meisje 
Badour Shaker in de zuidelijke stad Maghagh. 
Ze werd te zwaar verdoofd bij haar besnijdenis. 
De minister van Gezondheidszorg vaardigde on-
middellijk een decreet uit. En dezelfde zaterdag 
nog verwierpen de grootmufti, de hoogste isla-
mitische rechtsgeleerde van Egypte, en de paus 
van de Koptische Kerk de meisjesbesnijdenis. Ook 
het nieuwe decreet faalde. Want op zaterdag  
11 augustus 2007 werd opnieuw de dood van 
een meisje bekend bij haar besnijdenis. Een 13-ja-
rig meisje uit de provincie Gharbiyah.

Uit een studie in Egypte, enige jaren geleden, 
bleek dat daar jaarlijks circa 1.300 meisjes, dat 
wil zeggen één meisje op de 500 à 1.000 ingre-
pen, als gevolg van besnijdenis overlijden. Aan-
genomen mag worden dat in landen als Ethiopië, 
Soedan en Somalië de kans op een dodelijke af-
loop nog groter zal zijn. Immers, in deze landen 
zijn de hygiënische omstandigheden waaronder 
de besnijdenis wordt uitgevoerd slechter dan in 
Egypte en ondergaan meer meisjes de meest ern-
stige vorm. 
Veel meisjes lopen door de besnijdenis één of 
meer infecties op. Dat is niet verwonderlijk ge-
zien de vaak slechte hygiënische omstandighe-
den bij de besnijdenis en tijdens het herstel, de 
niet of onvoldoende gereinigde instrumenten 
waarmee de ingreep wordt uitgevoerd, het grote 
wondgebied bij infibulatie en de traditionele me-
dicijnen die voor de genezing worden gebruikt. 
De meest voorkomende infecties zijn schim-
melziekten, bloedvergiftiging en wondinfecties 
waaronder tetanus, een belangrijke oorzaak van 
kindersterfte in ontwikkelingslanden. In toene-
mende mate wordt ook op het gevaar van een 
hiv/aidsbesmetting gewezen. De kans dat vrou-
wen dat virus tijdens de besnijdenis oplopen, 
wordt groot geacht, vooral doordat de besnijde-

nis vaak groepsgewijs plaatsvindt zonder (volle-
dige) ontsmetting van het gebruikte instrument 
tussen de opeenvolgende behandelingen. 
De gezondheidsproblemen die besneden meisjes 
ondervinden, zijn niet alleen van tijdelijke aard. 
Op langere termijn kunnen zich diverse blijvende 
complicaties voordoen (zie kader “Gevolgen van 
besnijdenis” - pagina 65).

Wie beslist over de besnijdenis van het meisje?
Meestal worden de moeders als verantwoorde-
lijk gehouden, maar ook de vaders beslissen mee. 
Soms is de vader het er niet mee eens. De vader 
is het wettelijk hoofd van de familie in Somalië. 
Het komt ook voor, dat de moeder het niet wil en 
dat de vader haar onder druk zet om de opera-
tie te laten uitvoeren. Soms speelt een oma een 
belangrijke rol. Zij kan, zonder dat de ouders het 
weten, het meisje laten besnijden. Zo wordt het 
arme kind slachtoffer van haar oma, zoals het vol-
gende waargebeurde verhaal in Mali laat zien.

Een moeder vertelt:
“Mijn kinderen zijn in Frankrijk geboren. In de 
tijd dat mijn man en ik daar onze studie aan het 
afronden waren. Toen we in Mali terugkeerden, 
was het eerste wat mijn moeder aan mij vroeg of 
ik mijn kinderen had laten besnijden en infibule-
ren. Ik antwoordde ‘nee’ en maakte haar uitdruk-
kelijk duidelijk, dat ik dat niet wilde laten doen. 
Het was gedurende een vakantie. Nadat ik werk 
gevonden had, liet ik mijn kinderen vaak achter 
bij mijn ouders. Ik haalde ze dan in het weekend 
weer op. Op een dag, op de terugweg van mijn 
werk, ging ik mijn kinderen gedag zeggen. Ik was 
verbaasd om mijn dochters niet te zien. Normaal 
kwamen zij mij enthousiast begroeten. Toen ik 
mijn moeder vroeg waar ze waren, antwoordde 
ze door te wijzen naar de kamer, waar ze nor-
maal sliepen. Ik vroeg me af of ze aan het slapen 
waren. Misschien wisten ze gewoonweg niet, dat 
ik er was. Ik ging de kamer binnen. Daar lagen 
ze op matjes op de grond. Ze waren bedekt met 
kleren. Met het zien van de gezwollen gezichtjes 
en ogen vol tranen, haalde ik verschrikt adem en 
schreeuwde het uit: ‘Wat is dit? Wat is er met jul-
lie gebeurd, mijn kinderen?’ Maar zelfs voordat 
de kleine bewoonsters van de kamer konden ant-
woorden, bereikte de stem van mijn moeder mij: 
‘Stoor mijn kleinkinderen niet! Zij zijn vanoch-
tend netjes besneden en keurig gehecht.”

Egyptische gezondheidswerksters en  
medische studentes hielden een ogenblik stilte 
ter nagedachtenis van het 13-jarige meisje, dat 

in augustus 2007 tijdens de besnijdenis overleed

De entree van de door de Egyptische  
overheid gesloten kliniek

Besnijdenis hulpmiddelen in de bushbush
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Islam en meisjesbesnijdenis
De besnijdenis is een oude traditie. Zij ontleent 
haar bestaan uit de tijd van de profeet Abraham. 
Hij liet zich besnijden op 80-jarige leeftijd. Daar-
na is besnijdenis voor mannen een religieus ge-
bruik geworden. Een deel van de islamitische 
geleerden gaat ervan uit, dat besnijdenis voor 
mannen een sunna is. Ze baseren dit op het feit 
dat de profeet Mohammed zich liet besnijden zo-
als Abraham.
De islamitische geleerden voeren meisjesbesnij-
denis ook terug tot de tijd van de profeet Abra-
ham. De eerste vrouw, die deze praktijk onder-
ging, was Hager, de tweede vrouw van Abraham, 

moeder van Ismaël. Hieronder volgt de overleve-
ring van deze gebeurtenis:
Hager was een dienares van Sarah, de eer-
ste vrouw van Abraham. Sarah heeft de profeet 
Abraham aangeraden om met Hager te trouwen, 
omdat zij zelf geen kinderen kon krijgen. Hager 
kreeg Ismaël. Na een tijd kreeg alsnog Sarah een 
zoon, Ishaq. Op een goede dag toen de twee 
zoons opgegroeid waren, wedijverden ze naar 
hun vader. Ismaël won deze strijd. Sarah was niet 
blij met het resultaat en werd kwaad op Hager. 
Zij zwoer tot God, dat ze drie lichaamsdelen van 
Hager af zou snijden. Abraham adviseerde om 
twee kleine gaatjes in de beide oren te maken 
en een deel van de clitoris af te snijden. Op deze 
manier zou Sarah haar eed volbrengen en Hager 
zou niet te veel leed ondervinden.’ In ieder geval 
staat niet vast of Hager hiermee instemde.

Is meisjesbesnijdenis een 
religieuze daad? 
Gelet op deze uitspraken van leidende heden-
daagse islamitische theologen is het duidelijk 
dat meisjesbesnijdenis geen religieuze gronden 
heeft maar cultureel zijn bepaald. Het wordt niet 
in de Koran en tradities (hadith) genoemd. De Ko-
ran waarin over allerlei zaken wordt gesproken, 

die betrekking hebben op vrouwen, zoals men-
struatie, borstvoeding en zwangerschap, rept met 
geen woord over meisjesbesnijdenis. 

Tot slot
Meisjesbesnijdenis is een heel oude traditie en 
wordt zowel in steden als op het platteland nog 
steeds toegepast. Velen houden nog vast aan 
deze traditie. Hun argumentatie hiervoor is, dat 
het hun culturele identiteit is. Dit is echter niet te 
verdedigen. Meisjesbesnijdenis veroorzaakt pijn, 
bloedverlies en infecties. Het kan daarom geen 
‘culturele identiteit’ genoemd worden. Onder 
culturele identiteiten zijn te verstaan onder an-
dere de taal, mooie kleren, eten enz.
Bovendien is duidelijk gemaakt dat meisjesbe-
snijdenis op geen enkele wijze iets te maken 
heeft met religieuze verplichtingen. Om de prak-
tijk van meisjesbesnijdenis te stoppen moeten 
vrouwen een leeuwen rol op zich nemen, ze zijn 
immers de slachtoffers.

Bij de totstandkoming van dit artikel is dankbaar gebruik gemaakt van 

gegevens van onder meer Amnesty International, Mens en gezond-

heid, FSAN-info (m.m.v. Ministerie van VWS), Unicef en WMA (The 

World Medical Association).

Het besnijdenisritueel begint en eindigt  
met een gebedsdienst

De besnijdsters en helpsters wachten  
in het daarvoor bestemde lokaal, waarin de  

besnijdenis plaats vindt

Vormen van besnijdenis
In het algemeen bestaan er vier vormen van meisjesbesnijdenis:
1.  Incisie: Er wordt een prik gegeven of sneetje gemaakt in de voorhuid van de clitoris met als 

reden een beetje bloed te laten vloeien. Dit is de mildste vorm van besnijdenis.
2.  Clitoridectomie: Bij deze vorm van besnijdenis wordt de clitoris weggesneden.
3.   Excisie: De clitoris en de kleine schaamlippen worden geheel of gedeeltelijk verwijderd.
4.   Infibulatie (faraonische besnijdenis): Bij deze vorm van besnijdenis worden de clitoris, kleine 

schaamlippen en delen van de grote schaamlippen weggesneden. Na aaneenhechting van de 
resterende schaamlippen blijft een kleine opening over voor urine en menstruatiebloed.  
Somaliërs noemen de eerste twee typen van besnijdenis ‘Sunna’.

Reden voor besnijdenis
De redenen voor het laten besnijden van een meisje zijn verschillend. 
Hier volgen een aantal redenen:
1.   Het maagd zijn: Veel mensen geloven dat besnijdenis wordt toegepast als bescherming en 

voorkoming van seksuele contacten voor het huwelijk. Het waarborgt dat een nog niet  
getrouwd meisje maagd is en blijft. Maagd zijn heeft in de Somalische cultuur een hoog  
aanzien en respect. Maar maagd zijn en besnijdenis hebben niets met elkaar te maken.  
Het kan niet voorkomen dat een besneden meisje (zelfs een meisje, dat echt dicht is gemaakt) 
alles doet wat men wilde beletten. Daarbij kan een niet-besneden meisje ervoor zorgen, dat 
zij niets doet en afwacht totdat ze getrouwd is. Een besnijdenis kan dus niets voorkomen.

2.   Normen en waarden: Veel mensen zien besnijdenis als norm. Vooral sommige van onze  
vrouwen gebruiken de regel: ‘Ik werd besneden zoals mijn moeder en grootmoeder, daarom 
laat ik mijn dochter ook besnijden. Mijn dochter zal zeker niet onrein blijven.’

3.   Religie: Veel mensen denken dat besnijdenis een religieuze verplichting is, maar er is geen  
enkele versie van de ‘Heilige Koran’, die dat verplicht. Er staat ook niets over besnijdenis in 
de ‘Heilige Koran’. Ook heeft de profeet Mohammed besnijdenis niet verplicht in zijn Hadith 
(woorden van de profeet Mohammed). Dit wordt door veel religieuze geleerden bevestigd.

4.   Hygiëne en schoonheid: Men zegt vaak dat een besneden meisje hygiënisch schoon en mooi 
is. Wetenschappelijk is bewezen dat wat betreft hygiëne het omgekeerde waar is. Bovendien is 
een meisje, zoals Allah haar geschapen heeft, het mooiste.
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Exclusief importeur van o.a.

Château La Tour de By – Bordeaux

Domaine Tollot-Beaut – Bourgogne

Azienda Dei – Italië

Rioja Conde de Valdemar – Spanje

Josef Ehmoser – Oostenrijk

WWeingut Schmittges – Duitsland

Veenwouden – Zuid-Afrika

Tahuna – Nieuw-Zeeland

Agustinos – Chili

Bij Wijnhandel Léon Colaris kunt u vertrouwen op:

Persoonlijk advies - Eigen bezorgdienst  

Topkwaliteit - Gunstige prijzen

Al 85 jaar uw persoonlijk adviseur voor kwaliteitswijnen!

Franklinstraat 1 Weert - 0495-532462 - info@colaris.nl - www.colaris.nl
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WWW.ERICMERTENSOPTIEK.NL

Maasstraat 10A, 6001 EC Weert, Tel. 0495 534041

Test niet alleen
je kennis

maar ook je ogen
voor het verkeer

adv_fiets_140x110  13-09-2005  15:24  Pagina 1

voor exclusieve gerechten
iedere maand een nieuw menu

biologisch vlees (livar)

Geopend:
ma t/m vr: 16.30 - 22.30 uur
za, zo en feestdagen 15.00 - 23.00 uur

Emmasingel 60   6001 BD Weert
Tel. 0495 531 862

Graafschap Hornelaan 116 B  6004 HT  Weert
Telefoon 0495-520738 / 06-51537828

Telefax 0495-548597
E-mail: bram@boekhoudburodevos.nl

Boekhoudingen
Jaarrekeningen

Aangiften
Startersbegeleiding

Bedrijfsadviezen



65www.miss ie thu is f ront .o rg J a a r b o e k  e d i t i e  2 0 0 8

Gevolgen van besnijdenis
Als gevolg van meisjesbesnijdenis zijn lichamelijke gevolgen direct en op langere termijn te on-
derscheiden.

Directe gevolgen:
1.   Extreme pijn: De ingreep gebeurt vaak zonder plaatselijke verdoving. Door de angst en de in-

tense pijn kan het meisje in een shocktoestand raken.
2.   Bloeding: Vlak na de besnijdenis kan een bloeding ontstaan. Deze is het gevolg van de verwij-

dering van de clitoris en/of de beschadiging van de kleinere bloedvaten. Het bloedverlies kan 
zo ernstig zijn, dat het meisje eraan sterft.

