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  EDITORIAAL

Persoonlijk en algemeen 
welzijn opnieuw in 
evenwicht?

Iedere crisis brengt met zijn lasten ook 
altijd voordelen mee. Wat zal het zijn met 
deze coronacrisis? We zien het nog niet, we 

kunnen er wel naar gissen en over nadenken. Er 
is zeker iets gebeurd met de mens dat misschien 
wel onomkeerbaar is. Is het een omslag ten 
goede of ten kwade?
Alvast is duidelijk dat de spanning tussen het 
persoonlijke welzijn en het algemeen welzijn 
als nooit tevoren zo sterk werd aangevoeld. 
We werden en worden geconfronteerd met ons 
ware gezicht, waarop angst, zelfbehoud, ja 
zelfs egoïsme duidelijker wordt, maar tegelijk 
ontwaren we in onszelf een verlangen om 
goed te doen, om anderen te helpen; er is een 
opwaartse stuwing in onze medemenselijkheid 
waar te nemen. In crisisperiodes vallen vele 
maskers af, zelfs op het moment dat we maskers 
moeten opzetten om onszelf en de anderen te 
beschermen. Steeds gaat het daarom: onszelf 
en de anderen. Wat weegt met het dragen van 
deze maskers het meest door: onze drang naar 
zelfbehoud of onze bekommernis om anderen 
niet in gevaar te brengen?
We kunnen niet ontkennen dat de balans de 
laatste decennia steeds meer doorsloeg naar het 
persoonlijke – of nauwkeuriger geformuleerd, 



het individuele welzijn – met eraan gekoppeld 
een dalende bekommernis voor de medemens. 
Het individualisme in het zog van de vrijheid 
van de individuele burger eisten steeds meer 
aandacht en ruimte op en de maatschappij leek 
zich ernaar te schikken. Het was een langzaam 
proces sinds John Locke eind 17de eeuw deze 
individuele vrijheid propageerde, welke ook in 
de Amerikaanse grondwet een pertinente plaats 
kreeg toegewezen. De samenleving moet er 
alles voor doen om de vrijheid van het individu 
te beschermen, te bevorderen en eventueel te 
herstellen. In de sociale leer van de Kerk klinkt 

John Locke



het iets anders: daar wordt gesteld dat men 
vanuit het principe van het algemeen welzijn 
moet streven om de menselijke waardigheid 
te promoveren. Beiden vertrekken vanuit het 
algemene, maar het particuliere wordt in de 
seculiere sfeer toch wel sterk verengd tot de 
individuele vrijheid. De waardigheid van de 
mens wordt natuurlijk dikwijls aangetast door 
aan deze individuele vrijheid beperkingen 
op te leggen. Dat ervaren we in landen met 
totalitaire regimes. Maar bij de waardigheid 
van de mens staat er toch wel meer op het spel 
dan zijn individuele vrijheid. Meer zelfs, indien 
men te uitsluitend de nadruk gaat leggen op de 
individuele vrijheid, dreigt men de aandacht voor 
de medemens te verliezen. Alles wordt gericht op 
het eigen welzijn waarbij de andere uit het vizier 
verdwijnt. De andere mag er nog zijn om ons 
welzijn te bevorderen, maar daar stopt het ook 
bij. Als hij deze opdracht niet kan waarmaken, 
dan duwen we hem heel vlug opzij. Het wordt 
een streven naar eigen welzijn waarbij de andere 
nog telt in de mate dat hij een positieve bijdrage 
kan leveren om dit eigen welzijn te verhogen. 
Wat ik kan betekenen voor het welzijn van de 

De zorg voor de menselijke 
waardigheid is een essentieel 
aandachtspunt binnen de zorg voor 
het algemeen welzijn.



andere wordt secundair en na een tijd zelfs 
volledig genegeerd. Het wordt een ieder-voor-
zich-mentaliteit. In het individualisme is geen 
plaats meer voor de andere, waarmee we ook 
een verschil zien tussen het begrip persoonlijke 
vrijheid en individuele vrijheid. Want in het 
personalisme is de andere een realiteit waarvoor 
ik mij verantwoordelijk voel. Als individu trek 
ik mij open naar de andere en naar de ruimere 
gemeenschap. Dat is het wat in de sociale leer 
van de Kerk doorklinkt als essentieel en waarbij 
twee andere principes als voorwaarden worden 
gesteld: de solidariteit en de subsidiariteit. Het 
is het klavertje vier van de sociale leer van de 
Kerk: de zorg voor de menselijke waardigheid 
is een essentieel aandachtspunt binnen de 
zorg voor het algemeen welzijn, die op haar 
beurt wordt verwezenlijkt vanuit de principes 
van solidariteit en subsidiariteit. Dit is een 
harmonisch model waarbij het een in het andere 
schuift en het een het andere nodig heeft. De 
maatschappij staat niet op zichzelf en heeft 
slechts één doel: het volle welzijn van de burgers 
helpen verwezenlijken, dat uitgedrukt wordt in 
het respecteren, het bevorderen en het herstellen 
van de menselijke waardigheid van iedere 
persoon. En daarin telt natuurlijk de portie 
vrijheid waarover iedere persoon moet kunnen 
beschikken om zijn mens-zijn op een waardige 
wijze te kunnen uitbouwen en beleven. Maar 
het moet steeds een gesitueerde vrijheid blijven, 
rekening houdend met de aanwezigheid van de 
andere en met de opdracht mee te werken aan 
de groei van het welzijn, noem het de menselijke 



waardigheid van de andere en van alle anderen. 
Paus Paulus VI noemde het de zorg voor de hele 
mens en voor alle mensen. En dat doen we door 
solidair te zijn en de regels van de subsidiariteit 
te respecteren: de verantwoordelijkheid 
van de andere niet afnemen of fnuiken, 



maar integendeel hem helpen – het woord 
‘subsidium’ betekent ondersteuning – om zelf in 
verantwoordelijkheid te groeien.
Terug naar onze coronacrisis en de tijd erna. 
Zal de ervaring die we tijdens de lockdown-
periode hebben opgedaan ons helpen om het 
individualisme waartoe we aan het afglijden 
waren, opnieuw te vervangen door een gezond 
personalisme, waarbij we terecht zorg dragen 
voor ons eigen welzijn, maar ook voor het 
welzijn van de andere en uiteindelijk voor het 
algemeen welzijn? En dat we dit doen op een 
wijze waarop er helemaal geen spanning moet 
bestaan tussen deze drie, wel integendeel. Zullen 
we onthouden hoe belangrijk de aandacht voor 
de andere ook is voor ons persoonlijk welzijn? Zij 
die noodgedwongen afgezonderd waren van hun 
geliefde familieleden hebben dit zeker ervaren 
en moeten nu deze ervaring meedragen en zelfs 
koesteren. 
Zullen we het belang van de inzet voor de 
anderen onthouden, die in de zorg voor hen die 
het slachtoffer werden van het coronavirus, toch 
op een grandioze wijze vorm kreeg?
Zullen we met grotere eerbied omgaan met onze 
natuur, nu we hebben ervaren hoe helderder 
de lucht was toen we verplicht onze auto op 
stal moesten laten en de vliegtuigen op de 
landingsbanen stonden geparkeerd en we 
snakten naar een verfrissende wandeling in een 
nabijgelegen bos? Of zullen we vlug opnieuw 
dromen van verre reizen naar exotische plaatsen 
en vergeten hoe exotisch het wel is in eigen 
omgeving? 



Zullen we bekommerd blijven om het welzijn van 
mensen in andere continenten, ook wanneer er 
geen cijfers meer komen over hoeveel corona-
doden er daar vallen? Er ontstond een mondiaal 
aanvoelen dat anders was dan wat we tot nu 
verstonden onder mondialisering. Het kreeg een 
totaal andere invulling dan de economische die 
we er gewoonlijk aan gaven.
En zullen de politieke overheden zich 
blijven focussen op de mens en alles wat de 
menswaardigheid moet bevorderen, waaronder 
ook de economie valt? Of zullen heel vlug 
mercantiele belangen hun voorrang opeisen 
op de politieke agenda’s, met het gevaar dat de 
mens opnieuw naar de tweede plaats verschuift? 
En zullen dezelfde politieke overheden zich 
niet opnieuw laten meeslepen door de eisen die 
vanuit een individualistisch mensbeeld worden 
gesteld en die nog alleen oor hebben voor de 
absolute zelfbeschikking, de absolute vrijheid en 



de absolute autonomie?
Het blijven open vragen en de enigen die er 
positieve antwoorden op kunnen geven, zijn 
wijzelf. Het begint bij de concrete keuzen die 
we maken. Hopelijk zijn die als de kringen 
die zich op het wateroppervlak geleidelijk 
uitspreiden en welke veroorzaakt werden door 
een kiezelsteentje dat erop gegooid werd. 
Er verschijnen vandaag vele filmpjes die de 
coronacrisis vanuit verschillende standpunten 
belichten Eén ervan ontving ik kort geleden. Het 
betrof een vader die aan zijn kleine kinderen 
in sprookjesvorm vertelt wat er gebeurde in 
2020 en hoe dit de wereld grondig veranderde. 
En ze leefden lang en gelukkig, de mensen die 
positieve lessen trokken uit de crisis. Of zal het 
tot een sprookje beperkt blijven? ¶

Br. René Stockman



  DR CONGO

25 jarig jubileum van 
het Neuropsychiatrisch 
Centrum Saint Vincent de 
Paul in Goma

Onder het thema “Het herstel van de 
waardigheid van geesteszieken en 
epileptische patiënten in de provincie 