3.   Kans op acute infectie: Gezien de onhygiënische omstandigheden, zoals het gebruik van on-
steriele mesjes en traditionele geneesmiddelen voor de genezing van de wond, kan een ernsti-
ge infectie ontstaan. Soms loopt het pas besneden meisje hierdoor bloedvergiftiging of teta-
nus op.

4.   Het vasthouden van urine: Vlak na de besnijdenis komt het bijna altijd voor, dat het meisje 
haar urine langdurig, soms 48 uur, vasthoudt. Door de ingreep is het urineren te pijnlijk. Er kan 
hierdoor een ontsteking ontstaan. Bovendien kunnen zich vaginastenen vormen door het ach-
terblijven van urine in de vagina.

5.   Herinfibulatie: Een paar weken na de ingreep wordt de vaginale opening van het meisje door 
de uitvoerster van de besnijdenis gecontroleerd. In het geval van een niet geslaagde infibu-
latie wordt de vagina opnieuw gehecht. Dit gebeurt meestal in het geval van een infectie of 
bij het voorkomen van problemen bij het urineren. Het herhalen van de ingreep kan onrust en 
angst bij het meisje oproepen. Zij kan er emotioneel door beschadigd worden.

Gevolgen op langere termijn:
1.   Pijnlijke menstruatie: Het komt vrij vaak voor, dat een ongehuwd meisje last van buikpijn en 

menstruatieklachten heeft. Pijnstillers zijn hierbij het enige medicijn. De vaginaopening kan te 
nauw zijn om het menstruatiebloed door te laten. Deze obstructie van menstruatiebloed kan 
een ontsteking tot gevolg hebben. Soms hoopt het menstruatiebloed zich op in de vagina of 
in de baarmoeder.

2.   Chronische infectie: Ten gevolge van het niet goed kunnen doorstromen van urine en menstru-
atiebloed kan een chronische ontsteking van het bekken, vagina of urinewegen ontstaan. Een 
opstijgende infectie van het bekken kan onvruchtbaarheid veroorzaken. Cysten van huidweef-
sel en abcessen in de vagina kunnen zeer groot worden.

3.   Huwelijksnacht: Als het meisje in het huwelijk treedt moet de vernauwde vaginale opening 
weer vergroot worden. Tijdens de huwelijksnacht moet de man zelf de vaginale opening for-
ceren. Of wordt er een defibulatie uitgevoerd door een traditionele vroedvrouw, een getraind 
arts of verpleegkundige.

  Hierna moet meteen een geslachtsgemeenschap plaatsvinden, hetgeen erg pijnlijk is. De 
meeste vrouwen lijden in het algemeen veel pijn bij seksuele omgang.

4.   De bevalling: De bevalling van een kind verloopt vaak erg moeilijk. De huid van de vulva is 
niet meer zo elastisch, zodat zonder onmiddellijke hulp bij een lange uitdrijvingsfase grote ri-
sico’s kunnen ontstaan. Tijdens de bevalling kunnen de organen gedeeltelijk of geheel in-
scheuren. De bevalling kan een dodelijke afloop hebben voor de moeder of het kind. Tijdens 
de bevalling kan het kind een hersenbeschadiging oplopen. Het tijdig insnijden (soms meer 
dan één episiotomie / inknipping) is noodzakelijk om deze risico’s te voorkomen. Bloedingen 
tijdens de bevalling en kraamvrouwenkoorts na de bevalling kunnen dodelijk zijn voor de So-
malische moeders. Na de bevalling kan fistelvorming ontstaan.

5.   Psychologische gevolgen: Over de psychologische gevolgen van meisjesbesnijdenis is weinig 
onderzoek gedaan, omdat hierover gewoonlijk niet wordt gesproken. Veel Somaliërs zien be-
snijdenis niet als een probleem. De sociale druk om je te laten besnijden is groot. Toch is het 
een traumatische gebeurtenis, die angst en nachtmerries tot gevolg kan hebben. De pijnlijke 
herinnering en de verlittekening van de vulva kunnen een seksuele relatie negatief beïnvloe-
den. Schaamte, angst en pijn blijven de vrouwen vaak levenslang achtervolgen.

Een helpster troost een meisje  
voor haar besnijdenis

Een meisje tijdens haar besnijdenis
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In het missionaire team, welke bestaat uit leden 
van de missiezusters van de H. Geest, de paters 
van het goddelijk Woord en de missionarissen 
van Afrika heeft zich een beeld van kerk ontwik-
kelt van wat we zouden kunnen noemen: de Pe-
trus én Paulus kerkmodellen. Je inzetten en ver-
antwoordelijkheid afleggen naar binnen toe, dat 
is de Willibrordparochie in de Schilderswijk en 
Transvaal; hier bevinden zich vele verschillende 
culturen en godsdiensten. Dit zou het Petrus mo-
del genoemd kunnen worden. De aanwezigheid 
van het missionaire team is nog zeer nodig om 
samen met het pastorale team van de parochie 
dit proces verder te begeleiden. De leden van het 
missionaire team zijn missionarissen, dat wil zeg-
gen ze hebben geleefd en gewerkt in andere cul-
turen of zijn mensen van andere culturen. Onder 
leden van het missionaire team is ook het be-
wustzijn dat er wat kerk betreft ook een model 
is naar buiten toe, het Paulus model. Ik ben me 
hiervan bewust geworden bij mijn 40 jarig pries-
terfeest. 

Wat is er toen gebeurd?
Op 1 juli 2007 had ik mijn 40 jaar priesterjubile-
um. Om dit jubileum te vieren in het verlengde 
van mijn inzet en visie (verbondenheid te schep-
pen tussen culturen en godsdiensten en tevens 
oog hebbende voor de mensen aan de marge) 
leek het me goed om met het Afrikaanse koor en 
andere leden van de Afrikaanse gemeenschap sa-
men met de parochie van mijn geboortedorp een 
interculturele viering te hebben. Deze viering, 
waarin het Tungelrooise parochiekoor en het Afri-
kaanse koor ieder op eigen wijze deze viering in-
vulden, gaf aan de hele viering vreugde, levendig-
heid en vooral enthousiasme. Dit zou wel eens de 
kerkgemeenschap van de toekomst kunnen wor-
den. In de preek werden de achtergronden gege-
ven van het ‘waarom’ van deze viering.

De preek in de Multiculturele 
Eucharistieviering
Vandaag zullen we een heerlijk gebeuren erva-
ren. Culturen ontmoeten elkaar. De Afrikaanse 
spiritualiteit ontmoet de Nederlandse (Europese). 
Het is feest, energie komt vrij en wordt bevrucht; 

het doet rijkdom ervaren. Het is goed elkaar te 
ontmoeten. Zo ’n ervaring en zelfs meer had Je-
zus ook op de berg Tabor bij de gedaanteveran-
dering. Hij had een ervaring met Zijn goddelijke 
identiteit (wezen). Deze ervaring bracht met zich 
mee verantwoordelijkheid. Die kan soms slopend 
zijn. Dat zien we vandaag in het Evangelie (Lucas 
9 : 51-62). Hij begaf zich op weg naar Jeruzalem. 
Op zijn doorreis wordt Hij niet ontvangen door 
de Samaritanen. Zijn leerlingen zijn woedend en 
vragen Hem om vuur en vernietiging af te roepen 
over Samaritanen, zoals de profeet Eliah gedaan 
had over de priesters van de afgod Baal, die de 
Samaritaanse koningen volgden.

Jezus verweet hen deze levensinstelling. In de 
gedaanteverandering had Hij Zijn roeping ge-
zien. Hij moest de zending van Zijn Vader ver-
vullen om naar Jeruzalem te gaan en daar Zijn 
boodschap van Zijn Vader verkondigen. Vanuit de 
diepte voelde Hij dat dit goed was.
Het is geen gemakkelijke opdracht en Hij vraagt 
ons om Hem te volgen in deze opdracht om zich in 
te zetten voor het Koninkrijk Gods, dat wil zeggen 
gelijkwaardigheid van mensen, rechtvaardigheid, 
verzoening en verbondenheid te scheppen.

Dat deze opdracht niet gemakkelijk is, laat Hij ho-
ren in enige radicale uitspraken, die men niet let-
terlijk moet nemen maar wel een zekere radica-
liteit en wezenlijke levensinstelling vragen: over 
doden begraven, familie bezoeken, eenmaal de 
hand aan de ploeg geslagen niet achteruit kijken.
De uitdaging op vandaag is rechtvaardigheid, 
verbondenheid en verzoening scheppen onder 
mensen, tevens met heel de schepping en met 
God of in Bijbelse woorden uitgedrukt: het Ko-
ninkrijk Gods. 

Van multiculturele ontmoeten 
naar samenleven
Tekst: Pater Sjef Kuppens, mafr.
Fotografie: Frank Umans

Meer dan 12 jaar zijn we bezig in de Schilderswijk en Transvaal in  
Den Haag om verbondenheid te scheppen tussen de verschillende  
culturen, godsdiensten en samenleving. Onze inzet mag gezien worden  
om een meer samenhangend en harmonieus mens-zijn te scheppen.  
Onze inspiratiebron is Jezus en zijn Evangelie. De tijd is aangebroken om 
deze ervaringen, welke vorm gegeven werd in de Willibrordparochie, meer 
publiekelijk uit te dragen. Tot nu toe mag het vergeleken worden met het 
verborgen leven van Jezus in Nazareth.

Foto: Jolanda Smit
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Hoe gaan we dit doen? 
De weg is moeilijk, het is een weg met een lange 
adem. Steeds weer zal men zich moeten bezin-
nen op de kern van zijn inzet en er overtuigd van 
zijn dat de inzet een verrijking betekent voor de 
mensheid. Het is goed te weten dat culturen ver-
schillend zijn. Er zijn grote verschillen van eigen-
heid tussen de Afrikaanse, Aziatische en Westerse 
culturen. Ook de godsdiensten zoals Christenen, 
Moslims en Hindoes zijn wezenlijk verschillend.
De grote vraag is hoe ga ik hier op een positieve 
manier instaan en elkaar niet uitsluiten en verket-
teren? Het is te lang om hier over uit te weiden. 
Ik wil enige kernpunten aanstippen. De Afrikaan-
se cultuur benadrukt vooral gemeenschap, spon-
taniteit en levenswijsheid in verhalen en gezang. 
De kern van onze westerse cultuur is vooral een 
cultuur van beheersen en analyseren – verstan-
delijkheid - de of….of houding. Terwijl de Azia-
tische cultuur zoekt naar harmonie - de en….en 
houding; het goddelijke is in alles aanwezig. Wij 
kunnen elkaar verrijken maar ook uitsluiten!

Hoe elkaar te verrijken?
Door zich een houding eigen te maken van DUB-
BELE LOYALITIET , dat betekent trouw zijn aan 
mijn identiteit van cultuur en godsdienst, maar 
ook trouw zijn aan de cultuur en godsdienst van 
de a(A)nder. De basis van deze houding ligt op 
een spiritueel vlak: wij, alle mensen, zijn een 
evenbeeld van God. In de diepte van ieder mens 
leeft God. Iedere cultuur en godsdienst heeft ook 
zijn schaduwzijde; dit moet ook onder ogen ge-
zien worden. Om het echte te laten gebeuren 
kost inzet en strijd. Hiervoor is spiritualiteit zo 
broodnodig. 

Wat is Gods wil? 
Jezus is ons hierin voorgegaan. Om broeder-
schap, zusterschap, vriendschap, verbonden-
heid, rechtvaardigheid en verzoening onder men-
sen te scheppen hebben wij Gods hulp nodig! 
Wij kunnen het niet alleen. Doorbraken moeten 

tot stand komen, vooral doorbraken in verzoe-
ning en rechtvaardigheid. In het verleden zijn wij 
zo ‘uitsluitend’ met elkaar omgegaan en het ge-
beurt nog. De kolonisatie, de slavenhandel, rijk-
arm, Moslims-Christenen om maar enige voor-
beelden te noemen.
In plaats van de ander te zien als een bedreiging 
moeten we de ander zien als een vriend, een 
broeder, een zuster. Dit is alleen mogelijk door de 
ander te ontmoeten en samen op weg te gaan 
om de wereld- en nationale problemen aan te 
pakken. Die problemen zijn er in overvloed: rijk-
arm, ziekten zoals malaria en HIV en vooral dis-
criminatie.
Het is mogelijk om een betere wereld te schep-
pen waarin we broeders en zusters zijn van el-
kaar want voor ons allen is God, onze Vader.
Moge deze viering deze waarheid en diep verlan-
gen ieder van ons op weg zetten….
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De Eucharistieviering
Deze viering bracht een levende, blijde sfeer en 
vooral samenhorigheid en diepe bewondering 
voor de ander. In de viering werd er gezongen 
en gedanst. De vrede werd uitgewisseld, samen 
werd er hand in hand het Onze Vader gebeden. 
Er waren ook momenten van stilte en bezinning. 
Aan de maaltijd des Heren werd deelgenomen. Er 
was verbondenheid met elkaar en God. Het was 
een ‘eyeopener’ voor velen.
Na de viering werd er een serenade gebracht 
door de Tungelrooise harmonie; de Afrikanen uit-
ten hun goede stemming in Afrikaanse zang en 
dans. Vervolgens hebben we samen een feest-
maaltijd gehouden. Iedereen zowel dorpsgeno-
ten als de Afrikanen vonden het een verrijkende 
en boeiende ontmoeting. Zo een gebeuren moet 
hier niet bij ophouden. 

Wat te doen met zo een ervaring? 
Hier werd voor mij duidelijk dat het missionaire 
project van de Schilderswijk en Transvaal uitstra-
ling moet hebben. De ervaringen in de parochie 
van Willibrord in Den Haag - de interculturele 
Eucharistie vieringen (en andere zowel pastora-
le als sociale ontmoetingen) en de interreligieu-
ze ontmoetingen (het dialoog) moeten reikwijd-
te krijgen. 
In Nederland zijn er veel steden met een multi-
culturele en multireligieuze bevolking. Vaak le-
ven mensen naast elkaar; er is zelfs gevaar van 
discriminatie! 
Mensen kennen elkaar niet, er moet gezocht 
worden naar ontmoeting, vooral positieve ont-
moeting.
In de gemeente Weert, waarvan Tungelroy deel 
uit maakt, met zijn 48.000 inwoners leven heel 
wat Antillianen, Surinamers, sommige Afrikanen, 
heel wat Turken en Marokkanen (deze laatsten 
zijn meestal moslims). Een goed overzicht hier-
over zou lijkt me noodzakelijk om iets gedegen 
op touw te zetten.

Om te beginnen vele Antillianen en Surinamers 
hebben een katholieke achtergrond. Je ziet hun 
aanwezigheid niet in de kerk. Is er wel aandacht 
aangegeven, dat zij hun religiositeit ook kunnen 
beleven in een Nederlandse parochie? Onder hen 
leeft het diepe verlangen om zich ook te mogen 
profileren in hun eigenheid en cultuur. Dit is voor-
al gebleken uit het feit dat na vele jaren aanwe-
zig te zijn in de stad Weert de Antillianen in 2007 
voor de tweede keer een Caribische Carnaval 
hebben gehouden. Op deze wijze willen ze iets 
van hun cultuur laten zien. Er waren vele mensen 
uit de omgeving en omstreken gekomen om dit 
gebeuren mee te maken.
Waarom is er een grote afwezigheid van ande-
re culturen in de katholieke gemeenschap en met 
name de liturgie? In de liturgie kunnen de men-
sen hun cultuur en spiritualiteit beleven. Zij kan 
zo bindend en gemeenschap vormend zijn. Naast 
kerkelijke en religieuze ontmoetingen moet men 
elkaar ook weten te ontmoeten op andere vlak-
ken zoals welzijn, cultuur, school, sport etc.
Met deze aspecten van samenleving zijn we de 

laatste 12 jaar bezig geweest in de ‘Schilders-
wijk ’ in Den Haag. Een wijk waar vele cultu-
ren (er worden over de 100 talen gesproken) en 
godsdiensten samenleven. Het uur is aangebro-
ken om deze ervaringen door te geven aan an-
deren in Nederland. Onze Nederlandse samenle-
ving is multicultureel geworden; dit niet alleen in 
de grote steden maar het is een algemeen gege-
ven door heel het land.
Dit lijkt me een missionaire uitdaging van ons 
missionair project; het Paulus model van kerk 
waarover hierboven gesproken werd.
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Ook in Stramproy had en heeft een boorling 
vooral interesse in drinken, slapen en droog lig-
gen. En zo verging het ook Petrus Gerardus Hu-
bertus Schreurs, nadat hij op donderdag 10 juli 
1924 in Stramproy het daglicht zag. Voor het ou-
derpaar Cornelis Schreurs uit Swartbroek en Ca-
tharina Pleunis uit Tungelroy, een zus van de in 
1921 in China overleden missionaris pater Janu-
arius Pleunis OFM, werd deze donder- toch meer 
een zondag.

Na zijn lagere school in Stramproy ging hij in 
1938 naar het gymnasium van het Bisschoppe-
lijk College te Weert, dat toen nog gevestigd was 
langs de Wilhelminasingel en de Molenstraat. In 
juni 1944 behaalde Piet daar zijn diploma gym-
nasium. 
Piet was in 1942 een van de oprichters en de eer-
ste voorzitter van de missieclub Mittovos (Mit-
to vos: Ik zend U), oorspronkelijk enkel bedoelt 
voor de studenten van het College. Zelf had hij 
als naam voorgesteld Mgr. Lijnen Missieclub om-
dat de laatste (1815-1882, afkomstig uit Diete-
ren) in de jaren 1840 leraar was geweest aan het 
Weerter College, voordat hij in 1848 als wereld-
heer naar de missie van Java vertrok. De mede-
oprichters vonden Mittovos echter een betere ti-
tel, en terecht, zeker fonetisch. Een foto van Mgr. 
Lijnen hing vroeger in het College naast de grote 

deur van de refter, samen met die van de Javaan-
se pater Sugyopronoto SJ, wiens seminarie oplei-
ding bekostigd was vanuit het College.
Opvallend is het grote aandeel van seculiere 
priesters die zich sinds het midden van de 19de 
eeuw hebben beijverd voor locale missionaire ac-
tiviteiten in Limburg en zelfs naar overzeese mis-
sies werden uitgezonden. Het was de tijd toen de 
Nederlandse kerk zich georganiseerd begon in te 
zetten voor het apostolaat overzee. In Limburg 
kwamen velen van hen uit de omgeving van Sit-
tard. Ook de Ursulinenkloosters van Sittard, Ven-
ray en Maaseik en de Bisschoppelijke Colleges 
van Weert, Roermond en Sittard hebben gefun-
geerd als inspirerende centra van missionaire be-
langstelling en activiteiten. 
In augustus 1944 begon Piet te Berg en Dal met 
het noviciaat van de Missionarissen van het Hei-
lig Hart (MSC). Wegens de oorlogsomstandig-
heden ten gevolge van de geallieerde operaties 
“Overlord” en “Market Garden” werd het no-
viciaat in november 1944 geëvacueerd naar Til-
burg. Op 21 september 1945 legde hij daar zijn 
kloosterprofessie af in de genoemde congrega-
tie MSC.

Vervolgens studeerde hij van 1945 tot 1947 op 
het Filosoficum van MSC, toen nog gevestigd in 
kasteel Het Nijenhuis te Heino (Ov.), gevolgd door 
de theologische studies in het Limburgse Stein  
van 1947 tot 1951. Hier ontving hij de priester-
wijding op 10 september 1950, waarna nog een 
pastoraal praktijkjaar volgde (1951-1952) als 
laatste voorbereiding op het missiewerk.

Filippijnen
In oktober 1952 vertrok pater Piet naar de Filip-
pijnen, de grote groep eilanden gelegen in de Stil-

le Oceaan ten oosten van Maleisië en China en 
tussen Japan in het noorden en Indonesië in het 
zuiden. De naam was in 1542 aan deze archipel 
gegeven ter ere van de Spaanse koning Filips II,  
enige zoon van Karel V en Isabella van Portugal. 
Hij werd daar aangesteld in een van de werkge-
bieden die aan de MSC waren toevertrouwd, na-
melijk de civiele provincies Surigao (1908) en 
Agusan (1935) op het eiland Mindanao. Dit laat-
ste is het grote eiland (3x Nederland) in het zui-
den van de Filippijnse archipel. 

Een groot deel ervan is bedekt met ruig bergland 
en tropisch oerwoud. Veel mensen wonen in ver-
spreide kustdorpen die vroeger enkel bereikbaar 
waren met primitieve roei- of zeilbootjes vanwe-
ge de afwezigheid van echte wegen. Deze situatie 
van bijna totale isolatie is pas na 1960 iets verbe-
terd. In het binnenland, vooral langs de berghel-
lingen van bijvoorbeeld Surigao en Agusan vindt 
men verder nog kleine gehuchten met autochto-
ne (heidense) stammen ofwel christelijke immi-
granten van elders uit de archipel. Deze gehucht-
jes zijn vaak gelegen langs rivieren en riviertjes 

Pater Piets Pad
Opgetekend door Alex Cadarn

Het pad begon in Stramproy en eindigt in Tilburg. Daartussen liggen volgens 
de kortste routebeschrijving zo’n 70 kilometers maar ook een andere wereld.

Pater Piet Schreurs

St. Jansmolen Stramproy

Kasteel Het Nijenhuis Filippijnen
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die vanuit het tropische regenwoud wegstromen 
naar de Mindanao Zee of de Stille Oceaan. De ei-
gen volkstaal in het MSC werkgebied van Min-
danao is het Bisaya, een van de ongeveer vijftig 
Filippijnse dialecten en behorend tot de Maleise 
talenfamilie. Engels (een overblijfsel van de Ame-
rikaanse kolonisatie (1898 tot 1946) wordt en-
kel gebruikt in het onderwijs en de media. In de 
dagelijkse zielzorg word je verondersteld enkel 
het plaatselijke Bisaya te gebruiken. Het aanle-
ren daarvan is vanzelfsprekend een van de eerste 
taken van nieuw aangekomen missionarissen.
De bevolking van de Filippijnse Republiek is 
voor 80% katholiek en vormt daarmee het eni-

ge christelijke land van heel Oost Azië. Dit is een 
erfenis van ruim 300 jaar Spaanse kolonisering 
(1521-1898). Een Filippijnse schrijver heeft ooit 
humoristisch gezegd dat zijn land 300 jaar in een 
Spaans klooster en 50 jaar in Hollywood heeft 
geleefd. Momenteel heeft de hele Filippijnse ar-
chipel een bevolking van ongeveer 70 miljoen 
mensen; hiervan leven er ongeveer 8 miljoen op 
het eiland Mindanao.

Na de Filippijnse revolutie tegen Spanje (1896) 
en de daarop volgende Amerikaanse overname 
van de archipel (1898) hadden veel Spaanse mis-
sionarissen het land verlaten. Toen de Nederland-
se MSC in 1907 dringend door Rome werd ge-
vraagd om in Mindanao te gaan werken, zond 
het generaal MSC bestuur te Rome eerst vanuit 
Australië een “verkenner” om de situatie te be-
kijken. Deze schreef naar Rome:

“[...] Zij die met dit werk willen beginnen moe-
ten er allereerst van bewust zijn dat ze naar een 
missieland puur en simpel gaan, en dat ze echt 
een leven van missionarissen zullen moeten lei-
den en de offers en inspanningen daarvan moe-
ten aanvaarden. [...]
Daar staat tegenover dat de mensen van natu-
re een vriendelijk en open karakter bezitten en 
een grote achting hebben voor de “padre” die 
ze altijd, zelfs onder het vroegere koloniale re-
giem, hebben beschouwd als de geestelijke va-
der en leider van de mensen. [...]
Ofschoon ze overwegend katholiek zijn, is er veel 
religieuze onwetendheid onder het volk, en dus 
is er een zeer grote behoefte aan godsdienstig 
onderricht. [...]”

In het algemeen is het geloofsleven van de men-
sen zeer “devotioneel” van aard, zoals men dit bij-
voorbeeld ook in Latijns Amerika vindt. Het spreekt 
vanzelf dat het eigen dagelijkse leven en het pas-
torale werk van de missionaris sterk getekend wor-
den door de topografische situatie van zijn werk-
streek en de vrij primitieve levensstandaard van de 
meeste mensen. In zijn beginjaren dacht pater Piet 
(toen in Zuid-Surigao) wel eens dat hij leefde “in 
de laatste pastorie van de wereld”.
Voor de rest kan men zich wel ongeveer voorstel-
len wat “een missieland puur en simpel” verder 
nog betekende in de realiteit van elke dag. Hij 

Lingig (Surigao Sur),  
luchtfoto p. Piet Schreurs, 1958

Moeizaam begaanbaar gebied

Voor Groothandel en particulier
 *  zand- (sier) grind; cement; 

maaskeien;
 * vijverstenen; tuinstenen; worteldoek;
 * sierbestrating; Afgehaald of bezorgd

Lozerweg 26, 6006 SR Weert
Tel: 0495 - 520467, Fax: 0495 - 546787
E-mail: info@visserbouwstoffen.nl
Website: www.visserboustoffen.nl
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is verantwoordelijk voor een gebied met hoofd-
staties van minstens 10 tot 20 duizend (en vaak 
meer) inwoners, en daarbij nog een diaspora van 
kleine verre buitenstaties. Een grote frustratie 
was/is wel de onmogelijkheid om daar geregeld 
efficiënt pastoraal contact mee te onderhouden, 
iets dat de mensen zelf zozeer op prijs stellen. Dit 
probleem werd ook vaak vermeld in bewaard ge-
bleven kronieken van de vroegere Spaanse mis-
sionarissen.
Ofschoon een groot deel van de bevolking in fei-
te weinig formele kennis heeft van de inhoud van 
zijn geloof, wordt hun dagelijks geloofsleven ge-
lukkig vaak op de been gehouden door hun soci-
ale omgeving: de invloed van anderen voor wie 
“katholiek zijn” bijna een culturele vanzelfspre-
kendheid is. Pas laat (na Vaticanum II) is de gees-
telijke zelforganisatie en zelfverzorging ter plaat-
se beter op gang gekomen. Katholieke scholen 
(het zorgenkind van bijna iedere pastoor) hebben 
daar veel aan bijgedragen. Helaas was het vroe-
ger in de meeste plaatsen financieel bijna onmo-
gelijk een eigen school op te richten en te onder-
houden.
De “parochiële” zielzorg is tegenwoordig voor 
een groot deel in handen van landseigen pries-
ters.

Als een (nodige) onderbreking en om nog op tijd 
uit te vinden of pater Piet in kerkelijk en maat-
schappelijk Nederland nog zou kunnen “aarden” 
was hij van 1972 tot 1975 werkzaam als pastoor 
van Well in Noord-Limburg, maar eind 1975 ging 
hij toch weer terug naar de Filippijnen.
Gedurende de jaren van zijn pastorale werk in 
Mindanao raakte hij op de duur ook sterk ge-
interesseerd in de geschiedenis van het gebied. 

Omstreeks 1970 was hij begonnen daarover te 
publiceren in diverse historische en cultureel-
antropologische artikelen o.a. via twee Filip-
pijnse universiteiten. Regionale en plaatselijke 
geschiedschrijving was toen nog een tamelijk on-
ontgonnen discipline in het land, zeker waar het 
Mindanao betrof. Een grote handicap voor geïn-
teresseerde Filippijnse studenten was toen het 
feit dat de meeste vroege primaire documentatie 
daarover grotendeels in Spaanse en andere Euro-
pese archieven lag. Daar komt bij dat ze meest-
al in het Spaans is geschreven, een taal die bijna 
geheel verdwenen is uit het Filippijnse openbare 
leven, net als het Nederlands in Indonesië.

Navrant is het, dat pater Piet zelf geen foto’s 
meer heeft van zijn werk en de omgeving in de 
Filippijnen. Ofschoon hij vele jaren zowat de ‘of-
ficiële’ fotograaf en filmer is geweest van MSC-
activiteiten aldaar. Hij had een grote verzameling 
materiaal in Manilla achtergelaten, maar die is 
enkele jaren geleden tijdens een brand geheel 
verwoest.