Noord-Kivu: bijdrage van de Broeders van 
Liefde”, werd het zilveren jubileum van het 
Neuropsychiatrisch Centrum Saint Vincent de 
Paul (CHNP) in Goma gevierd op 7 maart 2020.
Welke lange weg werd afgelegd voor het centrum 
sinds 1995! Op dat moment zag het CHNP het 
licht in het kader van een ongekende hervorming 
van de zorg voor mensen met een psychische 
aandoening in Goma. Vanaf de oprichting 
is het een experimentele structuur, waarvan 



de belangrijkste visie is om te zorgen voor de 
verbetering van de levensomstandigheden van de 
persoon met mentale problemen in zijn totaliteit 
en de eerbiediging van zijn grondrechten. In 1995 
droeg het centrum de naam « Centre de Santé 
Mentale Tulizo Letu » (« onze verlichting ») en 
het centrum werd door de provinciale overheid 
in 2018 als gezondheidsinstelling erkend met de 
naam «Centre  Hospitalier Neuropsychiatrique 
Saint Vincent de Paul » van de Broeders van 
Liefde in Goma.
Als gezondheidsstructuur van de Broeders van 
Liefde zet het CHNP vandaag haar missie voort 
om met liefde, mededogen en professionaliteit 
de waardigheid te herstellen van mensen die in 
hun menselijke vermogens gekwetst zijn geraakt. 
Met deze inzet willen we de levenskwaliteit 
verbeteren van de mensen die we dienen, hen 
het vooruitzicht van opstanding en hoop geven 
en bijdragen aan de ontwikkeling van een meer 
humane samenleving.
Dit jubileum was een gelegenheid om de 
geschiedenis van het CHNP, zijn ontstaan als 
eenheid in het CHP Shirika la Umoja in 1984 
met Louis Martin, de vestiging in zijn eigen 
gebouwen en de erkenning van de structuur 
als gezondheidsfaciliteit door de provinciale 
overheid in 2018 te overschouwen. Het was ook 
de gelegenheid om de verschillende pathologieën 
te beschrijven die het meest voorkomen in onze 
structuur en om het bewustzijn te vergroten 
om dit soort problemen in de bevolking te 
identificeren. Zo zijn sinds de oprichting 22.770 
nieuwe gevallen behandeld in het CHNP in Goma 



en hebben deze hun waardigheid als man en 
vrouw teruggevonden. Daar kunnen we trots op 
zijn als structuur!
De evenementen die werden georganiseerd om 
het 25-jarig jubileum van het Neuropsychiatrisch 
Centrum Saint Vincent de Paul te vieren, 
waren: een conferentie, culturele en sportieve 
evenementen en een eucharistieviering. Ze 
weerspiegelen de dynamiek van het CHNP en 
waren de gelegenheid om deze hoogtepunten 
samen te delen tijdens de jubileumperiode 
die werd bepaald door de administratie van 
het centrum. Deze dag van 7 maart 2020 blijft 
gegrift in het geheugen van de medewerkers van 
het CHNP/FC van Goma, omdat verschillende 
persoonlijkheden van de instelling en 
verschillende partners van de staat en 
parastatale instellingen aanwezig waren.
De doelstellingen van de organisatie van de 
conferentie onder het thema “Het herstel van de 
waardigheid van geesteszieken en epileptische 



patiënten”, bestonden erin met de deelnemers 
de geschiedenis van het CHNP te delen en zijn 
bijdrage aan het herstel van de menselijke 
waardigheid door de zorg voor geesteszieken en 
epileptische patiënten op basis van statistische 
gegevens, om enkele veel voorkomende 
pathologieën te beschrijven die bij het CHNP 
worden behandeld, om de etiologische factoren 
van psychische aandoeningen te overschouwen 
en om de verschillende suggesties en 
aanbevelingen van de deelnemers te verzamelen, 
zodat het CHNP verder kan gaan.
Het thema van de eerste presentatie van de 
conferentie was: ‘Het herstel van de menselijke 
waardigheid van de geesteszieken en 
epileptische patiënten in de provincie Noord-
Kivu: bijdrage van de Broeders van Liefde – 
Geschiedenis van de Broeders, van het Centrum, 
statistieken, vooruitzichten voor de toekomst’. 
De spreker gaf een overzicht van de geschiedenis 
van het CHNP, zijn ontstaan als eenheid bij het 
CHP Shirika la Umoja in 1984 met Louis Martin, 
de vestiging in zijn eigen gebouwen in 1995 
onder diocesaan beheer en de overdracht aan 
de Congregatie van de Broeders van Liefde in 
2005 tot op heden. De spreker stelde ook het 
aantal patiënten voor die het centrum onthaalt 
en die een toename vertoont in de loop van de 
laatste jaren doorheen de statistische gegevens, 
terwijl hij de erkenning van de structuur als 
gezondheidsinstelling door de provinciale 
autoriteiten in 2018 benadrukte. De spreker sloot 
af door de uitdagingen en toekomstperspectieven 
van de structuur te belichten.



De spreker van de tweede presentatie, met als 
titel “De verschillende neuropsychiatrische 
pathologieën in het CHNP”, beschreef op 
zijn beurt de verschillende pathologieën 
die we het meest tegenkwamen in onze 
structuur, te beginnen met epilepsie, 
hoofdpijn, stemmingsstoornissen, psychosen 
(acute reactieve psychose en schizofrenie), 
aandoeningen die verband houden met 
middelengebruik en tenslotte aandoeningen 
als gevolg van organische problemen. Dit, om 
deelnemers in staat te stellen dit soort problemen 
in hun gemeenschap te identificeren.
De derde presentatie had als thema: “De 
etiologische factoren van neuropsychiatrische 
ziekten en zorg bij het CHNP”. De spreker zette 
kort de verschillende etiologische factoren 
uiteen die aan de basis kunnen liggen van 
neuropsychiatrische ziekten. Deze factoren 
zijn biologisch, psychologisch, sociaal en 
verbonden met het milieu. Deze presentatie 
verrijkte de eerste twee en gaf de deelnemers 



een iets duidelijker beeld van de psychische 
aandoeningen.
Na deze verschillende presentaties volgden de 
vragen en antwoorden, waarna de deelnemers 
een reeks suggesties en aanbevelingen deden.
Om deze dag te zegenen, tekende een 
dankviering het begin van alle dagelijkse 
activiteiten. De mis werd voorgegaan door 
Zijne Excellentie Monseigneur Faustin Ngabu, 
de Emeritus Bisschop van het Bisdom Goma. 
Zijn aanwezigheid bij de ceremonies van deze 
dag was geen toeval. Hij was degene die deze 
structuur verschillende jaren begeleidde en 
hij is ook de persoon die de Broeders van 
Liefde verwelkomde toen ze zich in Goma 
vestigden en hun apostolaat begonnen in het 
Centrum voor lichamelijk gehandicapten en 
het Neuropsychiatrisch centrum, dat destijds 
“Centrum voor geestelijke gezondheid” heette. 
De mis werd mooi opgeluisterd door het koor 
‘Saint Vincent de Paul’ van de Zalige Anuarite-
parochie, de wijk die haar naam draagt en 
waarin het Neuropsychiatrisch Centrum is 
gevestigd.
Tijdens deze eucharistieviering bood een van 
de Broeders van Liefde zichzelf aan God aan 
door zijn eerste geloften af te leggen. De geloften 
werden aanvaard door de regionale overste 
van de regio Onze-Lieve-Vrouw van Loreto. Bij 
deze gelegenheid hernieuwden de broeders hun 
geloften. Een heel belangrijk moment voor de 
broeders die tijdens deze ceremonie aanwezig 
waren. Door deze daad konden de aanwezige 
gelovigen de congregatie van de Broeders van 



Liefde meer begrijpen en ontdekken.
Na de mis werd er een rondleiding 
georganiseerd. Het doel van dit bezoek was om 
de verschillende autoriteiten die aanwezig waren 
de verwezenlijkingen van de Broeders van Liefde 
te laten zien door middel van de verschillende 
diensten die door het Neuropsychiatrisch 
Centrum worden georganiseerd. We vestigen de 
aandacht op de aanwezigheid van de provinciale 
Minister van Volksgezondheid, Zijne Excellentie 
Monseigneur Faustin Ngabu en andere 
vooraanstaande gasten tijdens het bezoek aan 
onze structuur.
De provinciale Minister van Volksgezond-
heid feliciteerde de Broeders van Liefde, die 
voldoende inspanningen leveren om de kwaliteit 
van de dienstverlening in het Neuropsychiatrisch 
Centrum van Goma te verbeteren, het enige 
centrum in de provincie met de nodige 
capaciteiten om voor geesteszieken te zorgen. 
Hij beëindigde zijn woord van erkenning niet 
zonder het Centrum uit te nodigen meer te doen. 
Hij sprak de wens uit dat ons centrum andere 
instrumenten zou verwerven, zoals een scanner 
en andere diagnostische apparatuur, waardoor 
het centrum de rang van ziekenhuis op tertiair 
niveau zal kunnen innemen.
Om de evenementen aangenamer te maken, 
hebben we geprofiteerd van het talent van onze 
kinderen die in de twee scholen van de Broeders 
van Liefde in Goma studeren: het schoolcomplex 
“La Charité” dat kleuter- en basisonderwijs 
organiseert, en de levensschool die kinderen met 
een mentale ontwikkelingsachterstand begeleidt, 



waar de jonge broeder Hubert is aangesteld als 
directeur.
De leerlingen van het schoolcomplex “La 
Charité” voerden ons een nummer op met als 
centraal thema het tonen van de bijdrage van het 
Neuropsychiatrisch Centrum aan het herstel van 
de menselijke waardigheid van onze zieke broers 
en zussen. De deelnemers waren verbaasd om te 
zien hoe welsprekend basisschoolkinderen zo’n 
kritische boodschap konden overbrengen.
We kunnen de spelletjes en de dansen van onze 
kinderen van de levensschool niet verzwijgen. 
Deze kinderen met een verstandelijke beperking 
verlevendigden het publiek met hun dansen. 
Sommigen die hen voor het eerst zagen dansen 
en zingen, waardeerden het werk van de 
Broeders van Liefde die deze kinderen een plaats 
in de samenleving geven.
Met het doel om de menselijke waardigheid 
van onze patiënten te herstellen, slaagt het 
Neuropsychiatrisch Centrum van Goma erin 
met eigen middelen meisjes en gestabiliseerde 
zieke vrouwen te oefenen in snit en naad. 
Dankzij deze vorming genieten deze vrouwen 
van sociaal-professionele en economische 
reïntegratiemiddelen. We hadden de gelegenheid 
om de getuigenis te volgen van een van de 
zieken die baat heeft bij de ondersteuning van 
onze structuur en die al baat heeft gehad bij een 
reïntegratiekit.
Het jubileum van ons centrum omvatte ook 
andere evenementen die de betekenis van de 
manifestaties tekenden. Het gaat om het 25-jarig 
jubileum van mevrouw Justine Bwalitse die net 



25 jaar in onze structuur heeft gewerkt. In haar 
toespraak nodigde ze de andere medewerkers 
uit om moedig en onbaatzuchtig te werken, 
omdat het een apostolaat is om te werken voor de 
geesteszieken van wie de meesten arm zijn.
Dit moment van vreugde ging gepaard met 
een moment van pijn gekenmerkt door de pijn 
van een afscheid. Een van onze medewerkers, 
Jacques Mulago, had net de pensioengerechtigde 
leeftijd bereikt en moest vandaag op rust. Het 
is altijd moeilijk om deze aankondiging te 
aanvaarden omdat we, ondanks voldoende 
voorbereidingstijd voor de betrokkene, samen 
hebben vastgesteld dat het niet gemakkelijk is. 
Het beëindigen van een loopbaan, trouw aan het 
werk, blijft echter een belangrijke herinnering 
aan de persoon die met pensioen gaat, die men 
moet koesteren. Onder zijn waarden waren 
punctualiteit, respect voor de hiërarchie en 
zijn beschikbaarheid om dienstbaar te zijn. Het 
Centrum zal hem altijd herinneren en hij blijft 
een na te volgen voorbeeld.
Om een meer bijzonder teken van ons Jubileum 
te bewaren, werd een kledingstuk ontworpen met 
het logo van de Congregatie van de Broeders van 
Liefde en van het Neuropsychiatrisch Centrum.
We danken God voor zijn bescherming tijdens 
de voorbereidingen en de ceremonies van 
het jubileum van ons Centrum. We hebben er 
vertrouwen in dat dit Centrum zal groeien en de 
armen zal blijven dienen, die onze meesters zijn. 
We danken iedereen die ons heeft gesteund en 
degenen die zich hebben verplaatst om met ons 
te komen vieren. Dit is voor ons een teken van 



broederschap en aanmoediging. We beloven u 
dat we meer zullen doen om de kwaliteit van de 
dienstverlening aan onze zieke broers en zussen 
te verbeteren. Terwijl we rekenen op uw gebeden, 
leggen we samen dit werk in de handen van God. 
¶