Terug naar Nederland
In 1984 repatrieerde hij voor goed naar Neder-
land en nam zijn intrek in het centrale missiehuis 
van de MSC congregatie in Tilburg. Door verder 
geschiedkundig onderzoek en publicaties bleef 
hij echter sterk verbonden met zaken betreffen-
de het verleden van de Filippijnen. In 1987 ver-
scheen zijn eerste boek, geschreven in Nederland 
maar uitgegeven door de Filippijnse San Car-
los universiteit. In 1987 verscheen daar ook het 
tweede. In 1991 kreeg dit in Manila de nationa-
le onderscheiding “Beste Geschiedenisboek van 
het jaar”. De titel is:

CARAGA ANTIGUA, 1521-1910.
The Hispanization and Christianization of 

Agusan, Surigao and East Davao.

“Caraga” was tot 1850 de vroegere naam ge-
weest van het gebied dat nu (ruim genomen) ge-
vormd wordt door de provincies Agusan, Surigao 
en Oost Davao.
Zijn Filippijnse publicaties zijn alle in het Engels 
geschreven, maar in 1992 verscheen in Tilburg 
een Nederlandstalig werk over het herstel van de 
katholieke missie (1886-1960) in de Molukken. 
Het is getiteld: “Terug in het erfgoed van Francis-
cus Xaverius”. Een confrater in Ambon publiceer-
de het daar later in het Indonesisch.

Zijn verblijf in Nederland stelde hem verschillen-
de keren in staat om historisch onderzoek te doen 
in Spaanse en andere Europese archieven zoals 
hij al eerder had gedaan gedurende zijn verlofpe-
riodes. In feite was zijn besluit om in Nederland 
te blijven voor een deel ook daaruit voortgeko-
men. Behalve de twee bovengenoemde Filippijn-
se werken zijn later in Manilla nog drie boeken 
van zijn hand verschenen die alle gaan over his-

torische aspecten van het eiland Mindanao. Van 
“Caraga Antigua” en van één van de laatste drie 
zijn in Manilla tweede uitgaven verschenen ver-
zorgd door het National Historical Institute van 
de Filippijnen en door het ministerie van Onder-
wijs en Cultuur verklaard tot “Officiële bronnen 
over de geschiedenis van Mindanao, ten bate van 
het middelbaar en universitair onderwijs”.

Gewapend met al zijn verzamelde publicaties 
presenteerde hij zich in 1988 (op instigatie van 
professor Arnulf Camps OFM) bij de Radboud 
Universiteit van Nijmegen waar hij twee jaar la-
ter cum laude afstudeerde als doctorandus. Ne-
gen maanden daarna behaalde hij in 1991 zijn 
doctorstitel met als hoofdvak “Missiologie” en 
als bijvakken “Moderne Geschiedenis en Cultu-
rele Anthropologie van niet-westerse volken, in 
het bijzonder van Zuidoost Azië”. Voor het laat-
ste kreeg hij in 2002 vanuit Manila een schrifte-
lijke onderscheiding toegestuurd door de Philip-
pine Anthropological Association.
Het genoemde Historical Institute heeft al de ei-
gendoms- en verkoopsrechten van de boeken. 
Misschien kan ook dit een passend soort missi-
onaire dienstbaarheid worden genoemd aan een 
land dat voor missionarissen altijd zeer gastvrij 
en behulpzaam is geweest.

Vanaf medio 2006 is pater Piet om medische re-
denen overgehuisd naar het MSC Zorgcentrum 
“Notre Dame” aan de Bredaseweg 291 in Til-
burg.

Strand Surigao

Kinderen op Mindanao

Viuskerk in Well
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De gewapende Noord-Oegandese groepering de 
Lord’s Resistance Army (LRA),het Verzetsleger 
van de Heer, lanceerde een opstand tegen Muse-
veni, nadat de zuiderling in 1986 aan de macht 
was gekomen. 
Het beweert de Tien Geboden na te leven. Hun 
geboden zijn: ronselen van kindsoldaten, kin-
deren verkrachten, tegenstanders ontvoeren en 
vermoorden. De LRA-leider is een gewelddadige 
man, die pocht op zijn bezit van zestig vrouwen. 
Twintig jaar lang werden delen van het noorden 
van Oeganda geterroriseerd door de bende.
De Oegandese regering en het LRA hebben eind 
februari 2008 in het Zuid-Soedanese Juba een 
staakt-het-vuren getekend, maar voor hoelang?
De belangrijkste sector van de economie is de 
landbouw, waar meer dan 80% van het aantal 
arbeidskrachten werkzaam zijn. Daarbij is Oe-
ganda rijk aan grondstoffen (koper, kobalt, goud, 
en andere mineralen) en kent een redelijk gezon-
de ontwikkeling. Desondanks leeft een groot deel 
van de ongeveer 31,4 miljoen inwoners nog in 
diepe armoede. 
Als land staat Oeganda dan ook op de lijst van 
landen met grote schulden (Heavily Indebted 

Poor Countries - HIPC). Het gemiddeld inkomen 
per hoofd bedraagt $330 per jaar. 9,5 Miljoen 
mensen hebben een inkomen van minder dan $1 
per dag (cijfers 2003). Van 1992 tot 2002 nam 
het gedeelte van de bevolking dat leeft onder 
armoedegrens af van 56% naar 32%, maar de 
steile bevolkingsgroei (7 levende geboortes per 
vrouw) doet deze ontwikkeling teniet; momen-
teel neemt de armoede weer toe.

De oppervlakte van Oeganda ist 236.040 km². Hier-
mee is het ongeveer 7x zo goot als Nederland. Al 
is het land over het algemeen vlak, de gemiddelde 
hoogte ligt rond de 1000 meter. Het hoogste punt 
is de Mount Stanley met 5110 meter. De naam van 
de hoofdstad Kampala is afgeleid van de Kigande-
se woorden “kasozi k’empala”, dat “de heuvel der 
antilopen” betekent. Het land telt elf verschillende 
inheemse bevolkingsgroepen. Hiervan vormen de 
Baganda de grootste groep, gevolgd door de Kara-
mojong en Basogo. Daarnaast zijn er nog gemeng-
de groepen en niet-Afrikaanse inwoners. De Pyg-
meeën wonen vooral in de bossen in het westen 
van het land. De meest voorkomende godsdienst 
is het Christendom (84%). De helft van hen be-
hoort tot de Rooms-katholieke kerk, de andere 
helft is protestants. Circa 12% van de Oegande-
zen is moslim, 3% hangt een inheemse godsdienst 
aan en de overige 1% heeft geen godsdienst. 

En in dit Oeganda kwam Moammar Abu Minyar 
al-Qadhafi (Sirte, juni 1942) in de maand maart 
2008 op bezoek, sinds 15 januari 1970 de leider 
van Libië. Qadhafi’s naam wordt op talloze wij-
zen getranslitereerd. Wel handig die diverse spel-
lingsvarianten, de schrijfwijze is ‘altijd’ goed.
Hij kwam onder meer om ‘zijn’ moskee in te hul-
digen op de geboortedag de profeet Mohammed 
(Peace be upon him, PBUH), die op de twaalf-
de dag van rabie-al-awwal, de derde maand van 
het moslimjaar, omstreeks het jaar 570 van de 
christelijke jaartelling werd geboren. Deze dag 
(volgens de christelijke jaartelling vallend op 
20 maart 2008; 9 maart 2009; 26 februari 2010; 
15 februari 2011; enzovoorts) wordt door de 
moslims herdacht.
Het bouwen van de Gadaffi Nationale Moskee 
in de Oegandese hoofdstad Kampala startte in 
1971 onder Idi Amin, maar lag na zijn val twee 
decennia lang stil. Begin deze eeuw beloofde 
Gadaffi om de moskee af te bouwen, wat in een 
paar jaar gerealiseerd werd. Op de geboortedag 
van de profeet Mohammed (PBUH) was dan het 
historische moment van de inwijding daar.
De Gadaffi moskee is bekend als de op één na 
grootste in Afrika en moet de Hassan II moskee 
in het Marokkaanse Casablanca laten voorgaan. 

De verrijzenis is een
verzinseltje
In Oeganda, liggend midden op de evenaar, bestond al sinds eeuwen een 
reeks Afrikaanse koninkrijken toen de Britten het land veroverden en 
tot prorectoraat maakten. Na de onafhankelijkheid (1962) werd in de 
jaren ’70 en ’80 bepaald door burgeroorlogen en terreur van de dictators 
Idi Amin (1971-1979), die vrijwel 300.000 tegenstanders elimineerde 
en Milton Obote (1980-1985), die minstens nog eens 100.000 mensen 
vermoordde. Na de machtsgreep van lt.-gen. Yoweri Kaguta Museveni op 
26 januari 1986 heeft het land een relatieve stabiliteit en de economische 
groei doorgemaakt.

Leden van de LRA

Oeganda

Oeganda is schitterend

Imposante Gadaffi moskee



"Als je honderd mensen 
niet kunt helpen,

help er dan eentje"
Moeder Teresa (1910 – 1997)
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Goed voor zo’n 15.000 mensen als het plein bui-
ten wordt meegerekend. Bouw werd gefinan-
cierd door de World Islamic Call Society (WICS), 
formeel een Libische religieuze zendingsorgani-
satie. Naast een megagrote moskee zijn ook be-
paalde gedeelten van Kampala erg grauw door 
de golfplaten daken die overal te zien zijn. Het 
geeft een trieste aanblik, hoewel sommige ande-
re wijken weer prachtig zijn
Pater Hans Smeets mhm, werkend en wonend in 
Oeganda, schrijft nog echte brieven met behulp 
van zijn (bal)pen. Zo ook stuurde hij op 2 april 
2008 het volgende verhaal, waaraan de titel van 
dit artikel is ontleend.
“De verrijzenis is een verzinseltje, en het Evan-
gelie een Joods kinderverhaaltje om braaf te zijn. 

Zo stond Gadafi de vorige week hier te oreren 
bij de opening van een nieuwe moskee in Kam-
pala (15.000 staanplaatsen, Moslims zitten niet, 
maar staan, knielen en buigen). Gadafi spotte 
met democratie als een andere vorm van Euro-
pa om mensen te onderdrukken en te kolonise-
ren. Hij prees als “helden van Afrika” de ware lei-
ders van de Afrikaanse vrijheidsstrijders tegen 
westerse tirannie van het christendom: de twee 
echte Afrikaanse presidenten Robert Mugabe en 
Joel Museveni. Groot gejuich van de menigte en 
handgeklap van Museveni, die ook aan de macht 
wil blijven, en nu voor de 4de maal bezig is met 
de verkiezingen van volgend jaar. 
De mensen gaan er meer en meer tegenin. De in-
flatie is als in Zimbabwe. In 1979, toen Amin ver-
trok, was een  zak cement 2 Ugandese shillings. 
In 1986 joeg Museveni president  Obote met ge-
weld weg, het leger greep de macht onder lei-
ding van Museveni. In 1988 kostte dezelfde zak 
cement 10.000 Ug. Shillings. Toen reorganiseer-
de Musveni de koopkracht van de Ugandese Shil-
ling door 2 nullen te schrappen. De zak cement 
was opeens 100 Ugshs. Maar Museveni had ver-
geten dat het geld in de bank en in de broekzak 
van Pa ook 2 nullen verloor. En nu, in 2008, is die-
zelfde zak cement opgelopen tot 22.500 Ugshs. 
Hoeveel % inflatie is dat, van 2 naar 2.250.000 
Ugshs? 
De salarissen van onderwijzers gingen van 7.000 
in 1984 naar 200.000 , en zo is het met alles. 
De medische verzorging is een kwestie van geld; 
alles moet betaald worden, en als je geen geld 
hebt, geen behandeling. Sociale dienst bestaat 
eenvoudig niet. Onze Zusters van Moeder Tere-
sa van Calcutta doen wonderen van liefde, om-
dat ze geld en goederen krijgen van buiten, maar 
ook van rijke lui hier in het land, die weten dat 
de zusters alles goed besteden aan de armen, en 
niets voor zichzelf houden of verkopen.
Ik ben bezig met een retraitehuis voor de leken, 
en vooral voor de elite, de lui met centen. Of het 
iets worden zal weet ik niet. De aanbevelingen 
van de Nuntius en de bisschoppen heb ik, plan-

nen en begrotingen staan op papier, maar het 
geld?… Ik heb de reünisten van het grootsemi-
narie Rolduc om een bijdrage gevraagd voor de 
fundering, de rest moet van de Ugandese (katho-
lieke) elite komen. 
We blijven proberen om de Blijde Boodschap te 
verkondigen, gebaseerd op dat ongelofelijke feit 
van de verrijzenis van Jezus Christus. Een feit dat 
de hele mensheid al bijna 2000 jaar in zijn greep 
heeft, méér dan welke andere gebeurtenis ook in 
de geschiedenis. 

Met de hulp van ons Dekenaal Missiethuisfront 
zullen we doorgaan met het echte werk van de 
missionaris: de verkondiging van de Blijde Bood-
schap. Als de Goede Vader in de hemel het toe-
staat hoop ik volgend jaar mijn 50-jarig priester-
feest te vieren!”

Golfplaten daken

Krottenwijk Kampala

Childrens Clubs in Namatala slum

Kinderen van Oeganda
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“Cry the beloved country” is de titel van een 
boek over Zuid Afrika. Wat daarin beschreven 
wordt kan nog steeds als titel dienen voor wat er 
op zo veel plaatsen in Afrika gebeurt. 
De huidige Paus Benedictus heeft het voorstel 
van zijn voorganger overgenomen. Johannes Pau-
lus had namelijk aangekondigd om een tweede 
vergadering van Afrikaanse bisschoppen samen 
te roepen in een tweede Synode voor Afrika. Dit 
gaat altijd vooraf met een schrijven (Lineamen-
ta) over de huidige situatie van kerk en staat en 
een uitnodiging aan alle katholieken en ieder van 
goede wil om hun bijdrage te leveren aan een 
werkdocument (Instrumentum Laboris) voor deze 
vergadering. Een groot deel van de ‘lineamenta’ 
gaat over de situatie in Afrika, zowel wat er aan 
positiefs gebeurt als wat er nog te doen staat. In 
deze oproep gaat het vooral over verzoening, ge-
rechtigheid en vrede. De eerste vergadering vond 
plaats tijdens de genocide in Rwanda, ongeveer 
13 jaar geleden. De oproep aan de kerk was toen 

Mgr. Thawale voor het CFSC

Pater Jo Kuppens

om zich te presenteren als de (nieuwe) familie 
(van God). Omdat loyaliteit aan stam en verwan-
ten een van de oorzaken was van genocide, wil-
de de kerk een andere familie aanbieden, niet ge-
baseerd op bloedverwantschap, maar eerder op 
een gedeeld geloof. Een poging om een zeker te-
gengewicht te geven aan wat dikwijls toch nog 
steeds opgaat: je eigen familie is je eerste loyali-
teit wat er ook van je gevraagd wordt.
Intussen zijn we 13 jaar verder. En nog steeds is 
de situatie in Afrika er een die je uit kan doen 
uitroepen: Huil, schrei geliefd land: Cry beloved 
country.
Verschillende mensen en groepen zijn op vele 
manieren betrokken bij ons Centre For Social 
Concern: Centrum voor promotie van sociale be-
wogenheid oftewel CFSC. Ons centrum kreeg als 

voornaamste taak: onderzoek naar problemen 
die dikwijls structureel van aard zijn en die er in 
niet geringe mate toe bijdragen de armen arm te 
houden en de rijken rijker te laten worden. Ons 
doel is om mede pleitbezorgers te worden voor 
de armen en er toe bij te dragen dat beleid op 
verschillende niveaus zo aangepast wordt dat 
het deze armen ten goede komt. Aan de andere 
kant doen we ook aan het verlenen van diensten, 
zei het in mindere kleine mate. Als voorbeeld: ons 
project voor het verlenen van schoolgeld aan we-
zen geeft ‘directe hulp’. Deze hulp maakt het mo-
gelijk dat 50 jongelui de middelbare school af-
maken en daarna ook een kans krijgen om een 
of ander vak te leren. Het project loopt goed. In 
2007 bezochten 55 jonge mensen de middelbare 
school en 15 daarvan wachten nu op de resulta-

“Cry, the beloved country”
Malawi, een land in zuidelijk Afrika, 3,5x Nederland, bijna 14 miljoen 
inwoners werd drie jaar geleden door hongersnood getroffen. Ondanks het 
advies van de Wereldbank besloot de Malawische regering toch kunstmest 
en zaden voor arme boeren te subsidiëren. Sinds 2005 wordt actief steun 
verleend aan de kleine boeren, die geen geld hebben voor investeringen. 
Het resultaat: al drie jaar een overschot aan voedsel.

En vanuit de Malawische hoofdstad Lilongwe stuurde pater Jo Kuppens wp 
ultimo december 2007een e-mailbericht de ‘wereld’ in, waarvan onder-
staand een geresumeerde weergave.

Het gaat om mensen
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ten van hun examens. En 9 jongelui leerden een 
vak, van elektricien tot human resource manage-
ment and catering. Nu willen we als Centre ook 
eraan gaan staan om de regering ertoe te bewe-
gen fondsen apart te zetten in hun begroting om 
het mogelijk te maken voor wezen om ook de 
middelbare school te bezoeken. Als we hierin sla-
gen helpt dat een veel grotere groep jongelui dan 
we nu bereiken. Om dit te kunnen doen hebben 
we goede informatie nodig en daarom goed on-
derzoek. En dat kost natuurlijk ook weer geld. We 
zijn niet zeker of we erin zullen slagen, maar vin-
den dat het de moeite waard is om te proberen. 
Dit voorbeeld toont aan dat we dus zowel het 
een als het ander doen: directe dienstverlening 
en pleitbezorging.
Uiteindelijk gaat het natuurlijk altijd om men-
sen. Als pastors en hulpverleners worden we ge-
confronteerd met die mensen. Lisa die kwam vra-
gen om te komen kijken naar het huisje waar ze 
woont met een broer. Een gedeelte was ingeval-
len vanwege zware regen en een lekkend dak. 
We vonden dat ze er met tien kinderen woonden. 
Zij is de oudste. Ze gaat naar de laatste klas van 
de middelbare school. Ze is zeventien. Ze heeft 
allerlei plannen. Hoopt het te maken tot de Po-
lytechniek. Kelita wilde graag verpleegster wor-
den. Maar om die cursus te volgen moet ze op 
een soort internaat, dus weg van thuis. Maar wie 
zal er dan zorgen voor haar twee broertjes en 
zusjes? We kennen lang niet alle kinderen die we 
helpen genoeg om te weten wat hun verhaal is. 
En we helpen natuurlijk maar een kleine groep.
Om wat meer lijn te brengen in de vakopleiding 
voor de afgestuurde middelbare scholieren, wil-
len we nu een huis kopen bij een vakschool ge-
rund door Salesianen van Don Bosco. Dit omdat 
de school geen internaat heeft en we meisjes ook 

een kans willen bieden om een vak te leren. Het 
aanbod op de school is vrij groot en de school le-
vert goed werk. Het aan te kopen huis zal dienen 
als een onderdak voor tien meisjes. In begin janu-
ari 2008 hopen dit rond te hebben.
Ik heb wel eens eerder laten weten, dat onze 
bibliotheek een waar succes is. Per dag onge-
veer 150 jongelui. De nieuwe ruimte is weer te 
klein. Het toont aan dat we in een echt gevoel-
de nood helpen. Nu zijn het niet alleen middel-
bare scholieren die de bib bezoeken maar ook 
oudere volwassenen die een (nieuw) vak leren. 
Dus proberen we ook ons boekenaanbod uit te 

breiden met boeken over boekhouden, catering, 
journalistiek, human resource training, develop-
ment, elektriciteit, mechaniek, etc. etc. We willen 
een tent gebruiken om aan meer bezoekers van 
de bibliotheek ruimte te bieden waar ze onge-
stoord kunnen werken. Dit zal ons de tijd geven 
om plannen uit te werken voor een meer defini-
tieve uitbreiding. 
Terwijl dit alles gewoon zijn gang gaat werken 
wij als Centre ook verder aan onderzoek, lobby-
en en pleitbezorging. Onze maandelijks overzicht 
van de ‘levenskosten’ (cost of living) in Lilong-
we de hoofdstad van Malawi is nu uitgebreid tot 
de andere grote steden, Blantyre, Zomba en Mzu-
zu. Steeds meer mensen gebruiken het voor ver-
gelijking, onderzoek ofwel onderhandeling met 
hun werkgevers. Het heeft de laatste maanden 
aangetoond dat hoewel de inflatie naar beneden 
gaat, de kosten toch nog altijd stijgen. Het wordt 
altijd op prijs gesteld. We willen ook verder gaan 
met het onderzoek uit te breiden naar de dorps-
gebieden, het ‘platteland’ (hier erg bergachtig). 
We betrekken er ‘Gerechtigheid en Vrede’ groe-
pen bij die we opleiden en die het werk ter plek-
ke zullen doen. We hebben ook onderzoek ge-
daan naar hoe de mensen overleven die lang niet 
zoveel verdienen als nodig zou zijn volgens ons 
basisbehoefte (basic needs basket survey) onder-
zoek. Dit hebben we gepubliceerd en de regering 
en andere organisaties erop aangesproken wat 
voor veranderingen plaats moeten vinden om de 
armsten in de samenleving te helpen een betere 
menswaardige levensstijl te hebben. 
We gaan ook nog steeds door met verband te 
leggen tussen wat er op macro en op micro ni-
veau gebeurt. Wat de internationale handelsver-
houdingen voor invloed hebben op de armoede 
hier. In dit verband werkt het Centre mee om met Onderwijsproject

Ook een vorm van leren
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de nieuwe partnerovereenkomsten tussen de Eu-
ropese Unie en Afrika aan te passen. Het is ons 
zeer duidelijk dat een land als Malawi de eerste 
twintig, dertig jaar niet met de EU kan concurre-
ren. Maar dat is wel de bedoeling van deze ‘part-
ner’ overeenkomsten. Ik ben zeker dat de mees-
te Europeanen er geen weet van hebben wat hun 
EU Commissarissen aan het doen zijn. Want de 
overeenkomsten zoals die nu bedoeld zijn, zullen 
de weinige industrie, die hier bestaat straks ge-
woon vernielen. En toch is er grote druk op lan-
den zoals Malawi om dit verdrag te tekenen. Zo-
waar geen goede zaak. 
Omdat het Centre naast de parochie ligt, helpen 
we ook mee in de parochie. Ik had pas een groep-
je parochianen die “training for transformation’ 
wilden leren. En met Kerstmis 2007 vierde ik de 
eucharistie met ongeveer de helft van het aantal, 
dat normaal meeviert. Het regende te hard voor 
de meesten om in staat te zijn de kerk te berei-
ken. Dus waren we ‘maar’ met circa 350 kinde-
ren! Om die allemaal aandachtig mee te laten 
vieren is wel een heel karwei. Als je dan een der-
gelijke viering hebt gedaan met enthousiaste kin-
deren en je ziet dat velen zich niet hebben laten 
weerhouden door een tropische plensbui, dan 
geeft dat toch de burger weer moed. Ook al voel 
je soms jezelf zoals de auteur van het boek: Cry 
the beloved country. Maar dan stap je naar bui-
ten en je ziet dat de droge aarde opeens is ver-
anderd: vol met ontluikend groen en maïs, die uit 
de aarde tevoorschijn komen. Dan weet je toch, 
dat al gaat vooruitgang dikwijls erg langzaam, 
en ook al is die soms weer afneemt, veroorzaakt 
door menselijke zwakheid en onkunde, dan weet 
je dus toch dat hoop toch altijd sterker dan realis-
me is. Dan weet je dus dat de beloften van ouds-
her, van profeten en Jezus, die zeggen ‘Zie ik be-
gin iets nieuws’ vervuld worden. Dan weet je dat 
het Kerstmis is.
Ik wil graag via dit bericht ieder van harte be-
danken voor belangstelling, voor meeleven en 
concrete hulp. We veranderen hier wel de we-
reld niet mee, maar we kunnen er wel mensen 
mee helpen, mensen in nood en zo wat concre-
te hulp bieden. Tegelijkertijd blijven we ook wer-
ken aan die andere dingen, aan de verandering 
van de structuren die armen arm houden, zodat 
we straks eens een ander boek kunnen schrijven: 
‘Laugh the beloved country, rejoice’. Lach geliefd 
land, verheug je.”

Toevoeging van de redactie
“Cry, the beloved country: a story of comfort in 
desolation” van Alan Paton (1903 - 1988). Oor-
spronkelijk uitgegeven door Scibner, New York, 
1948. Oorspronkelijke Nederlandse uitgave: Else-
vier, Amsterdam, 1949
Later vertaald als “Tranen over Johannesburg” 
door B. Majorick, uitgegeven door De Groot 
Goudriaan, Kampen, 1999. 
Annotatie: Tranen over Johannesburg is het ont-
roerende verhaal van de zwarte dominee Step-
han Kumalo in het door apartheid beheerste 
Zuid-Afrika van 1946. Kumalo, voorganger van 
een kleine gemeente in KwaZulu Natal, gaat van-
uit het afgelegen Natal op reis naar Johannes-
burg om zijn zuster en zoon te zoeken. Na een 
lange zoektocht treft hij zijn zus aan onder mi-

Straatscene in LilongweAction aid Malawi

Er is nog niet voor ieder 'n lach

serabele omstandigheden. Het moderne Johan-
nesburg lijkt zijn zoon Absalom echter te hebben 
opgeslokt. Als Kumalo hem eindelijk vindt in een 
moeras van misdaad, ondeugd en politiek intrige, 
is het te laat, Absalom wordt verdacht van moord 
op een blanke man.
De film van het boek “Cry, the beloved coun-
try” (niet te verwarren met de remake die nu op  
video uit is) uit 1951 van Zoltan Korda met Sid-
ney Poitier was één van de eerste films die het 
Apartheidssysteem en de ellendige woonom-
standigheden van de negers in Zuid-Afrika aan 
de kaak stelde. Deze onrechtvaardige toestand 
vormde in 1987 nog de basis voor de realisa-
tie van Cry Freedom met Denzel Washington dat 
ging over het leven van de zwarte mensenrech-
tenactivist Steve Biko.
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De béste binder!

Graafschap Hornelaan 163
6001 AC  WEERT
Tel. 0495-456456
Fax 0495-456450

burg@burgbind.nl

KOMT U GEZELLIG TAFELEN IN ONS SFEERVOLLE

italiaans restaurant
sardinia

Wij hebben een uitgebreide menukaart met

vis en vlees specialiteiten

maar ook als vanouds onze heerlijke pasta's
en keuze uit 76 pizza's

en exclusieve warme en koude voorgerechten
Ook voor grote groepen - 70 zitplaatsen

Tel. 0495 - 53 14 21

Dagelijks geopend vanaf 17.00 uur
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Het begin
Het is alweer ruim 10 jaren geleden, om precies 
te zijn maandag 27 april 1998, dat pater Car-
los Buela, stichter van de religieuze familie van 
het “Mensgeworden Woord”, het project “Stad 
van Naastenliefde” bij het stadje San Rafael pre-
senteerde.

Paviljoen eerste fase
Voor het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront en 
het Missiecomité Groot Nederweert begon dit 
project te leven in het jaar 2005 (“Vastenaktie 
2006”) met de adoptie van de aanleg van een  
rioleringssysteem (kostenraming € 5.000,00) ten 
behoeve van een nieuw paviljoen, dat een tehuis 
moest worden voor noodlijdende gehandicapten 
en ouderen, uit de meest schrijnende uithoeken 
van de Argentijnse samenleving. Een jaar later 
(“Vastenaktie 2007”) werd gedacht om de bouw 
van dit paviljoen als onderdeel van een complex 
- de eerste fase - financieel te ondersteunen. De 
totale kosten waren geraamd op € 96.700,00.

Bancaire kerstgedachte 
Tijdens de kerstbijeenkomst van de Rabobank 
Weerterland en Cranendonck in 2005 is de kerst-
gedachte gelanceerd een project in de derde we-
reld te adopteren. In plaats van de gebruikelijke 
kerstpakketten voor de medewerkers van de bank 
werd het een goed doel ondersteunen. De coö-
peratieve donatie van de bank zou € 30.000,00  
bedragen.