Br. Ernest Ciza



  DR CONGO

Het drama van Uvira

De voormalige gemeente Uvira, gelegen 
aan de oever van het Tanganyika-meer 
in de provincie Zuid-Kivu, in het oosten 

van de DR Congo, werd tot stad verheven bij 
presidentieel besluit van 27 december 2018 en 
begiftigd met de nieuwe stedelijke autoriteiten 
met dezelfde infrastructuur. De stad Uvira 
telt drie gemeenten en 14 wijken. Ze heeft 
een belangrijke haven, Kalundu, die Uvira 
verbindt met de stad Kalemie, in het noorden 
van de provincie Katanga en de stad Kigoma 
in Tanzania. De stad wordt in het noorden 
begrensd door de Kahwizi-rivier; in het zuiden 
door de rivier de Kivovo; in het oosten door 
het Tanganyikameer en de rivier Ruzizi; in het 
westen door de  Mitunga-bergketen en de berg 



Munanira.
In de nacht van 16 op 17 april vielen hevige 
stortregens op de stad. Deze zorgden ervoor 
dat de rivieren Kavimvira en Mulongwe in 
de gelijknamige gemeente overstroomden, 
met golven en de stijging van het water uit 
het Tanganyika-meer. Deze natuurramp 
veroorzaakte materiële schade met aanzienlijk 
en betreurenswaardig verlies aan mensenlevens. 
Terwijl de reddingsacties nog aan de gang waren, 
hielden de regenbuien de hele week niet op, wat 
in de loop van de tijd de tol van deze humanitaire 
ramp verhoogde. Er zijn meer dan 100.000 
ontheemden in scholen, kerken, gezinnen 
en andere opvangplaatsen; meer dan 15.000 
huishoudens zijn getroffen; de uit het water 
opgeviste levenloze lichamen worden geschat op 
meer dan 50 doden; gewonden; 15.000 huizen 
vernietigd en weggespoeld door de wateren van 
de Mulongwe-rivier. Drie bruggen die de stad 
Uvira met de stad Bukavu verbinden, werden 



vernietigd en weggespoeld, wat de levering 
van noodhulp aan de bevolking van Uvira zelfs 
bemoeilijkte.
Overstromingen door de stortregens van de nacht 
van 16 op 17 april dreigen de getroffen bevolking 
van Uvira in een illusie achter te laten en een 
nieuw gecreëerde stad weg te vegen als er niets 
wordt gedaan om te redden wat nog te redden 
is. Wat er in Uvira gebeurt, is een ongelukkige 
verrassing voor ons vanwege de natuur die zich 
wreekt tegen de onvoorzichtigheid van de mens.
Het verlies van mensenlevens en de materiële 
schade zijn betreurenswaardig, de slachtoffers 
van de ramp hebben in een eerste fase 
dringend nood aan onze bijdrage aan de 
solidariteitsketen, in termen van snelle respons 
op de basisbehoeften, voedsel en non-food, 
schuilplaatsen, psycho -sociale ondersteuning, 
gezondheidszorg, enz.
Niet in staat om dit tegelijkertijd te doen, 
dringen de aanleg en/of herstelling van 
de sociale infrastructuur (wegen, scholen, 
gezondheidszorgstructuren, kerken, enz.), 
de reiniging van de rivieren Mulongwe en 
Kavimvira,… zich in een tweede fase op, zodra de 
slachtoffers zijn gestabiliseerd. 
De Broeders van Liefde werden niet gespaard. 
Geen enkele kamer in het gemeenschapshuis 
van de Broeders van Uvira ontsnapte aan de 
overstroming, de keukenmuren vielen om en ook 
het Psychiatrisch Centrum Sosame raakte zwaar 
beschadigd. Godzijdank werd bij ons geen verlies 
van mensenleven geregistreerd. Alle goederen 
van de gemeenschap werden door het water 



beschadigd of meegenomen door plunderaars 
die de Broeders in deze reddingsomstandigheden 
te hulp kwamen. De broeders werden gedwongen 
naar de parochie van Kavinvira te verhuizen 
zonder iets van het huis te redden, dat 
ontoegankelijk blijft vanwege het stilstaande 
water en het puin dat de omgeving en het 
interieur vult.
Sinds deze ongelukkige gebeurtenissen 



weerklonken overal oproepen tot de 
solidariteitsketen voor de door de ramp 
getroffen bevolking van Uvira: de behoeften aan 
levensmiddelen en non-food, de levering van 
drinkwater, beschutting, medische hulp voor de 
gewonden, begrafenis van de overledenen, zorg 
voor de weeskinderen, psychosociale steun aan 
de  slachtoffers, enz. werden van het begin tot op 
heden gevoeld.
Om de stemmen te vervoegen die overal om 
hulp voor de bevolking van Uvira schreeuwden, 
hebben we in naam van Fracarita DRC, terwijl we 
zelf tot de slachtoffers werden gerekend, de dag 
na de overstromingen, onder de emotie geschokt, 
een oproep gestuurd aan de solidariteitsketen 
van mannen en vrouwen van goede wil, aan 
nationale en internationale ngo’s en aan 
beleidsmakers om de getroffen bevolking van 
Uvira te helpen.
De cholera-epidemie wordt vandaag een 
bijkomende ramp in Uvira. De Broeders van 
Liefde hebben nochtans voor deze vrees 
verwittigd na de promiscuïteit van de slachtoffers 
in gezinnen en opvanglocaties, het gebrek 
aan drinkwater, de afwezigheid van een 
afvalverwijderingssysteem en het gebrek aan 

De Broeders van Liefde werden niet 
gespaard.



naleving van elementaire hygiëne voorschriften. 
Honger en het gebrek aan basisbehoeften (zeep, 
kleding, schoenen, dekens, tenten, ...) was al 
zichtbaar op de gezichten van de slachtoffers in 
de nasleep van de ramp.
Dit humanitaire drama van Uvira is bovenop 
de wereldwijde noodsituatie gekomen om 
de verspreiding van de pandemie van het 
coronavirus (Covid-19) tegen te gaan. Na de 
bevestiging van de eerste positieve gevallen 
van Covid-19 in de DRC op 10 maart in de stad-
provincie Kinshasa, had de president van de 
republiek op 19 maart een aantal maatregelen 
bekend gemaakt om de verspreiding van de 
pandemie tegen te gaan. De stad Bukavu had 
ten tijde van de ramp drie bevestigde positieve 
en van de rest van de gebieden van de provincie 
Zuid-Kivu geïsoleerde gevallen, inclusief de 
stad Uvira. Dit heeft gevolgen op alle fronten, 
alles vertraagt. Zelfs als de schoolkinderen na 



de lockdown weer naar school gaan, moeten 
die in Uvira nog lang wachten, terwijl de 
schoolkalender door de lockdown al vertraging 
heeft opgelopen. Klassieke voorwerpen, scholen, 
... zijn weggespoeld of beschadigd door de 
overstromingen.
Wat betreft het broederhuis van Uvira, alles 
moet worden hersteld; het huis moet opnieuw 
worden ingericht en de constructie moet 
worden aangepast om mogelijke toekomstige 
overstromingen het hoofd te bieden.
Het grootste deel van het werk dat moet worden 
gedaan, komt toe aan de staat, die ervoor moet 
zorgen dat de stedenbouwkundige normen 
worden nageleefd om de onvoorzichtigheid van 
de mens in de toekomst tegen te gaan. Wanneer 
we bouwen terwijl we het water zijn doorgang 
ontnemen, zal het uiteindelijk, vrijwillig of met 
geweld, zijn weg terugvinden, die versmald werd 
door anarchistische bouwwerken en soms op 
locaties die ongeschikt zijn voor woningbouw. De 
natuur reageert genadeloos wanneer haar rechten 
werden geschonden. Laten we samen optreden 
voor een gezonde omgeving waar het goed wonen 
is. Niemand heeft baat bij zo’n humanitair drama. 
Voorkomen is beter dan genezen.
Solidariteit en liefde voor de naaste zijn de enige 
remedies die een glimlach op de lippen van de 
getroffen inwoners van de stad Uvira kunnen 
toveren en weer zin in het leven kunnen geven. ¶

Br. Janvier Batumike Murhula



  TANZANIA

Een verhaal om stil van te 
worden

Sinds een goed jaar openden de broeders 
in Shinyanga in Tanzania een klein 
dagcentrum voor kinderen met een 

verstandelijke beperking. Dagelijks vangen ze 
in hun eigen woonhuis een 15-tal kinderen op. 
Het begon allemaal met een ouder die bij de 
broeders kwam met de vraag of ze iets konden 
doen voor hun kind. Ze hadden gehoord dat op 
andere plaatsen de broeders kinderen met een 
verstandelijke beperking konden genezen. Neen, 
genezen konden ze niet, misschien wel helpen 
in de opvoeding van dit kind. Tot nu toe hadden 
ze nog geen kinderen met een verstandelijke 



beperking opgemerkt, want deze worden 
zorgvuldig weggestoken voor het oog van de 
gemeenschap. Ze zitten meestal opgesloten in 
een klein hokje, soms zelfs in boeien gekluisterd, 
want de meeste ouders vinden het een vloek een 
gehandicapt kind te hebben. Op goede zorg kan 
het zeker niet rekenen, en de meesten sterven 
dan ook in hun vroege levensjaren. 
Na dit ene kind kwamen nog anderen, en 
de broeders kregen adressen waar nog meer 
kinderen opgesloten zaten. Ze vroegen aan de 
congregatie een kleine steun om een klaslokaal, 
een zaaltje met een aantal bedden en een 
aangepast toiletgebouw konden inrichten. Een 
nieuw project was geboren. Naast het begeleiden 
van deze kinderen stonden ze ook voor de 
opgave de ouders te overtuigen dat hun kind 
niet het resultaat was van duistere krachten die 
de familie wou treffen. Want dit laatste is een 
hardnekkige overtuiging die heel moeilijk te 
beïnvloeden is. Veranderen van een mentaliteit 
vraagt steeds heel veel tijd en geduld en kan 
hier zeker niet geforceerd worden. Maar het 
enthousiasme waarmee onze jonge broeders 
iedere dag opnieuw deze kinderen opvangen 
zou ongetwijfeld sommige ouders positief 
beïnvloeden en hen met andere ogen naar hun 
kind leren kijken.
Eén van de eerste kinderen was Festo, acht jaar 
oud, dat tot nu toe zijn leven in een donker hok 
had doorgebracht. Hij was zeer mensenschuw, 
voortdurend bevreesd geslagen te worden. 
Maar geleidelijk aan zagen de broeders het 
kind openbloeien, maar de ouders bleven zeer 