Begin 2006 werden er uiteindelijk vier projecten 
voorgelegd. Alle medewerkers en de ledenraad 
van de bank hebben toen hun voorkeur kunnen 
uitspreken. Ongeveer 75% van alle uitgebrachte 
stemmen kreeg het project het bouwen van een 
nieuw paviljoen in de “Stad van Naastenliefde” 
in het Argentijnse San Rafael.
Daarenboven heeft Stichting Dekenaal Weerter 
Missie Thuisfront bij de “Nationale Commissie 
voor Internationale Samenwerking en Duurzame 
Ontwikkeling” te Amsterdam (NCDO) nog een 
subsidie aangevraagd. Op deze aanvraag werd 
een NCDO-subsidie ad € 25.000,00 toegekend.

Totaal aantal verkregen fondsen 
voor de eerste fase
Het totale project is opgedeeld in twee fasen, ie-
dere fase behelst “de bouw van een nieuw pa-
viljoen” en is toentertijd geraamd op € 96.700. 
Mogelijk dat de bouwkosten voor de tweede fase 
door de stijging van de grondstofprijzen hoger 
kunnen uitvallen.
Zoals het overzicht op de volgende pagina laat 
zien, is al meer dan het benodigde bedrag voor de 
eerste fase bijeengebracht. Het overschot zal dan 
ook voor de tweede fase gereserveerd worden.
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om 
dit paviljoen van de eerste fase van de grond te 
krijgen, maar na ruim drie jaren van dromen en 
hard werken kan er blij en dankbaar gezegd wor-
den: er staat een nieuw thuis voor zo’n 17 ge-
handicapten, hetgeen een geweldige verbetering 
van de leefomstandigheden betekent.

A-Team
‘t A-Team van de Rabobank Weerterland en Cra-
nendonck niet te verwarren met “The A-Team” 
uit een populaire televisieserie uit de jaren tach-
tig van de vorige eeuw. Deze serie laat een vier-
manschap zien: kolonel John “Hannibal” Smith, 
sergeant Bosco Albert Baracus, luitenant Temple-
ton “Face” Peck en kapitein H.M. “Howlin Mad” 

“Stad van Naastenliefde”
en ’t A-Team
Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is er een paviljoen voor gehan-
dicapten in de “Stad van Naastenliefde”, San Rafael, Argentinië, ge-
bouwd. De realisatie van het paviljoen is mede mogelijk gemaakt door een 
met grote dankbaarheid ontvangen “kerstcadeau” van de medewerkers en 
ledenraad van de Rabobank Weerterland en Cranendonck.

De eerste stenen

Het paviljoen
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Murdock. Dit kwartet trekt in een busje dwars 
door Amerika en helpt belangeloos onderweg af-
hankelijke mensen. 
Zo deed ook ongeveer ‘t A-Team (dat staat voor 
Argentinië-Team) van de Rabobank Weerterland 
en Cranendonck) , bestaand uit het viermanschap 
Hans Achterberg, Jos Borghouts, Henk Füchs en 
Peter Stultiens. Er bestaat geen enkele overeen-
komst tussen de heren van het eerst en het laatst 
vermelde viermanschap.
Dit laatste kwartet, of meer een klavertjevier, ver-
trok op 27 maart 2008 naar San Rafael om daar 
hand- en spandienten te verrichten om nog meer 
betrokkenheid met het project te onderstrepen.

Het zondagse tenue van ‘t A-Team is een licht-
blauw shirt, passend bij de kleuren van het uniform 
van de ‘blauwe zusters’ en de Argentijnse vlag.
Het werktenue nodigde tot schilderen van de bui-
tenmuren van het nieuwe paviljoen uit. Twee da-
gen achtereen werden verfkwast en –rol gehan-
teerd om de roze dekkende verf op te brengen. 

In Nederland
Rabobank Weerterland en Cranendonck €  30.000,-
“Vastenaktie 2006” aanleg rioleringssysteem €  5.000,-
Gemeente Nederweert €  2.115,-
NCDO - sudsidie €  25.000,-
Stichting St. Jacobs Godshuis €  20.000,-
Mr. Paul de Gruyter Stichting €  10.000,-

In Argentinië
Subsidie van Terrabussi; omgerekend in euro circa €  25.000,-

TOTAAL €  117.115,-

Alles nauwlettend gevolgd door de toekomsti-
ge bewoners, die met hartverwarmende blikken 
‘hun’ schilders uit een heel ver land vol bewon-
dering bekeken.

Ook heeft het team alle andere projecten van de 
‘blauwe zusters’ in San Rafael bezocht, waar 130 
zusters zich met grote toewijding van hun taak 
kwijten onder leiding van de bezielende provinci-
aaloverste madre María Aracoeli Beroch.

In een van de tehuizen wonen weesjes en kinde-
ren, die uit huis geplaatst zijn. Allemaal hebben 
ze ontzettend veel meegemaakt. De meisjes wo-
nen er tot hun 12de jaar en de jongens tot hun 
10de jaar. Aansluitend vinden ze hun heil  in an-
dere opvanghuizen van de “Stad van Naasten-
liefde”.

Voor deze kinderen is spel en ontspanning een 
goede vorm van therapie. Het team heeft naast 
het schilderwerk met deze kinderen de nodige 
activiteiten ondernomen. Zowel de kinderen als 

'T A-Team

'Blauwe' zusters

Spelende kinderen Balspel Het was zo! 

Ook meehelpen hoort erbij

De volleybalwedstrijd

Tafelen

het team speelden hun spel met zeer veel ani-
mo. En de communicatie liep voortreffelijk: gro-
tendeels via handen en voeten. 

Ter afronding van deze hartveroverende en –ver-
heffende dagen stond nog een volleybalwed-
strijd tussen de’ blauwe zusters’ en ‘t A-Team op 
het programma. Deze wedstrijd werd door ‘t A-
Team verloren maar al het andere was de grootst 
mogelijke winst pur sang.
Maandag 7 april 2008 begon voor ‘t A-Team 
weer het leven van alledag maar met een ecla-
tante belevenis rijker.
Een uitvoerig reisverslag met foto’s en videobeel-
den kan bekeken worden op de website: 
www.dichterbij-argentinie.nl

Voorlopige donatioverantwoording
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Op 27 februari 1970 vertrok hij ‘definitief’ naar 
Brazilië met als eerste bestemming de stad 
Belo Horizonte. Verder werkte hij onder meer in 
Caratinga, in het binnenland van de staat Minas 
Gerais, Curitiba , in de staat Paraná, in São Paulo, 
São Roque, in de staat São Paulo, Piedade de Ca-
ratinga en Rio de Janeiro.
Tijdens een bijeenkomst met de generale over-
ste eind juli 2007 in São Roque werd hem ge-
vraagd een stichting in Nederland te beginnen. 
Ofschoon pater Jan totaal met de Kerk in Brazilië 
verbonden is en nooit aan terugkeer naar Neder-
land heeft gedacht, zal hij met twee Brazilianen 
in november 2008 met een stichting in het bis-
dom Den Bosch beginnen.
Op 4 april 2008 e-mailde pater Jan vanuit Cari-
acica, waar hij deelnam aan de jaarlijkse bijeen-
komst van de raad van de Associatie van de Kar-
melietessen van het Noordoosten van Brazilië, 
die in de Karmel van Cariacica in de staat Espírito 
Santo werd gehouden. Hij laat weten:
“Dit keer wil ik het hebben over een activiteit, die 
me heel erg aan het hart ligt: de assistentie aan 
de Karmelietessen. Sinds 1995 ben ik religieus 
assistent van de Associatie van de Karmelietes-
senkloosters van het Noordoosten van Brazilië.

Daarom eerst een woordje over de Karmelietes-
sen, of liever de Ongeschoeide Karmelietessen, 
die de grote meerderheid van de Karmelietessen 
vormen. In 1562 stichtte de H. Teresia van Jezus 

(Teresia van Avila) in haar geboortestad Avila het 
eerste klooster van de Ongeschoeide Karmelie-
tessen. Zij wilde kloosters met toentertijd klei-
ne gemeenschappen, waar men een leven leidde 
van gebed in vriendschap met Jezus en vriend-
schap onder elkaar. En dat met een apostoli-
sche mentaliteit: het moest een leven zijn voor 
de Kerk. 
In 1567 kreeg ze verlof van de Generale Overste 
van de Karmelieten zoveel mogelijk Karmelietes-
senkloosters te stichten. Tevens kreeg ze verlof 
voor het stichten van mannenkloosters. 
Zodoende stichtte ze met de hulp van de H. Jo-
hannes van het Kruis in 1568 het eerste kloos-
ter van de Ongeschoeide Karmelieten. Ze wilde 
dat de mannelijke tak van de Orde op de eerste 
plaats een hulp was voor de vrouwelijke tak, en 
dat er dientengevolge een nauwe band bestond 
tussen de eerste en tweede Orde van de Karmel.

De Ongeschoeide
Karmelietessen in Brazilië
Pater Jan Bonten o.c.d., de oudste zoon van het ouderpaar Johannes Cornelis  
Bonten en Maria Elisabeth Lagers, is geboren op 16 maart 1940 in Stramproy, 
waar hij de Lagere Jongensschool bezocht. Na het volgen van gymnasiaal onderwijs 
trad hij in bij de Ongeschoeide Karmelieten in Waspik, waar hij begin september 
1958 het noviciaat begon en op 12 september 1959 zijn eerste geloften aflegde.  
Op 15 september 1962 deed hij in Smakt zijn plechtige geloften. Begin oktober 
vertrok Jan naar Rome om theologie te studeren. Daar werd hij op 17 april 1966 
priester gewijd.

Pater Jan en de Raad

Brazilië

Karmelietessen uit de Karmel van Dijon (ca. 1900) Teresia van Avila
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De Orde verspreidde zich over heel de wereld. Op 
het ogenblik zijn er Ongeschoeide Karmelieten in 
meer dan 80 landen, en Ongeschoeide Karmelie-
tessen in meer dan 90 landen. De mannelijke tak 
heeft iets meer dan 4.000 leden en de vrouwelijk 
tak rond de 13.000 leden.

Ieder klooster van de zusters is autonoom, maar 
reeds tientallen jaren vormen de meeste Karme-
lietessenkloosters federaties of associaties om de 
wederzijdse hulp te bevorderen. Sinds 1995 zijn 
er in Brazilië 4 associaties van Karmelietessen: 
het Zuiden; Rio de Janeiro-São Paulo; Minas Ge-
rais en Noordoosten en Espírito Santo. Vanaf het 
begin ben ik assistent van de eerste Associatie, 
die van het Noordoosten en Espírito Santo die, 
met de pas gestichte kloosters, 11 kloosters om-
vat, die zeer ver uit elkaar liggen. Van São Pau-
lo af twee tot drie duizend kilometer van mij ver-
wijderd.

De associatie heeft een bestuur: voorzitster, vier 
raadsleden en een assistent. De associatie be-
vordert de samenwerking van de kloosters en 
de vorming. Voor de vorming zijn er regelmatig 
cursussen en een equipe zorgt voor het vervaar-
digen van materiaal voor de vorming in de ver-
schillende kloosters. Op deze wijze wordt de on-
derlinge afstemming gehandhaafd en de eenheid 

binnen de Orde gegarandeerd. Want ieder kloos-
ter is onafhankelijk en heeft om die reden een ei-
gen noviciaat. 

De samenwerking bestaat verder in het uitwisse-
len van kennis en ervaring aangaande het werk 
dat de zusters verrichten om de kost te verdie-
nen, zoals kaarsen maken, hosties maken, liturgi-
sche paramenten vervaardigen. Men wisselt zus-
ters uit om in een ander klooster een bepaalde 
arbeid te leren, of om andere zusters een cursus 
te geven. En men gaat steeds meer ervaren dat 
men tot eenzelfde Orde behoort, al woont men 
in verschillende kloosters, met verschillende ge-
woonten en tradities. En als een klooster er slecht 
voorstaat door de veroudering van de leden kan 
men rekenen op de hulp van een ander klooster 
waar jongere zusters zijn.

In vele landen van Europa zijn er weinig roe-
pingen, en worden heel wat kloosters gesloten. 
Gelukkig kunnen we in Brazilië met heel wat 
roepingen rekenen, zodat in de laatste jaren ver-
schillende kloosters gesticht zijn. Het laatste vo-
rig jaar in Maceió, de hoofdstad van Alagoas. Vol-
gend jaar waarschijnlijk in Natal, de hoofdstad 
van de staat Rio Grande do Norte. Dan zullen alle 
staten van het Noordoosten van Brazilië een Kar-
melietessenklooster hebben ”

H. Johannes van het Kruis
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De gezellige prijsuitreiking vond rond 17.30 uur 
in Café Zaal “Dennenoord” plaats. De prijswin-
naars, die niet aanwezig konden zijn, kregen 
hun prijs thuisbezorgd. Verder dongen de fiets-
tochters nog mee naar een vliegtocht boven het 
Weerterland, die op zondag 7 oktober 2007 na 
afloop van de Sint Maartensauto- en motorori-
entatietocht werd verloot. Deze vliegtocht is op  
pagina 87 van deze editie beschreven.
Ook vanaf deze plaats hartelijk dank aan de deel-
nemers voor het meedoen.
De volgende fietstocht is gepland op zondag  
7 september 2008 en uiteraard wordt ook dan 
alle deelnemers, jong en oud, een sportieve en fij-
ne fietstocht toegewenst. 

Er waren vanaf de bovenvermelde vertrekpunten 
mooie routes langs befietsbare wegen uitgezet 
door de heren Bert Beelen, Jan de Bruin en Piet 
Hermans. Er kon gekozen worden uit een korte-
re tocht van ongeveer 25 km en een langere van 
een 50-tal kilometer.
Voor elke route diende iedere deelnemer min-
stens een deelnamebewijs van € 2,50 in te vul-
len. Het was mogelijk om meerdere deelname-
bewijzen in te vullen, totaal werden er 263 stuks 
geteld. Via deze genummerde bewijzen kon men 
meedingen naar de mooie prijzen, die belange-
loos door particulieren en het zakenleven be-
schikbaar waren gesteld. Waarvoor, ook van deze 
plaats, hartelijk dank.

Vertrekpunt

Aandacht voor de prijsuitreikingEén van de vele lachende winnaars

Wat kan zo'n formulier 'moeilijk' zijn

Het was een wisselvallige zomer, maar er waren 
ook regelmatig mooie dagen om te wandelen en 
te fietsen. En dat laatste werd op eerste zondag 
in september 2007 gedaan door al die mensen, 
die ook op deze wijze de missie een warm hart 
willen toedragen.

Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront had 
samen met de Weertlandse Missiecomités weer 
een toertocht georganiseerd van genietend fiet-
sen, fietsend genieten, van uitwaaieren en elkaar 
ontmoeten.

De opbrengst van deze fietstocht kwam traditio-
neel geheel ten goede aan de missionarissen uit 
het Weerterland, hun projecten in diverse ont-
wikkelingslanden en bovenal aan de mensen, die 
onze steun zo hard nodig hebben en verdienen.
Er zijn projecten in: Argentinië, Brazilië, Burkina 
Faso, Cambodja, Congo, Ghana, Indonesië, Mala-
wi, Mali, om er enkele te noemen.

Gestart kon worden vanaf een van de vertrekpun-
ten: Café Zaal “Dennenoord” in Weert, Café Zaal 
“De Luifel” in Stramproy, Café Zaal “De Klak” in 
Tungelroy, Café “Bi-j Le-nie” in Nederweert Eind.
Het vertrekmoment kon eveneens zelf bepaald 
worden. De startplaatsen, waar de routebeschrij-
ving klaar lag, waren geopend vanaf 11.00 uur 
tot 14.00 uur.

Sint Maartenstocht 
per fiets
Een verhaal over de 16e fietstocht van 2 september 2007
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Sint Maartenstocht 
per auto en motor
Gouden auto- en motororiëntatietocht op 7 oktober 2007

In het jaar 2006 bestond Stichting Dekenaal 
Weerter Missie Thuisfront vijftig jaren. Een jaar 
later valt er ook goud door de Sint Maartensau-
to- en motortocht te behalen. Evenals in voor-
gaande jaren komt de totale opbrengst van deze 
“Sint Maartensritten” volledig ten goede aan de 
missionarissen uit het Weerterland en de projec-
ten die door hen uitgevoerd worden.

Op de zonnige eerste zondag in de maand ok-
tober kon tussen 12.00 uur en 14.00 uur gestart 
worden. Het startbureau was, als vanouds, geves-
tigd in de showroom van Nedam Weert op het 
bedrijventerrein Kampershoek. Traditiegebonden 
stonden koffie en vlaai - belangeloos door Ne-
dam Weert beschikbaar gesteld - op de equipes 
te wachten. 
Het was gezellig druk rond de inschrijftafel. Links 
en rechts werd al genietend van vlaai en kof-
fie goede raad uitgedeeld. Maar het zou toch 
de daad zijn, die het aantal strafpunten in toom 
moest houden.
Ook deze 50ste oriëntatietocht was in samen-
werking met A.S.C. van Hornerijders uit Weert 
georganiseerd. De “Van Hornerijdster” mevrouw 
Wies Stienen-Doré had een tocht uitgezet, waar-

in de nodige voor de schokdempers onschade-
lijke valkuilen waren verwerkt, zoals later op de 
dag door de equipes tijdens de tocht kon wor-
den vastgesteld. De equipes van twee personen, 
eventueel met passagiers, konden rijden in een 
personenauto, stationcar of op een motorfiets. Er 
werd gereden in een A-klasse, de ervaren rijders, 
of in een B-klasse, die bestemd is voor de equipes 
met minder ervaring. Voor beide klassen bedroeg 
de afstand van deze oriëntatietocht ongeveer 45 
km. De tocht werd verreden volgens de bepalin-
gen van het wedstrijdreglement, maar verkeers-
regels en wettelijke voorschriften gingen vanzelf-
sprekend voor. Verder hadden de deelnemers te 
maken met een vernuftig strafpuntensysteem. De 
uitgezette route en het aantal behaalde strafpun-
ten werden ’s avonds toegelicht.

Vanaf 20.30 uur waren alle 26 gestarte equipes 
van harte welkom in de zaal van Café Zaal Schut-
tershoeve in Altweerterheide. Tijdens het gezelli-
ge samenzijn, 14 equipes gaven acte de présen-
ce, keek de bestuurder de navigator met ogen 
van ‘zie je nou wel’ en evenzo wierp de navigator 
naar de bestuurder een blik van ‘had nou maar 
meteen geluisterd’. Dat ogenspel werd teweeg-
gebracht door Wies Stienen, die duidelijk vertel-
de wat je wel of net niet had moeten doen. Ach-
teraf was het wel allemaal logisch, maar tijdens 
de tocht is het toch andere koek.
De winnende equipes in de A-klasse waren de 
gebroeders Scheepers en in de B-klasse hadden 
de gezusters Beelen die eer en het genoegen de 
beker onder daverend applaus in ontvangst te 
nemen. 
Ook voor deze tocht waren er door particulieren 
en het zakenleven vele niet te versmaden prij-
zen belangeloos beschikbaar gesteld. Vanaf deze 
plaats past dan ook een hartelijk dankjewel.

Tot slot werd een vliegtocht boven het Weerter-
land tussen de deelnemers aan deze tocht en die 
van de op 2 september verreden fietstocht ver-
loot.
De gelukkigen waren het equipe bestaand uit het 
echtpaar Wim en Nelly Beelen uit Weert en fiets-
tochtdeelnemer Bert Beelen uit Tungelroy. Op de 
volgende pagina is het relaas over deze vlieg-
tocht te lezen.
Hierbij nogmaals hartelijk dank aan de equipes 
voor het meedoen en voor de winnaars een van 
harte proficiat.
De volgende auto- en motororiëntatietocht is ge-
pland op zondag 5 oktober 2008. Alle equipes 
wordt alvast een sportieve tocht toegewenst, 
waaraan met plezier kan worden teruggedacht.

De inschrijvingstafel

Wachten op de uitslag De A en B winnaars

Uitslag 50ste oriëntatietocht

 A-Klasse bestuurder navigator strafpunten
 1 Jan Scheepers Theo Scheepers 84
 2 Math Mertens Oscar Korsten 104
 3 Huub Mertens Adrie Funhoff 155

 B-Klasse bestuurder navigator strafpunten
 1 Linda Beelen Nicole van Asten-Beelen 178
 2 Anneke van Belkom Jos Verberne 214
 3 Mark Loonen Joan Loonen-Eik 219
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Sint Maartenstocht 
per vliegtuig
Een beknopte sfeerbeschrijving van een vliegmiddag

Vliegveld Genk-Zwartberg

Vliegen als een vogel

Piloot Michel (l), passagiers Wim, Nelly en Bert

Door een hogedrukgebied dat in de buurt van 
Nederland ligt, is zaterdag 13 oktober 2007 een 
zonnige herfstdag.
Terwijl zij in de OO-CIR, een Cessna 172N Sky-
hawk II, door de zonnige lucht van het Limburg-
se land vlogen. Lucht en wolken boven hen; land, 
water en woonsteden onder hen. Door de propel-
ler heen scheen elk nieuw doelwit te groeien tot 
een steeds wisselende fotoreportage.

Dat alles werd de door het lot aangewezen win-
naars van de Sint Maartensfiets- van 2 septem-
ber 2007 respectievelijk –autotocht van 7 ok-
tober 2007 belangeloos mogelijk gemaakt door 
piloot Michel Stienen, directeur van Stienen Be-
drijfselektronica BV te Nederweert. Vertrokken 
werd omstreeks 12.00 uur vanuit Nederweert 
per automobiel, gereden door chauffeur-vliege-
nier Michel.

Nadat piloot Michel de vliegbeslommeringen ge-
regeld had en gezellig met de fietstochtwinnaar 
Bert Beelen uit Tungelroy en het echtpaar Wim 
en Nelly Beelen uit Weert (de Beelens zijn geen 
familie van elkaar) een bakje troost gedronken 
had, ging het viertal naar ‘hun’ Cessna. Uiteraard 
werd alles van binnen en buiten bekeken en nog 
even werd blij gemutst voor het toestel gepo-
seerd alvorens het luchtruim vanaf het “Gemeen-
telijk Vliegveld Genk-Zwartberg” te kiezen.

Na een uur tussen aarde en zwerk genoten te 
hebben maakte de OO-CIR op de thuisbasis een 
vlotte landing. De piloot moest de gebruikelij-
ke zaken afwikkelen en de passagiers maakten 
het zich alvast gemakkelijk op het zonnige terras. 
Ter afronding van dit vliegfestijn werd al keuve-
lend van een door Wim en Nelly nog aangeboden 
lunch gesmuld. 
Piloot Michel metamorfoseerde weer tot chauf-
feur en bracht de luchtreizigers veilig en wel naar 
de uitvalsbasis Nederweert terug.
Met heel veel dank voor een geweldige en vluch-
tige middag werd van elkaar afscheid genomen.

Inspectie
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Jubilerende Missionarissen

Pater Sjef Kuppens mafr. 
vierde op 1 juli 2007 zijn 
40-jarig priesterschap. 
Van de viering wordt op 
pagina 67 e.v. deze editie 
gewag gemaakt.

Op zaterdag 19 april 2008 
was het 50 jaar geleden dat 
zuster Brunhilde (Andrée) 
Anger van de Sœurs du 
Christ Rédempteur, thans 
woonachtig in Rennes 
(Frankrijk), werd geprofest. 
Deze zaterdag is in rust voor-
bijgegaan. Maar op zondag 
6 juli hebben zuster 
Brunhilde en 12 medezus-
ters hun jubileum samen met 
hun familie, medezusters en 
vrienden in het moederhuis 
te Fougères (Frankrijk) 
gevierd.

De volgende praktiserende of postactieve c.q. rustende missionarissen hebben een jubileum gevierd of zullen dat 
nog doen als God ’t belieft. De vieringen vallen na de sluitingstermijn van de vorige editie en de uitgave van dit 
jaarboek. Ook vanaf deze plaats: hartelijk gelukgewenst!

In Asten vierde zuster 
Perpetua (Toos) Op ’t 
Root fmm op 31 mei 2008 
60 jaar eeuwige geloften 
samen met de klooster-
gemeenschap. Donderdag 
10 juli is dit diamanten 
jubileum nog eens met de 
familie gevierd, die van 
zuster Perpetua het jubi-
leumboek “Ieder zijn missie” 
cadeau kregen.

Op 15 juni 1968 ontving 
pater Jo Kuppens wp de 
priesterwijding uit handen 
van Mgr. C. Bronsveld wp in 
de Maria Reginakerk te 
Boxtel. Zondag 6 juli 
vierde hij zijn 40-jarig 
priesterjubileum met een 
plechtige Eucharistieviering 
in de Dekenale Stadskerk 
Sint Martinus te Weert. De 
dienst werd opgeluisterd het 
Afrikaanse koor Christ King 
Choir uit Den Haag in 
samenzang met de Schola 
van het St. Martinuskoor.

Broeder Rigaldus 
(Louis) van Dooren fic 
gedenkt op 15 augustus, dat 
hij 70 jaar geleden geprofest 
werd. Na vele jaren in 
Chili te hebben gemissio-
neerd, vertoeft hij thans in 
“De Beyart” te Maastricht.

Christus Verlosser Zusters van Christus Verlosser - (Geen pauselijke congregatie maar een streekcongregatie uit Bretagne)
CICM Congregatio Immaculati Cordis Mariae - Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten)
CSSp Congregatio Sanci Spiriti - Congregatie van de Paters van de H. Geest (Spiritijnen)
FIC Fratrum Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis - Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria (Broeders van Maastricht)
FMM Franciscanessen Missionarissen van Maria
FPS Liefdezusters van het Kostbaar Bloed (Sittard/Windraak)
M.Afr. Sociëteit van de Missionarissen van Afrika (zie SMA)
MHM Mill-Hill-missionarissen
MSC Missionarii Sacri Cordis Jesu - missionarissen van het H. Hart
OCD Ordo Carmelitarum Discalceatorum - Ongeschoeide Karmelieten
OFM Ordo Fratrum Minorum - Minderbroeders Franciscanen
OP Ordo Praedicatorum – predikorde (Dominicanen)
OSC Ordo Sanctae Crucis – Kruisheren
SCMM Sorores Caritatis Matris Misericordeae - Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid (Zusters van Tilburg)
SDB Salesiani di Don Bosco - Salesianen van Don Bosco
SDS Societas Divini Salvatoris - Salvatorianen
SMA Societas Missionariorum Africae - Sociëteit van de Missionarissen van Afrika ook wel Witte Paters (Patres Albi)
SS CC Congregatio Sacrorum Cordium - Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria
SSpS Congregatio Servarum Spiritus Sancti - Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest (Steyl)
SSVM Servidoras del Senior y la Virgen de Matara - Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara
SVD Societas Verbi Divini - Missionarissen van het Goddelijk Woord - Missionarissen van Steyl
WP Witte Paters (zie SMA)
ZVL Zusters van Liefde (zie SCMM)

Lijst van congregaties
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Missionarissen uit het Weerterland

Missionaris congregatie huidig werkgebied voorheen geb. jaar  
Pater Aloysius (Jan, João) BONTEN OCD Sao Paulo, Brazilë  1940  
Pater Tiago (Jacques) CLIJSTERS CICM Maraba, Brazilië  1936  
Pater Piet CUIJPERS SDS Vicaris Generaal, Rome  1959  
Zuster Maria de Anima Christi (Arian) van EIJK SSVM Algemeen Overste, Rome Argentinië 1970  
Pater Sjaak (Jac) KUEPERS SVD Taipei, Taiwan  1937  
Pater Jo KUPPENS WP Lilongwe, Malawi  1942  
Pater Theu KUPPENS OSC Nias Sumut, Indonesië  1936  
Pater Zef KUPPENS WP Kita, Mali  1933  
Pater Nicolau NOORDERMEER CSSp Pompèu, Brazilië  1927  
Pater Hans SMEETS MHM Mbale, Oeganda  1932  
Pater Johan VISSER SDB Sihanouk Ville, Cambodja India, Thailand 1933 

Praktiserend in het buitenland    

Missionaris congregatie huidig werkgebied voorheen geb. jaar  
Pater Sjef KUPPENS M.Afr. Parochie Den Haag Ghana en Chicago USA 1940  
Pater Harry STULTIENS CICM Parochie Tilburg Kowloon, Hong Kong 1936 