afzijdig. Hij werd door zijn oudere zus naar het 
dagcentrum gebracht en die leek wel begaan 
met het kind. Men was maar wat blij dat ze dat 
kind uit zijn isolement hadden kunnen halen. 
En de aanwezigheid van de andere kinderen 
deed zichtbaar goed op het gedrag van Festo. Hij 
werd meer sociaal, leerde zelfstandig een aantal 
handelingen uitvoeren. Er was hoop! Maar plots 
zag men Festo niet meer. Er gingen dagen voorbij 
tot de broeders gingen informeren waar het kind 
bleef. Er kwam geen antwoord. Van de ouders 
kwam geen antwoord, tot uiteindelijk de oudere 
zus het bij de broeders kwam uitsnikken dat 
haar vader Festo in een waterput had verdronken 
om zo de kwade hand dat over het gezin 
hing, te bezweren. Festo werd gezien als een 
duivelskind, dat allerlei tegenslagen in het gezin 



veroorzaakte en dus verwijderd moest worden. 
De broeders stonden verstomd en reageerden 
geschokt. Het meisje vroeg om dit niet verder te 
vertellen uit vrees voor represailles binnen haar 
familie. Blijkbaar was het binnen de familie een 
afgedane zaak dat Festo zou moeten sterven om 
de boze geesten te kalmeren. Het bijgeloof dat 
nog hardnekkig leeft op zovele plaatsen had de 
bovenhand gehaald op de bereidheid om het 
kind in leven te laten en naar het dagcentrum te 
laten gaan.
Br. Valentine, de verantwoordelijke broeder van 
het dagcentrum, schreef me het verhaal vanuit 
een voelbare grote ontroering. Hij vertelde erbij 
dat er wellicht nog vele kinderen opgesloten 
zitten, vanuit de overtuiging dat ze bezeten zijn 
door de duivel en waarbij men moet proberen 
deze duivel af te zonderen. De levenssituatie van 
deze kinderen is dan ook erbarmelijk, ze hebben 
amper genoeg om te overleven en ziekte en dood 
van een dergelijk kind wordt als een overwinning 
op de duivel beschouwd. Bij Festo ging men 
nog een stap verder door hem als het ware op te 
offeren om de kwade geesten te kalmeren. Naast 
mij ligt de foto van Festo, want Br. Valentine 
heeft deze mee opgestuurd met zijn boodschap 
vanuit Shinyanga. Een getekend kind dat schuw 
naast de camera kijkt. 
De broeders staan er voor een grote opgave 
om het taboe dat op kinderen met een 
verstandelijke beperking ligt, te doorbreken. Ze 
hebben opnieuw boeien gebroken zoals onze 
eerste broeders deden met de geesteszieken 
die gevangen zaten in de kelders van het 



Geeraard de Duivelsteen in Gent, in België. De 
geschiedenis herhaalt zich, maar de zwaarste 
boeien die moeten gebroken worden zijn deze 
van het taboe en de discriminatie. Het zal door 
hun liefdevolle zorg zijn dat ze stilzwijgend 
zullen tonen dat deze kinderen waardevol zijn, 
dat ze kind zijn van God en niet van de duivel en 
dus waardig om verzorgd, opgevoed, geliefd te 
worden. Het doet me verwijlen bij een zinnetje 
uit onze leefregel dat luidt: “Bij de gehandicapte 
en verwaarloosde jeugd, bij de bejaarde en 
psychisch zieke mens, word je geconfronteerd 
met grotere nood aan bevrijding, doordat hun 
menszijn op zoveel domeinen onvolkomen is. 
Nooit echt verloochen je hen. Je herkent ze als 
bij ons horende, en solidair ga je me hen de 
weg naar dezelfde bestemming in God.” Nooit 
verloochen je hen. Dat is zeker de grondhouding 
van Br. Valentine en zijn medebroeders die in 
dat verre Shinyanga een nieuw geluid laten 
horen, misschien vandaag nog klinkend als in 
een verlaten woestijn, maar hopelijk mag het 
dagelijkse voorbeeld van bekommernis en zorg 
dat ze uitstralen hier en daar een aantal harten 
raken, zodat ook deze kinderen voortaan “als bij 
ons horende” worden beschouwd en waarvoor de 
solidariteit mag groeien om “met hen op weg te 
gaan naar dezelfde bestemming in God”. ¶

Br. René Stockman



  VERENIGDE STATEN

Fatima Communiteit

Toen de Broeders van Liefde in 2001 voor 
het eerst de mogelijkheid verkenden om 
een internationaal vormingshuis op te 

richten in  Washington D.C., in de Verenigde 
Staten, richtten zij zich op de kwaliteit van 
het onderwijs aan de Catholic University of 
America in het vakgebied verpleegkunde en 
buitengewoon onderwijs. Het St. John Neumann 
House of Formation is in 2002 ontstaan en heeft 
veel broeders opgeleid tot de sluiting ervan in 
2015. Wat zich daaronder langzaam ontwikkelde 
was een netwerk van relaties, niet alleen met de 
universiteit, maar met veel goede mensen in de 
stad Washington. Die relaties hielden stand na de 
sluiting van 2015 en werden in stand gehouden 
door onze aangesloten leden, die het charisma 
van de congregatie zijn blijven uitdragen.
De Broeders in de regio van de VS beseften dat 
het tijd was om een nieuwe poging te doen om 



het charisma in het aartsbisdom Washington D.C. 
te verankeren. Met de komst van Broeder Stan 
Goetschalckx in 2016 en wijlen Broeder Claude 
Simbizi in 2017 werd een nieuwe visie gelanceerd 
om zich dienstbaar op te stellen voor de daklozen 
in de stad in een residentiële omgeving. Er werd 
een klein huis gevonden als een tijdelijke plek 
om te starten, en zo werd op 13 oktober 2017 de 
Fatima Communiteit geboren, met 2 broeders en 
10 gasten en anderen die langs konden komen 
om het dagelijkse leven te delen. We geloofden 
dat iedereen die aan de deur kwam kloppen een 
zegen was en geen last. Broeder Claude vertrok 
in 2018. Hij werd vervangen door Broeder Saud 
Aslam, die nu de leiding heeft over het project na 
het vertrek van Broeder Stan in 2019. De Fatima 
Communiteit maakte op 7 maart 2020 de overstap 
naar een ander, groter, pas gerenoveerd huis. 
Deze verhuizing zorgde voor een betere kwaliteit 
qua leefruimte en een nieuwe omschakeling voor 
de gemeenschap.
De Fatima Communiteit is een inclusieve 
gemeenschap die wordt ondersteund door de 
Broeders van Liefde in de regio van de Verenigde 
Staten. Ze is gericht op het ontwikkelen van 
een geest van verbondenheid en herstel, en het 
voorbereiden op een nieuw begin in het leven 
voor mensen die dakloos zijn. De missie is om elk 
individu in staat te stellen de overgang te maken 
van de Fatima Communiteit naar een zinvol 
leven in de samenleving; om te voldoen aan de 
dringende noden van daklozen met behulp van 
huisvestingsdiensten; om de vorming van een 
kleine gemeenschap van broeders en gasten 



samen te bevorderen; om een gemeenschap 
van verbondenheid en herstel te hebben; om 
daklozen in staat te stellen nieuwe perspectieven 
in het leven te ontdekken, hun zelfvertrouwen 
weer op te bouwen, persoonlijk initiatief 
te nemen voor hun leven, en een geest van 
zelfredzaamheid en solidariteit te ontwikkelen.
De leden van de Fatima Communiteit hebben 
uiteenlopende achtergronden in alle aspecten 
van hun leven. We verwelkomen mannen van 
alle leeftijden die in moeilijke situaties verkeren 
met de maatschappij en hun naasten, en 
sommigen die lijden aan verschillende kwalen. 
Velen hebben vaak dezelfde problemen, zoals 
terugkerende en complexe juridische kwesties, 
problemen met het onderhouden van familie- en 
andere relaties, het onvermogen om zelfstandig 
te leven, het onvermogen om agressief gedrag te 
beheersen of hun emoties te sturen, en het feit 
dat ze geen onderdak hebben vanwege het verlies 
van hun werk, hun persoonlijke geschiedenis of 
grotere structurele problemen.
De Broeders van Liefde vormen de kern van deze 
gemeenschap van radicale gastvrijheid. Onze 



dakloze “gasten” komen samen met de religieuze 
gemeenschap van broeders en putten er kracht 
uit. Ook zij dragen op vele manieren bij aan de 
gemeenschap.
De Fatima Communiteit werkt samen met andere 
sociale voorzieningen in de buurt ten behoeve 
van kwaliteit, professionaliteit, efficiëntie en 
synergie. Ze is ook actief in de lokale katholieke 
parochie. Dakloosheid is een wezenlijk probleem 
in Washington D.C., met meer dan 800 dakloze 
gezinnen en honderden individuele daklozen. 
De Fatima Communiteit hoopt veel daklozen te 
helpen met haar lopende werken.
Om haar activiteiten in stand te houden is de 
Fatima Communiteit afhankelijk van de goede 
wil en de steun van weldoeners, de plaatselijke 
katholieke en andere kerken, en de steun van 
particuliere stichtingen. De overheid heeft 
veel moeite om het concept “gemeenschappen 
van radicale gastvrijheid” te begrijpen. De 
financieringsprogramma’s zijn gericht op 
resultaatgerichte diensten. De steun van de 
overheid blijft daarom vooralsnog achterwege.
De broeders realiseerden zich in 2001 nauwelijks 
dat voet aan land zetten in Washington D.C. zou 
leiden tot een dergelijke bediening in de lokale 
Kerk en in het leven van de Amerikaanse regio 
van O.L.V. van de Caritas! De woorden van Vader 
Triest vormen de leidraad voor dit moeilijke en 
uitdagende apostolaat: “Liefde geeft krachten die 
de natuur niet geven kan.” ¶