Praktiserend in Nederland    

Missionaris congregatie huidige woonplaats voormalig werkgebied geb. jaar  
Zuster Brunhilde (Andrée) ANGER Christus Verlosser Rennes, Frankrijk Burkina Faso 1938 
Broeder Emerentius (Jan) BEELEN FIC Maastricht Chili 1914  
Broeder Jozef van BEERENDONK SDS Hamont, België Katanga, Congo 1929  
Broeder Mathijs CUYPERS MHM Helvoirt Zaïre, Congo 1931  
Broeder Eddie van DAAL OFM Weert Papoea, Indonesië 1922  
Broeder Oventius (Joep) van DOOREN FIC Maastricht Malawi 1921  
Broeder Rigaldus (Louis) van DOOREN FIC Maastricht Chili 1918  
Zuster Elizia (Miek) ENGELEN SCMM Tilburg Padang, Indonesië 1929  
Zuster Marie-Adriana GERARDS FMM Tilburg Zaïre, Congo 1914  
Broeder Venantius (Harry) HERMANS CSSp Weert Cameroen en Ghana 1944  
Zuster Henriëtta (Helena) HURKS ZVL Schijndel Chili 1936  
Zuster Leopoldina (Judith)  van LIER SSpS Tilburg Chili 1930  
Pater Frans MERTENS SVD Deurne Zuid Afrika en Ghana 1920  
Zuster Perpetua (Toos) op 't ROOT FMM Asten Aruba 1920  
Zuster Gertrudis (Elisabeth) SCHEPENS FMM Tilburg Indonesië 1912  
Pater Piet SCHREURS MSC Tilburg Filippijnen 1924  
Broeder Martinus (Sjaak) SMEETS SSCC Bavel Mozambique en Portugal 1926  
Zuster Marlies (Margaretha) SNIJDERS OP Riehen, Zwitserland Zuid Afrika 1935  
Pater Harrie TULLEMANS CSSp Berg en Dal Bagamoyo, Tanzania 1940
Pater Sjeng VERDONSCHOT MSC Sittard Brazilië 1932  
Zuster Bernarda (Anita) VERHEGGEN FPS Windraak Java, Indonesië 1966  
Broeder Jan VOSSEN MHM Oosterbeek Oeganda en Kenia 1920 

Postactief c.q. rustend
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In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 
de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht doelstellin-
gen vastgelegd: de zogenoemde millenniumdoelen, die in 18 subdoelen en 
48 indicatoren zijn uitgewerkt. Het zijn streefcijfers voor de verbetering van 
sociaaleconomische levensomstandigheden in het jaar 2015. 
Dit zijn ze in het kort:

1. De armoede halveren en minder mensen honger 
  Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, moet in 2015 tenmin-

ste tot de helft zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.

2. Elk kind naar school 
  In 2015 moeten alle jongens en meisjes in alle landen basisonderwijs 

volgen.

3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig 
  Mannen en vrouwen hebben formeel dezelfde rechten. Dit is vastgelegd 

in internationale mensenrechtenverdragen. In 2015 moeten mannen en 
vrouwen ook in de praktijk gelijkwaardig zijn.

4. Minder kindersterfte 
  Het aantal kinderen in ontwikkelingslanden dat voor de vijfde verjaar-

dag overlijdt moet in 2015 met tweederde zijn teruggebracht ten op-
zichte van 1990.

5. Verbetering van de gezondheid van moeders 
  Het niveau van moedersterfte moet in 2015 in elk ontwikkelingsland 

zijn teruggedrongen met driekwart ten opzichte van 1990.

6.  Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes 
  Voor het jaar 2015 moet de verspreiding van hiv/aids, malaria en ande-

re dodelijke ziekten zijn gestopt.

7.  Bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en 
minder mensen in sloppenwijken 

  Meer mensen leven in een duurzaam milieu in 2015 door het integre-
ren van duurzame ontwikkeling in nationaal beleid en halvering van het 
aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater. Voor 2020 moe-
ten de levensomstandigheden van tenminste 140 miljoen bewoners van 
krottenwijken aanzienlijk zijn verbeterd.

8.  Toegang tot betaalbare medicijnen, een eerlijk handelssys-
teem, minder schulden voor ontwikkelingslanden 

  Het achtste millenniumdoel gaat over wat de rijke landen moeten doen 
of veranderen om de andere zeven doelen te kunnen realiseren. Voor-
beelden zijn het maken van afspraken over goed bestuur, de ontwikke-
ling van een eerlijk handelssysteem en het vinden van een oplossing 
voor het schuldenvraagstuk.

Hartelijk dank!
Allereerst al de mensen, die de projecten van de “Vastenaktie 2008” en/
of van het “Missiethuisfront hebben gedragen, ook vanaf deze plaats een 
heel hartelijk dankjewel. Zonder hun creativiteit, zonder hun inzet, zonder 
hun doorzettingsvermogen en last but not least zonder hun financiële on-
dersteuning zou de invulling van de volgende projecten nimmer zo’n succes 
zijn geworden. Nederland en al die verre missielanden zijn weer een stukje 
nader tot elkaar gekomen.

Millenniumdoelen Acht afspraken over armoedebestrijding

Projecten “Vastenaktie 2008”

Projecten in 2008

De projecten zijn vastgesteld tijdens de algemene ‘Dekenale Vastenaktie 
2007’ vergadering van 14 november 2007. Deze kleinschalige ontwikke-
lingsprojecten willen mede een invulling aan de millenniumdoelen geven 
en zijn onderstaand in willekeurige volgorde vermeld. Voor bepaalde projec-
ten kan door de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en 
Duurzame Ontwikkeling (NCDO) een subsidie worden toegekend.

Bewoonbaar maken van het noviciaat
in Ivano Frankivsk (Oekraïne) 
Zuster Maria de Anima Christi van Eijk / 
Zuster Maria Christiana Demianczuk 
Vanuit het noviciaat vindt pastoraal werk plaats, waardoor de novices voor 
hun toekomstig missiewerk worden opgeleid. Zowel kinderen als jongeren 
komen naar het noviciaat om deel te nemen aan retraites, zomerkampen, 
etc. en logeren er vaak. Er worden zo’n vijftigtal ontvangen. Er zijn vier 
ruimten, waarvan het dak geen thermische isolatie heeft, daaren boven zijn 
de ramen zeer oud, zodat het zeer tochtig is. Verleden winter was het bij-
zonder koud, de temperatuur zakte tot minus 35°C. Kosten: € 4.900,00 
Missiecomité Weert-Zuid heeft aan dit project veel aandacht besteed en het 
gestelde doel gerealiseerd.

Inrichting school in Alexandrië (Egypte)
Zuster Maria de Anima Christi van Eijk 
Voor de nieuw te bouwen school van de zusters zijn schoolmeubilair nodig, 
zoals banken, schoolborden, stoelen, kasten, boeken, fotokopieerapparaat, 
computer. De zusters werven fondsen voor de bouw van deze school, die 
momenteel in een huurhuis is ondergebracht. Het terrein is reeds hun bezit 
en er zijn ver schillende donaties, waarmee zij spoedig aan de slag kunnen 
gaan om de bouw te beginnen. In september 2008 hopen zij dit nieuwe ge-
bouw in gebruik te kunnen nemen. 

De inrichting van de school wordt als volgt begroot. 
- Houtwerk: zitbanken, tafels, stoelen,
 schoolborden, kasten etc. €   3.500,00 
- Rugzakken, schriften, materiaal voor het secretariaat €   1.400,00 
- Reparatie/onderhoud van voertuigen, die gebruikt
 worden voor schooltransporten €   2.000,00 
- Stof en betaling van naaisters voor het maken 
 van schooluniformen €   2.000,00 
- 2 Computers €   1.100,00 
- Bestek, borden, koppen, pannen, 
 keukengerei voor de mensa  €      800,00 
 Totaal € 10.800,00 

De actuele informatie en achtergronden rond het thema "Projecten in 2008"
is te lezen op de weblocatie www.missiethuisfront.org, webpagina "Projecten".
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DWMT behartigt dit project. 
De cluster Missiecomités Altweerterheide, Kelpen-Oler, Stramproy, Swart-
broek en Tungelroy heeft over dit project voorlichting gegeven en steunt 
voor een deel het project financieel.

De bouw van een keukengebouw in 
Chimoi Kliniet (Kenya)
Pater Gerard van de Laar mhm 
Het project is door pater Van de Laar met het Missieburo Roermond op 
27 augustus 2007 resp. 12 september 2007 besproken. 
Conform het schrijven d.d. 27 september 2007 van pater Van de Laar: 
Geraamde bouwkosten bedragen €   5.000,00 
Eigen bijdrage p. Van de Laar   -/-  €   2.000,00 
Te doneren    €   3.000,00 

Missiecomité Weert-Zuid heeft aan dit project veel aandacht besteed en het 
gestelde doel gerealiseerd.

Het opzetten van een sociaal communicatieve
afdeling in Sihanoukville (Cambodja)
Pater Johan Visser 
De opleiding maakt deel uit van de Technische School Sihanoukville. Het 
doel is studenten op te leiden voor radio, televisie, internet, webmaster e.d. 
en hen vaardigheden te leren in management, administratie, gebruik en be-
grip van de massa media. Benodigdheden: 
- 13 desktop computers €   5.960,00
- 1 Laptop €      700,00
- 1 Videomixer €   1.135,00
- 1 Audiomixer €      935,00
- 3 Digitale camera’s €      450,00
- 1 Video digitale camera €      505,00
- Kantoorinventaris €   2.725,00
- Materiaal om ruimten af te scheiden €   3.610,00
 Totaal € 16.020,00

In het bovenvermelde kostenoverzicht is niet de contributie van € 550,00 
per jaar inbegrepen. 
Missiecomité Centrum (St. Martinusparochie Weert) heeft dit project ge-
adopteerd en het gestelde doel ruimschoots gerealiseerd.

Het bouwen van toilet- en doucheruimten
in Gon Boussougou (Burkina Faso)
Zr. Brunhilde Anger 

Algemene toelichting: 
Voor de verbetering van de menselijke en geestelijke vorming, voor het al-
fabetiseringsproject voor volwassenen, voor de gezinsplanning e.d. worden 
regelmatig cursussen gegeven. Elke maand komen er rond de 150 men-
sen uit de 12 omliggende dorpjes en soms van nog verder naar Gon Bous-
sougou toe. Voor de opvang van deze mensen (leerlingen) zijn gebouwen 
nodig. 

Het meest dringend zijn toilet- en doucheruimten. 
Het bisdom Manga recommandeert ook dit project. 

Volgens Unicef sterven jaarlijks 1,5 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar aan 
en leven bijna een miljard kinderen in de buurt van open riolen. Jonge kinde-
ren zijn bijzonder kwetsbaar voor ziekten die daar het gevolg van zijn. 
In de meeste Afrikaanse landen overlijden meer jonge kinderen aan de ge-
volgen van diarree dan van aids. De VN vinden dat donorlanden meer moe-
ten investeren in de uitbouw van het rioleringsnet en de bouw van latrines 
en toiletten. 
Bouwkosten van toilet- en doucheruimten   € 7.454,00 

De cluster Missiecomités Altweerterheide, Kelpen-Oler, Stramproy, Swart-
broek en Tungelroy heeft dit project geadopteerd en gerealiseerd met on-
dersteuning ban Missieburo Roermond.

Aanschaf van handboeken voor de school St. Charles Lwanga
in Diur-Kolwezi (Dem. Rep. Congo)
Pater Piet Cuijpers (Pater Gerry Gregoor) 
- Totale projectkosten  € 32.725,00 
- Donatie van Hare Hoogheid de Prinses van Liechtenstein € 20.000,00 
 Resterende projectkosten € 12.725,00  
Missiecomité Groot-Nederweert zal met subsidie van de gemeente Neder-
weert dit project kunnen realiseren.

SATEC (St. Anthonys Technical College) van de Banna Katoli 
Brothers in Budaka (Uganda)
Pater Hans Smeets 
Na een periode van moeilijkheden en terugval is SATEC weer in de lift. 
Nage noeg 150 jongens en meisjes (schoolverlaters en straatjeugd) leren er 
een vak, zoals bouwen, timmeren, naaien, boeren en kantoorwerk. 
De uitwerking van het project volgt in november 2007 in samenwerking 
met Broeder Gervatius, hoofdonderwijzer van SATEC 
Benodigd voor aanschaf lasapparatuur  € 2.000,00 
Missiecomté Groot-Nederweert heeft dit project gerealiseerd.

DWMT projecten
De onderstaande projecten ressorteren niet onder de “Dekenale Vasten-
aktie 2008” en zullen  door Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront 
(DWMT) rechtstreeks met de projectaanvragers worden afgewikkeld

Onderwijsproject Indonesië
Zuster Bernarda Verheggen (Windraak)
Om meer structurele steun bieden is tijdens de “Vastenaktie 2005” afge-
sproken gedurende vijf jaren een bedrag van € 2.000,00 per jaar beschik-
baar te stellen. 
DWMT zal voornoemd bedrag in 2008 voor de vierde maal voldoen.

Het ledigen van de ergste nood in Pompéu (Brazilië)
Pater Nicolau Noordermeer
Deze 80-jarige missionaris verricht nog steeds pastorale en sociale arbeid 
in het moeilijke land Brazilië. Hij heeft dringende behoefte aan ondersteu-
ning vanuit het Weerterland en vraagt onder andere hulp bij de volgende 
deelprojecten 
-  Het herstellen van een multifunctionele ruimte,
 die aan 80 personen plaats biedt € 1.000,00
- De aanschaf van een computer om communicatie 
 mogelijk te laten zijn € 1.500,00
- Verbetering van de behuizing € 2.000,00
 Totaal € 4.500,00
DWMT heeft voornoemd totaal bedrag ultimo 2007 aan pater Noordermeer 
overgemaakt.

Adoptiekinderen
Missieburo Roermond / pater Johan Visser 
Sinds 16 april 2008 heeft DWMT twee van de nog 4.500 om hulpvragen-
de Cambodjaanse kinderen gedurende minstens drie jaren geadopteerd. De 
adoptiekosten bedragen € 20,00 per maand per kind. 
Deze kinderen kunnen niet naar school omdat de ouders geen geld daar-
voor hebben. De donatie maakt de zo nodige opleiding wel mogelijk. Lees 
ook: “Twee meisjes” op pagina 9.
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