Br. Saud Aslam



  CANADA

Van Saint-Sulpice naar 
Nicolet

Begin 2014 zijn we allemaal samengekomen 
in Saint-Sulpice. Verschillende broeders 
zijn gestorven en ze werden allemaal erg 

oud. Omdat de ziekenboeg van Saint-Sulpice 
te groot en te duur werd om voor het kleine 
aantal broeders te werken, bestudeerde de 
regio nale raad drie jaar lang een alternatieve 
mogelijkheid. Na verschillende ziekenhuizen 
van broeders, paters en religieuzen te hebben 
bezocht, moesten we besluiten dat niemand ons 
als groep kon opvangen. We zouden ons over 
verschillende instellingen moeten verspreiden. 
Het belangrijkste criterium van de regionale raad 
was dat we een plaats moesten vinden waar men 



alle broeders zou verwelkomen.
Dus zochten we onder private promotoren naar 
de mogelijkheid om als gemeenschap verenigd 
te blijven. Op dat moment kon de heer Yvon 
Perreault ons in het landelijk stadje Nicolet 
allemaal verwelkomen in zijn Residentie Saint-
Joseph. Het is een kleine residentie van ongeveer 
zestig eenheden die ouderen verwelkomt die 
tot hun levenseinde nog autonoom zijn. Elke 
unit heeft een complete badkamer. Men kan 
gemakkelijk van het autonome gedeelte naar de 
eigenlijke ziekenboeg gaan, elkaar bezoeken en 
verenigd blijven tot de laatste adem.
Bij de verhuis eind oktober 2019, werden 
vier ernstig gehandicapte medebroerders 
opgenomen in de ziekenboeg en de overige 
veertien vestigden zich in hun kamer waar het 
autonome deel zich bevindt. We hebben ook een 
gemeenschapsruimte en een werkkamer voor 
de administratie. Maaltijden worden samen met 
de zusters genomen. Er zijn in de namiddag 
georganiseerde activiteiten voor wie dit wenst 



onder begeleiding van een professionele 
animator.
Al op 27 februari verliet broeder Rolland René 
ons voor het eeuwige vaderland. Hij kon de 
meest aandachtige zorg voor zowel zijn lichaam 
als zijn ziel ontvangen. We hebben hem kunnen 
begeleiden toen hij de ziekenzalving ontving van 
Mgr. Simon Héroux, kapelaan van de instelling. 
Merk op dat deze moedige priester elke ochtend 
de Mis komt opdragen (behalve in tijden van 
de pandemie) en beschikbaar is voor al onze 
spirituele behoeften. De uitvaart van de zusters 
en broeders wordt in de kapel gevierd en na de 
begrafenis kunnen we de familie en vrienden in 
de refter ontvangen voor de maaltijd.
We hebben het voordeel dat dit ziekenhuis eerst 
werd gebouwd en georganiseerd door de Zusters 
van Liefde van Montreal (opgericht door de 
heilige Marguerite D’Youville). In deze residentie 
wonen nog meer dan dertig oude zusters. Ze 
zorgen veel voor de liturgie en zorgen voor een 
sfeer van vroomheid en vurigheid in huis. We 
bidden met hen.
De St-Jan-de-Doper-kathedraal is de kathedraal 
van het bisdom Nicolet, gelegen in de 
gelijknamige stad op een paar minuten van onze 
residentie. ¶

Br. Joseph Turcotte



  NICARAGUA

Van de straat naar de 
warmte van het gezin 

Sinds 2009 worden de Broeders van Liefde 
van de Amerikaanse provincie – O.L.V. 
van Guadalupe – in het tropische land 

Nicaragua geconfronteerd met een realiteit 
die de hele provincie en vele andere religieuze 
gemeenschappen treft, namelijk het beperkte 
aantal godgewijde broeders die met evenveel 
intensiteit en toewijding blijven liefhebben. Dit 
heeft echter niet geleid tot een pessimistische 
houding, maar heeft hen juist aangemoedigd, 
zodat ze samen met een team van medewerkers 
zich kunnen blijven inzetten voor de zwakste en 
meest kwetsbare mensen in de stad Granada, 



op vijftig kilometer van de hoofdstad van 
Nicaragua. Het is het op één na armste land 
van Midden-Amerika, dat in 2018 opnieuw een 
crisis doormaakte in zijn geschiedenis. Het was 
een crisis die geweld en meer honger met zich 
meebracht, het gebrek aan kansen vergrootte en 
honderden kinderen blootstelde aan de risico’s 
van de straat, zoals uitbuiting, mensenhandel en 
prostitutie. Bovendien kampten ze al langer met 
een hoog aantal gevallen van huiselijk geweld.
We kijken terug naar het verleden en naar het 
heden van ons apostolaatswerk, dat onze eerste 
broeders ontwikkelden toen ze uit het oosten 
en het noorden aankwamen om de eerste 
zaadjes van de naastenliefde te planten. Met 
veel toewijding verwelkomden ze straatkinderen 
die lijm snoven en gaven ze hen te eten en 
boden ze hen de kans om te sporten en manuele 
activiteiten te doen in het “Centro Jesús Amigo” 
(Vriend Jezus). Daarnaast verwelkomden ze een 
groep arme sociale weeskinderen in “Casa Hogar 
Amanecer” (tehuis Dageraad), zodat ze onderdak 

Deze warmte vertaalt zich in 
educatieve mogelijkheden, emotio
nele ondersteuning, eerstelijnszorg 
en tij delijke woonzorg in geval van 
hoog risico.



en onderwijs konden krijgen.
Inmiddels is de realiteit in de afgelopen vijf 
jaar gegroeid, en nu in 2020, met de twee 
centra onder hun oorspronkelijke naam, 
“Casa Amanecer” voor integrale ontwikkeling 
en gezinsreïntegratie in de stad Granada en 
“Jesús Amigo” ter bevordering, preventie en 
psychosociale rehabilitatie in de landelijke 
gemeenschap van “El Hormigón”, ondersteunen 
we de ontwikkeling van zeven verschillende 
projecten ten behoeve van jongens en meisjes, 
jongeren en hun gezinnen, waarbij we een model 
van gemeenschapsontwikkeling integreren, 
gebaseerd op de evangelische waarden van 
solidariteit, vergeving, vrede en gerechtigheid. 
Dit vermindert de gevolgen op korte en lange 



termijn in hun opleiding, relaties, primaire 
en mentale gezondheid en hun menselijke en 
gemeenschapsontwikkeling van meer dan 300 
kinderen, jongeren en hun gezinnen die aan deze 
projecten deelnemen.
Onze belangrijkste pijlers die we via ons bureau 
voor integrale ontwikkeling Fracarita Latijns-
Amerika promoten, zijn: het animeren van 
medewerkers, het versterken van het gezin, 
de gedeelde missie met andere partners en de 
integrale ontwikkeling.
Zonder onze eigen identiteit te laten vervagen, 
door onze roeping naar waarde te schatten en 
elkaar, broeders en medewerkers, aan te vullen, 
treden we uit onszelf om Christus te ontmoeten, 
lopen we langs dezelfde straten, luisteren we 
naar dezelfde kreten, zodat we samen, binnen 
een ondersteunende structuur, het geweld 
en de eenzaamheid van de straat achter ons 
kunnen laten, om terug te keren naar de warmte 
van het thuisfront. Deze warmte vertaalt zich 
in educatieve mogelijkheden, emotionele 
ondersteuning, eerstelijnszorg en tijdelijke 
woonzorg in geval van hoog risico.
Een thuis is wat we voor veel kinderen en hun 
ouders willen realiseren, naar het model van 
de Heilige Familie van Nazareth, omdat in de 
familie, in het gezin, de maatschappij en de kerk 
worden opgebouwd en omdat de zaden op deze 
manier door onze eerste broeders zijn geplant. 
Er bestaat geen enkele samenleving die zich 
niet kenmerkt door haar cultuur. Onze missie in 
Nicaragua is springlevend en een voorbeeld dat 
de waarde en de warmte verschaft opdat deze 



cultuur de cultuur van de liefde zou worden, 
waar mannen en vrouwen zich openstellen voor 
het besef dat de gave van het leven van God 
komt. In een concreet gezin, ook al is het soms 
gehavend door lijden en tekortkomingen, hopen 
we dat de vader of de moeder ontdekt dat God 
nog steeds van hen houdt en hun de taak van 
zorgzaamheid toevertrouwt. Als we nog steeds 
die reisgenoten voor hen kunnen zijn, kunnen we 
zeggen zoals het in Psalm 1:3 staat: “…is als een 
boom, wortelend waar water stroomt, die vrucht 
draagt in het seizoen…”. ¶

Br. Jimi Huayta



  VIETNAM

Persoonlijke begeleiding 
van kinderen met autisme, 
ontwikkelingsachterstand 
en leermoeilijkheden

Het idee om een begeleidingsklas 
voor kinderen met ontwikkelings- en 
leermoeilijkheden (kinderen met 

autisme) op te richten werd lang geleden door de 
oversten geopperd en aangehaald omwille van de 
noodzaak en de situatie van de trage erkenning 
van deze kinderen door de maatschappij. Pas 
in mei 2015, toen de oversten zagen dat de 
gemeenschap aan de meest elementaire zaken 
had voldaan, zoals voorzieningen, personeel, 
opleiding van de leerkrachten, etc., zou de 
nieuwe klas officieel in werking worden gesteld 
en An Phuoc worden genoemd. Om goed 



voorbereid te zijn op de zorg en het onderwijs 
voor deze kinderen, zond onze congregatie 
twee broeders uit om zich te bekwamen in 
de opleiding tot leraar in het buitengewoon 
onderwijs. Ze zouden professioneel worden 
opgeleid en een praktijkopleiding krijgen in 
centra in binnen- en buitenland om ervaring 
op te doen en de nodige vaardigheden te leren, 
want de zorg en opvoeding van kinderen 
met bijzondere behoeften brengt heel wat 



moeilijkheden met zich mee: er zijn veel kinderen 
die moeite hebben met uitspraak en luisteren 
en begrijpen wat de leraar zegt; soms vertonen 
kinderen storend gedrag; ze braken of gaan 
naar het toilet in de klas; het kan soms weken 
duren of zelfs langer om ze te leren antwoorden 
en “ja” te zeggen of een kleur of een letter te 
onthouden. De liefde en het enthousiasme 
voor de kinderen heeft de leerkrachten echter 
geholpen om deze moeilijkheden te overwinnen 
en hun vaardigheden steeds meer te verfijnen, 
zodat ze hen kunnen helpen om zich sneller te 
ontwikkelen. Wanneer kinderen voor het eerst 
naar de klas komen, krijgen ze een algemeen 
oefenprogramma aangeboden.
Kinderen krijgen algemene kennis van hun 
omgeving aangeleerd waaronder vormen, 
kleuren, letters, cijfers, rekenen, dieren, 
fruit, voertuigen, beroepen, gezinnen… Deze 
onderwerpen worden in functie van het kunnen 
en de leeftijd van elk kind ingericht.
De leerkrachten helpen de kinderen bij het 
ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van 
lezen, schrijven, zingen, kleuren, maar ook op 

... de missie die de leraren van de 
Stichter hebben geleerd: de liefde 
van God brengen aan hen die het 
minder goed hebben.



het gebied van communicatieve vaardigheden en 
sociale interactie. Daarnaast worden op gepaste 
momenten ook individuele leefvaardigheden 
meegegeven.
Aan het einde van de schooldag sporten de 
kinderen in groepsverband of individueel met de 
verantwoordelijke leerkracht. 
Elk kind krijgt een uur individuele begeleiding, 
maar in de praktijk zullen de leerkrachten de 
periode tussen de lessen gebruiken om de tijd 
voor de kinderen te vergroten. 
Na bijna 4 jaar ervaring in de praktijk heeft 
de klas van An Phuoc veel kinderen de kans 
gegeven om verder te kunnen leren op de 
kleuterschool. Op dit moment gaan er 14 
kinderen naar de school onder begeleiding van 3 
leerkrachten, enkele leden uit de gemeenschap 
en vrijwilligers. Ondanks de vele moeilijkheden 
met de voorzieningen en het lesmateriaal, 
besteedt de congregatie nog steeds veel aandacht 
aan de leerlingen. De leraren worden nog steeds 



naar universiteiten en hogescholen gestuurd 
voor verdere beroepsopleiding om hun kennis 
te vergroten en te verbreden, in de hoop de 
kinderen steeds meer vooruit te helpen, net als 
de missie die de leraren van de Stichter hebben 
geleerd: de liefde van God brengen aan hen die 
het minder goed hebben. 
Op dit moment zijn er geen lessen vanwege het 
coronavirus. De lessen beginnen weer in juni 
2020. Onze broeders en vrijwilligers hebben al 
het materiaal klaargezet voor de volgende stap, 
namelijk het toelaten van kinderen met autisme, 
om naar de klas te komen. 
In het kader van dit apostolaatswerk willen we 
het ministerie van Onderwijs benaderen om 
officiële toestemming te vragen voor de werking 
van een “groep van kinderen met bijzondere 
behoeften”. Op die manier zouden we deze 
missie concreter kunnen uitwerken, zodat we 
de kinderen kunnen begeleiden en ze bij ons 
kunnen laten verblijven voor de dagopvang in de 
Onze-Lieve-Vrouw van Lavang-communiteit in 
Ho Chi Minh City. ¶

Br. Augustine Hoai Nguyen Van



  NIEUWS UIT DE HUIZEN

ROME

Ervaring van een student 
in Rome tijdens de corona-
lockdown

De totale lockdown die in maart begon, 
kwam voor mij als een verrassing. In 
eerste instantie konden we het nieuws 

volgen over hoe slecht het er in de noordelijke 
regio van Lombardije aan toe ging en hoe alle 
verplaatsingen werden ingeperkt. Het was iets 
ver weg, maar een paar weken later leefden we 
in dezelfde realiteit. Dit veranderde ons leven 
fundamenteel: we konden niet meer terug naar 
het Angelicum om lessen te volgen; er werden 
nieuwe afspraken gemaakt in de gemeenschap 
omdat we de Heilige Communie niet konden 
ontvangen, en zelfs het zitten in de eetzaal werd 
aangepast om ons te houden aan het nieuwe 
social distancing. Voor het eerst in mijn leven 
dacht ik dat de dood een reële en op handen 
zijnde mogelijkheid was. Ik voelde me erg 
kwetsbaar en het deed me veel nadenken over 
wat het belangrijkste is in het leven.
Als gevolg van het leven in lockdown hebben de 
universiteiten hun programma’s aangepast en 
zijn ze online gaan lesgeven. Het was een lastige 
omschakeling, niet alleen voor ons studenten, 
maar ook voor professoren, om met deze situatie 
om te gaan. Het was ook stressvol voor mij 
als klasverantwoordelijke, omdat sommige 



klasgenoten, wanneer ze zelfs maar met een 
kleine technologische moeilijkheid te maken 
hadden, mij om hulp vroegen, alsof ik degene 
was die de computer en zo had uitgevonden! 
Deze ervaring stelde mijn geduld soms op de 
proef, omdat ik niet kon begrijpen hoe iemand 
steeds weer dezelfde vraag moest stellen. 
Gelukkig had ik een aantal goede, behulpzame 
vrienden die me aanmoedigden en waardeerden 
hoe ik probeerde iedereen tegemoet te komen, 
maar ze wisten niet dat ik op het moment dat 
ik in mijn kamer was, letterlijk kwaad werd en 
tandenknarsend zin had om tegen de tafel te 
schoppen! Daarom leerde ik geduld te hebben 
en te waarderen dat de kleine vaardigheden 
en middelen die we hebben en die we als 
vanzelfsprekend beschouwen, voor anderen net 
zo ingewikkeld kunnen zijn als hogere wiskunde. 
Ik vond het inspirerend om te zien hoe sommige 
van deze studenten nederigheid en een gevoel 
van fatsoen aan de dag legden, zelfs toen ik een 
onvriendelijk woord uitsprak.
Het verschil is dat online lessen stressvoller en 
veeleisender kunnen zijn dan het volgen van 
lessen op de campus. Het heeft te maken met 
het idee dat elke professor veronderstelt dat 
je meer opdrachten nodig hebt om je bezig te 
houden. Het gebrek aan persoonlijk contact en 
interactie met anderen in de klas liet zich diep 
voelen. Het was een hele nieuwe ervaring dat 
we voor sommige cursussen groepsdiscussies 
moesten doen via videogesprekken. Ook al 
hebben we wat online interactie, het is niet 
hetzelfde. Onze ervaring in het Angelicum voor 



de lockdown zorgde ervoor dat we ons als één 
familie voelden. De Dominicaanse broeders, de 
professoren en zelfs de schoonmakers toonden 
en beleefden de Dominicaanse spiritualiteit en 
het motto om er te zijn om te loven, te zegenen 
en te onderwijzen. Dit gevoel van liefde en 
verbondenheid in het Angelicum werd ook 
bevestigd door studenten van andere pauselijke 
universiteiten die er onderzoek kwamen doen. De 
waarheid (veritas) van het Evangelie wordt nog 
steeds gecommuniceerd via online platforms, 
maar het is duidelijk dat er een leegte is en de 
afwezigheid van een persoonlijke ontmoeting en 
gratis koekjes, en koffie, ik werd verwend door 
mijn beste vrienden!
Een opmerkelijk verschil na het begin van 
de quarantaine is misschien wel hoe we ons 
spirituele leven moesten aanpassen. Voordat 
we “gekooid” werden, konden we vrij gaan 
bidden in de Sint-Pietersbasiliek en in zoveel 
andere heiligdommen en kerken in Rome. Deze 
plaatsen gaven ons nieuwe ervaringen over de 
schoonheid en het spirituele erfgoed van onze 
katholieke Kerk. Bovendien hielden we in het 
Angelicum altijd stille aanbidding en waren 
we steeds vrij om voor het Heilig Sacrament 
te gaan bidden, maar door corona zijn al deze 
mogelijkheden stilgelegd. Evenzo konden we, 
zoals gezegd, de Heilige Communie niet dagelijks 
ontvangen, ook al hadden we het geluk dat we 
dagelijks de mis in onze communiteit konden 
opdragen. Dit was zeer pijnlijk, vooral voor 
mezelf, maar we moesten het los laten en leren 
om spiritueel met de Heer te communie te gaan 



en solidair te zijn met zoveel christenen die niet 
eens de mogelijkheid hadden om de mis bij te 
wonen. Het binnen zitten creëerde nieuwe ruimte 
voor meditatieve wandelingen in onze mooie 
tuin. Het was heel gewoon en een mooi beeld 
om medebroeders en priesters bij ons te zien, 
die met een rozenkrans in de hand in de tuin 
wandelden. Ja, we werden echte contemplatieven 
met deze bezinnende wandelingen en het 
deed ons bidden voor de slachtoffers van deze 
pandemie en voor alle zorgverleners die in de 
voorhoede staan om de ziekte te bestrijden. We 
konden ook meer aandacht besteden aan de 
natuur (mijn Filipijnse medebroeder Br. Edcel 
zegt dat bloemen nu helderdere kleuren lijken 
te hebben dan voorheen!) en aan het geluid van 
vogels, waarvan ik soms jaloers was om ze te zien 
vliegen terwijl ik het huis niet mocht verlaten. 
We hebben echt geprobeerd een van de spirituele 
werken van barmhartigheid te realiseren door 
intensiever te bidden voor zowel de levenden 

De ervaring met het coronavirus 
heeft ons waardevolle lessen geleerd 
over onze kwetsbaarheid en hoe 
gering onze mogelijkheden zijn om 
vat te krijgen op de gebeurtenissen 
in het leven.



als de doden en aandacht te hebben voor de 
ecologie. De ruime en goed verzorgde groene 
tuin die onze onrustige geesten kalmeerde, deed 
ons de ogen niet sluiten voor de realiteit die we 
aan de overkant van de straat zagen. We leefden 
mee met onze buren die we zagen op hun kleine 
balkonnetjes met weinig beweegruimte. Het was 
voor mij een uitnodiging om altijd dankbaar te 
zijn voor zoveel kostbare dingen die dit religieuze 
leven biedt. Ja, ondanks het feit dat dit leven zijn 
dagelijkse kruisen heeft, is er, als je de medaille 
omdraait, een ongelooflijke schoonheid aan de 
andere kant, namelijk minder zorgen in het leven 
en een glorierijke vrijheid waar de heilige Paulus 
het over heeft (Rom. 8, 21). Soms kan het echte 
schuldgevoelens oproepen, dat we als kleine 
“koningen” leven terwijl er zoveel leed en ellende 
om ons heen is.
Het is niet gemakkelijk als je wekenlang 
opgesloten zit. Er kan veel interne druk zijn. 
Daarom moesten we ons onderdompelen in het 
lezen en af en toe gaan joggen met mijn jonge 
broeders om de druk te verlichten en een nieuw 
gevoel van evenwicht en harmonie te vinden. 
Het lezen gaf me nieuwe perspectieven op 
verschillende dimensies in de spiritualiteit en de 
mystiek, begeleiding, psychologie, acupressuur 
(en andere natuurlijke therapieën) en, o ja, 
we hebben ook een paar politieke biografieën 
doorgenomen! Het lezen van een goed boek 
brengt je in contact met de auteur net alsof je 
met een goede vriend praat. Het doet je afvragen 
hoe God een gewone sterveling kan inspireren 
tot het schrijven van zulke heerlijke inzichten 



die weerklank vinden in iemands hart. Deze 
momenten van lezen, stille reflectie, gebed 
en afzondering verdiepten mijn begrip over 
de waarde van vrijheid, de genialiteit en de 
ontzaglijkheid van God, en hoe fragiel het leven 
kan zijn.
Het gemeenschapsleven is een kracht geweest 
die het leven in deze periode heeft gevoed 
en in stand heeft gehouden. Terwijl zoveel 
mensen in afzondering moeten leven, konden 
wij zelf de solidariteit en de schoonheid 
ervaren van het hebben van iemand om mee 
te praten. De gesprekken aan de tafel waren 
zinvol en hielpen ons onze angsten de kop 
in te drukken toen we de statistieken van 
het aantal overledenen vernamen. Het was 
bevrijdend om een luisterend oor te hebben 
en ik ben onze broederschap en vriendschap 
op een bijzondere manier gaan waarderen. 
De gemeenschappelijke dimensie scherpte 
de verbeelding aan om creatief na te denken 
en zelfs een “uitje” te organiseren op 
Paasmaandag, zoals dat meestal de gewoonte 
is in de communiteit. Het was niet zo dat we het 
quarantaineprotocol om naar buiten te gaan 
hebben overtreden, maar we hebben geprobeerd 
ingenieus en creatief te zijn om samen met 
de priesters van het Belgisch College een 
culinaire en muzikale bijeenkomst in onze tuin 
te organiseren. Het verfriste onze vertroebelde 
geesten om van omgeving te veranderen en het 
coronavirus even te vergeten, zij het dan voor 
een paar uur. Buiten eten, ondanks het feit dat 
de soep kouder werd, smaakte beter! Natuurlijk 



was een dame aan de overkant van het terrein 
niet blij om ons op die manier in een feestelijke 
stemming bijeen te zien komen, en ze begon 
tegen ons te schreeuwen dat we ons leven op 
het spel zetten door de social distancing niet 
in acht te nemen. Hoewel het haar aan fatsoen 
ontbrak, was haar bezorgdheid begrijpelijk. 
Anderzijds werden we niet gestoord door haar 
geschreeuw en geklaag en bleven we genieten 
van ons eten en l’olio. Inderdaad, l’olio is een 
Italiaans woord voor “de olie”, maar in deze 
context heeft het een andere betekenis, die van 
bier of wijn, zoals onze gewaardeerde kok, de 
heer Nicola, en zijn lieftallige vrouw, mevrouw 
Gabriella, ons wisten te zeggen. Zij verblijven 
bij ons sinds de lockdown is ingesteld en zijn 
een grote zegen voor ons en hebben hier hun 
nieuwe thuis gevonden. Het was prachtig om 
te zien hoe ze onvermoeibaar en met zoveel 
toewijding en inzet zeer uitgebreide maaltijden 
voor ons kookten, en we zijn ze een woord van 
dank verschuldigd. Als we vandaag de dag 
nog steeds veilig zijn voor COVID-19, dan is 
dat deels te danken aan het feit dat we altijd 
voedzame maaltijden hebben gekregen, wat 
onze immuniteit op een of andere manier 
zeker ten goede is gekomen. We waarderen 
ook hun chef, de heer Bernado, die dagelijks 
keukenbenodigdheden meebracht, en hij was 
een voorbeeld van dienstbaar leiderschap met 
zijn nederigheid en bereidheid om te dienen 
en alledaagse taken te doen, zelfs als het gaat 
om het afwassen van potten. Hun uitbundige 
en vreugdevolle aanwezigheid was reden om 



hoopvol te blijven te midden van dit lijden. Het 
beeld dat in mijn geest zal blijven hangen is 
toen deze 3 medewerkers zich bij ons voegden 
om het “Onze Vader” te bidden, toen Paus 
Franciscus het hele land vroeg om dit in stilte 
te doen voor de slachtoffers. Voor mij was 
het ontroerend om te zien hoe ze hun koken 
onderbraken en met zo’n diepe eerbied knielden 
in de kapel voor het solidaire gebed. Zelfs als de 
lockdown wordt opgeheven, denk ik dat we dit 
nieuwe woord l’olio zullen gebruiken als iets dat 
het mensenhart deugd doet (Ps. 104, 15) en als 
een smeermiddel kan zijn dat de wrijving in het 
leven vermindert dat we in broederschap met 
elkaar delen.
Inderdaad, geen mens is een eiland en leeft 
niet van brood alleen! (Mt. 4, 4). We zijn 
sociale wezens die elkaar nodig hebben en 
overstijgen. Op dit moment kunnen we ook meer 
communiceren met onze geliefden door middel 
van WhatsApp-gesprekken, wat ons de hoop gaf 
dat we niet alleen waren. Iets wat we waarderen 
was de manier waarop Broeder Generaal 
geprobeerd heeft om enige structuur te brengen 
in het leven van de studenten, zodat we kunnen 
helpen met de schoonmaak en de organisatie 
van het huis. We verhuisden boeken naar de 
nieuwe bibliotheek en creëerden een ruimte 
voor een nieuw klein museum van onze Stichter, 
kanunnik Petrus Jozef Triest. Toen we enkele 
oude boeken en andere archieven verhuisden, 
had ik zoveel gedachten over hoe elk boek een 
ziel vertegenwoordigde die op deze aarde liep. Ze 
hebben hun geloof behouden en hebben het licht 



van de waarheid aan ons en aan toekomstige 
generaties doorgegeven door middel van hun 
geschriften. Het troostte me om te beseffen dat 
zelfs indien de helft van de mensheid zou worden 
weggevaagd als gevolg van deze pandemie, de 
toekomstige generaties sporen zullen hebben 
om te weten hoe we ons christelijk en religieus 
leven hebben beleefd. Ik had een vluchtig warm 
gevoel toen ik al die spirituele werken zag, dat 
we tot op zekere hoogte zullen blijven bestaan, 
zelfs als we allemaal zouden sterven, en ik 
voelde me op een nieuwe en diepgaande manier 
verbonden met al diegenen die van deze wereld 
zijn heengegaan. Het is iets wat ik nu enorm 
waardeer, om een goede documentatie van onze 
congregatie en andere publicaties met betrekking 
tot ons geloof bij te houden – niet alleen om het 
verleden te kennen en er dankbaar voor te zijn, 
maar ook om het moment ten volle te beleven 
en met vertrouwen naar de toekomst te kijken, 
om Paus Franciscus maar eens te parafraseren. 
Het verleden is belangrijk als geschenk voor de 
toekomst.
Het feit dat we iets te doen hadden in het 
huis, maakte de ervaring van het leven in 
quarantaine minder onaangenaam omdat we 
onze frustraties en stress konden aanwenden 
om het huis op te knappen. Hetzelfde kan 
gezegd worden over het koken, wat we elke 
vrijdag doen om de kok te ontlasten, zodat hij 
wat rust krijgt. We hebben enkele interessante 
recepten online ontdekt, die, toen we ermee 
experimenteerden, heerlijke lekkernijen bleken 
te zijn. Natuurlijk is het gevolg van die heerlijke 



maaltijden en een gebrek aan beweging in 
deze lockdown dat er ongewild gewicht is 
bijgekomen. Niettemin proberen we wat humor 
te gebruiken als we geplaagd worden met onze 
uitpuilende “basilieken” – we proberen de 
commentaren naast ons neer te leggen met een 
enigszins flauwe uitleg dat we op zich niet dik 
zijn, maar dat het “het beeld van God” is dat 
groter wordt, want we zijn allemaal geschapen 
naar Zijn beeld en gelijkenis! Kortom, het 
verbranden van mijn vingers tijdens het draaien 
van chapatis heeft me geholpen om mij meer 
bewust te zijn en meer waardering te hebben 
voor de koks en om te ontdekken dat koken 
een andere manier kan zijn om onze verborgen 
gaven te ontsluiten en stress en boosheid op een 
vreedzame en creatieve manier los te laten.
Tot slot beseffen we dat, hoewel de lockdown 
is versoepeld, we onze lessen en examens 
online zullen blijven volgen. De ervaring met 
het coronavirus heeft ons waardevolle lessen 
geleerd over onze kwetsbaarheid en hoe gering 
onze mogelijkheden zijn om vat te krijgen op 
de gebeurtenissen in het leven. Het is voor ons 
een bewustwording geweest, wat ons heeft 
geholpen om wat gas terug te nemen en na te 
denken over de zin van het leven. Het leven is 
meer dan onze plannen, financiële middelen en 
ons werk. Het is een besef dat wat we ook doen 
moet voortkomen uit de verbondenheid met het 
Goddelijke. Inderdaad, corona heeft ons geleerd 
dat zijn belangrijker is dan doen. We blijven 
waakzaam met de situatie aangezien we nog 
niet uit de gevarenzone zijn. De veerkracht van 



het Italiaanse volk is geworteld in een populaire 
uitdrukking Andrà tutto bene, dat, ondanks deze 
vreselijke ervaring met het coronavirus, de zon 
weer zal schijnen en dat alles goed komt!

Br. Venance Kapita

DR CONGO

Verjaardag van het 
overlijden van de Stichter 
Petrus Jozef Triest gevierd 
in Kikwit

“Kan ik ooit vergelden de Heer al wat Hij voor mij 
heeft volvoerd?  De beker des heils wil ik heffen, 
aanroepen de naam van de Heer”  
(Ps. 116, 12-13)

Op 24 juni heeft het Neuropsychiatrisch Centrum 
Petrus Jozef Triest in Kikwit de 184e verjaardag 
van het overlijden van zijn patroon gevierd, met 
als thema: “Petrus Jozef Triest: een icoon van 
de caritas” (cf. het boek “Petrus Jozef Triest: een 
icoon van de caritas” door Br. René Stockman, 
Editrice Velar). 
Elk pictogram nodigt uit om zich meer te richten 
op degene die picturaal wordt weergegeven. 
Deze icoon moet ons leiden naar de wezens zelf, 
naar de heiligen en naar God zelf. Door Jezus 



Christus, de ware icoon van de onzichtbare 
Vader, verschijnt ze in de ogen van degenen 
die haar aanschouwen als een onophoudelijke 
herinnering aan de aanwezigheid van God en als 
een uitnodiging om de daar afgebeelde mensen 
na te volgen. We hebben tijdens deze dag veel 
geleerd over het leven van onze Stichter, maar we 
kunnen terugkomen op het feit dat onze Stichter 
Petrus Jozef Triest bezorgd was over de vorming, 
over de deskundigheid. Hij durfde deskundigheid 
te associëren met liefdadigheid en zag het als 
een logisch vervolg op de caritas. In het hart van 
de caritas plaatste Triest dienstbaarheid in de 
eerste graad als het middelpunt van zijn missie. 
Hij benadrukte het belang van de kwaliteit van 
de dienstverlening: persoonlijke kwaliteiten, 
geduld, een zuiver hart, vriendelijkheid en de wil 
om heel ver te gaan in dienstbaarheid, enz.
In deze optiek hebben we van 15 april tot 24 juni 
een praktijktraining georganiseerd over veel 
voorkomende pathologieën op het gebied van 



de geestelijke gezondheid. Deze vorming werd 
erkend door een deelnamecertificaat met een 
pedagogische ondersteuning. 
Aan het einde van deze vorming ontdekten 
we dat de verpleegkundigen van het 
Neuropsychiatrisch Centrum Petrus Jozef Triest 
in Kikwit veel hebben geleerd waardoor ze hun 
intellectuele achtergrond kunnen aanvullen 
om goed voor neuropsychiatrische patiënten te 
kunnen zorgen.
De geestelijke gezondheidszorg is nog weinig 
bekend in onze omgeving, zelfs niet in ons land, 
de Democratische Republiek Congo; vandaar de 
noodzaak om medische teams op te leiden om 
de bevolking te sensibiliseren voor de geestelijke 
gezondheid. Deze vorming beantwoordde aan de 
vereiste die Vader Petrus Jozef Triest stelde aan 
dienstbaarheid.
Hij stuurt ons vandaag op de weg van de 
medische missie en vat zijn missie in drie 
woorden samen: “voorbeeld – onderricht 
– dienstbaarheid”. Voor hem verdient de 
dienstbaarheid onze aandacht, hij zei: “ik ben 
u mijn waken, mijn zorg,... verschuldigd”. Zo 
is een goede verpleegkundige, naar analogie, 
degene die zichzelf zonder rust moet opofferen 
voor zijn patiënten, zichzelf opofferen met 
zijn leven. Deze missie zal Petrus Jozef Triest 
getrouw in vernieuwde vormen volbrengen, 
en zijn onderricht was altijd gekenmerkt door 
authenticiteit, doordrenkt van dienstbaarheid 
aan de armen. Dit is een uitnodiging wanneer we 
vandaag zijn icoon overdenken voor onze tijd.
Moge zijn voorbeeld – onderricht – 



dienstbaarheid de motor zijn van ons streven als 
“religieus” en “medewerkers” naar een Centrum 
in goede gezondheid.

Br. Bernard Ntambwe

BELGIË

Graduatie IICT

Op 17 juni laatstleden werden de twaalf 
studenten van de opleiding Social Doctrine of 
the Church aan het International Institute Canon 
Triest (IICT) geproclameerd tot master of expert 
door de Pontificale Universiteit van Lateranen 
(PUL). Vijf van hen behoren tot onze congregatie. 
De proclamatie volgde op de verdediging van 
de eindwerken. Deze werden gejureerd door Br. 
Dr. René Stockman, generale overste, en Prof. 
Dr. Mgr. Gaetano de Simone, vertegenwoordiger 
van de PUL. Sommige eindwerken waren van 
uitstekende kwaliteit. Eén studente, Sr. Marie 
Médiatrice, behaalde het maximum aantal 
punten.
Het eindwerk is een cruciaal ingrediënt van 
de opleiding, waarin heel wat materiaal dat in 
alle vakken werd aangereikt, aangevuld met 
persoonlijk onderzoek onder begeleiding van 
een promotor, samenkomt. Elke student(e) legt 
in overleg met de staf een thema vast dat een 
actueel probleem vormt in de streek waarvan hij/
zij afkomstig is. Dat kan gaan van evangelisatie, 



godsdienstonderwijs, huwelijksproblemen tot 
drugs, oorlog, kinderarbeid, mensenhandel. 
Daarna wordt onderzocht wat eraan wordt 
verholpen door overheid, NGO’s en Kerk. 
Vervolgens wordt dat vergeleken met wat de 
sociale leer van de Kerk voorschrijft op dat 
gebied. Ten slotte formuleert de student(e) op 
basis van de vergelijking een besluit in de vorm 
van aanbevelingen. Met dit instrument kan de 
student(e) dan concreet aan de slag bij terugkeer. 
Een groot deel van de praktische, pastorale 
relevantie van de opleiding kan dus worden 
afgemeten aan het eindwerk. 
Een graduatie ceremonie, in aanwezigheid 
van Pr. Jeroom Heyndrickx van de Ferdinand 
Verbiest Stichting, sloot een tweejarig traject 
af. Gedurende deze tijd volgden de studenten 
een dertigtal vakken, schreven papers en 
legden examens af. Intussen deelden ze het 
gemeenschapsleven in het klooster te Moerzeke. 



Deze zomer vertrekken de studenten weer naar 
hun thuisland in Afrika of Azië.
In september verwachten we de eerste studenten 
van de nieuwe lichting. Het wordt ongetwijfeld 
weer boeiend voor alle betrokkenen.

INDONESIË

Religieuze geloften en 
belofte in Indonesië

Op 3 juli in Purworejo legde Br. Antonius Nelson 
Sembiring zijn eeuwige geloften af, terwijl Br. 
Ferdinandus Sifriardus Harun zijn zilveren 
jubileum vierde als Broeder van de Liefde. Br. 
Yohanes Maria Vianney legde zijn eerste geloften 
af, Br. Joshua Vendelinus Sua hernieuwde 
zijn geloften en Mevr. Benedicta Sri Setiati 
hernieuwde haar belofte als aangesloten lid. 
Om onze broeders voor te bereiden op hun 
sleutelmoment waarop ze hun geloften 
afleggen, organiseerde de regio een retraite 
van een week. Van 26 juni tot 1 juli werd 
de retraite georganiseerd in de St.-Yohanes 
Boscocommuniteit van Wonosobo, onder leiding 
van onze provinciale overste van Azië-Oceanië, 
Broeder Adrianus Bambang Hartotanojo.
Vanwege de maatregelen om COVID-19 
te bestrijden, mochten er bij de plechtige 
viering in de kapel van de St.-Bonifatius-
communiteit van Purworejo maximaal 50 



mensen aanwezig zijn, met de aanwezig-
heid van gezondheidsinspecteurs voor de 
temperatuurcontrole. Broeder Martin De Porres 
ontving de professies.



  NIEUWS UIT HET GENERAAL BESTUUR

Generaal Bestuur

Wegens de Covid-19 crisis kon de geplande 
generale raad tijdens de week van 23 maart 
2020 niet normaal doorgaan, maar dankzij 
de technologie slaagden we erin dagelijks via 
Skype en Zoom te vergaderen, en we verlengden 
zelfs de voorziene vergadertijd met regelmatige 
Skype-vergaderingen in functie van dringende 
agendapunten. Natuurlijk ging onze aandacht en 
bekommernis naar de situatie in de congregatie: 
broeders, medewerkers, zieken, bewoners, 
studenten,… allen die met het corona-virus 
werden geconfronteerd. Eind april kwam dan 
nog de overstroming in de Kivu-streek in Congo 
die speciaal ons huis en ons project in Uvira trof 
en waarvoor we samen met de regionale overste 
zochten naar oplossingen.

Hierbij een overzicht van een aantal 
agendapunten.
• Er werd grondig stilgestaan bij de vergadering 

met de Belgische regio die plaatshad in 
januari 2020 en waarvan door de Congregatie 
van het godgewijde leven een eindverslag 
met aandachtspunten werd opgezonden. De 
generale assistenten namen verschillende 
punten voor hun rekening ter opvolging.



• Concrete opvolging werd gegeven aan het 
besluit van onze november-meeting van vorig 
jaar met de voorbereiding van de strategische 
commissie. Daarvoor werd Dhr. Willem Duron 
aangetrokken om als externe consultant te 
fungeren en de eerste vergaderingen werden 
met hem gepland.

• De commissie die de aanpassing van de 
constituties en het generaal directorium op 
zich zal nemen werd samengesteld onder 
leiding van Br. Jean-Marie Mukonkole, vicaris-
generaal. Voorbereidend werk werd verricht 
door hem en Dr. Patrick De Pooter, met consult 
van een Pater Dominicaan canonist.

• Na lokale consultatie werd Br. Waseem Khan 
benoemd tot districtoverste van Pakistan. Hij 
zal deze functie uitoefenen onder de directe 
leiding van de provinciale overste.

• Toelating werd gegeven om de communiteit 
van Sint-Victor in Turnhout (België) te sluiten.

• Een speciale samenkomst werd gehouden 
rond de brief van de Congregatie van de 
Geloofsleer waarin werd medegedeeld dat 
voortaan onze psychiatrische centra in België 
het predicaat “katholiek” verliezen omwille 
van hun weigering zich te conformeren met de 
leer van de Katholieke Kerk rond het absolute 
respect voor het leven. Daarmee kunnen we 
deze instellingen niet meer beschouwen als 
behorende tot de congregatie. Met de Belgische 
regio en de organisatie Broeders van Liefde 
zal verder worden overlegd rond de concrete 
opvolging en uitvoering van het decreet.



• Aan Br. Constantino Chisi (St. Paul regio – 
Lusaka) werd op zijn aanvraag ontslag van 
geloften gegeven hetgeen werd goedgekeurd 
door de Heilige Stoel.

• Volgende broeders kregen de toestemming tot 
het uitspreken van hun eeuwige professie:
– Sint Dominiek regio Tanzania:
 » Br. Charles Kawila Salima
 » Br. John Samuel Magambani
 » Br. Marius Mande 
 » Br. Don Thaddée Kibeka
 » Br. David Evariste Kazadi
 » Br. Jean de Dieu Niyomugabo
– Notre Dame d’Afrique regio Congo:
 » Br. Henri Ngoyi
 » Br. Yves Masasa
 » Br. Jean Yves Mandefo
– Notre Dame de Loreto regio Congo :
 » Br. Privat Olivier Sepamio
 » Br . Jean Louis Mukonkole
– Saint François Xavier regio Rwanda :
 » Br. Felix Uwimana Baho

• De zetel van het provincialaat van Azië werd 
verplaatst naar Wonosobo in Indonesië en de 
zetel van het provincialaat van Europa naar 
het Vormingshuis in Moerzeke (België).



  AANGESLOTEN LEDEN

Mrs. Perpétue Mangaza  
(† 2020)

Mevrouw Perpétue Mangaza was gehuwd met 
de heer Georges Mudimbi, beide aangesloten 
leden van Kinshasa. In 2011 werd ze aangesloten 
lid. Ze werkte bij het Nationaal Instituut voor 
Biomedisch Onderzoek (INRB) in Kinshasa als 
administratief beheerder. Bovenal was ze een 
verantwoordelijke moeder die 15 universitairen 
heeft opgeleid en 12 paren religieus heeft 
getrouwd. Ze was van nature bescheiden en in 
stilte actief.
Enkele christelijke waarden die ze belichaamde: 
vrijgevigheid, spirituele toewijding, liefde, 
dienstbaarheid, vrij-gevigheid en geloof. Ze had 



zo’n krachtdadig geloof dat iedereen die om hulp 
vroeg, die ook ontving. Ze was zeer attent en 
gevoelig voor de behoeften van de anderen en 
stond altijd klaar om een oplossing te bieden.
Veel mensen hebben getuigd van haar 
vrijgevigheid bij het verlenen van medische hulp 
aan de dienst. Haar dienst-doende collega’s 
erkenden haar als een bescheiden en wijze 
vrouw die een oplossing aanreikte of die met 
de directeur bemiddelde om een oplossing te 
vinden. Ze was ook een ondernemende vrouw.
Als aangesloten lid gaf ze meer van haar 
middelen om de groep van aangesloten leden uit 
Kinshasa te helpen niets tekort te komen tijdens 
vergaderingen of voor andere activiteiten van de 
groep.
Haar echtgenoot, de heer Georges, getuigde van 
haar als een vrouw die hem in veel moeilijke 
situaties tot rust bracht, omdat ze wist hoe ze het 
leven kon vereenvoudigen en een oplossing kon 
vinden in de stilte en zachtaardigheid. 



Beloftehernieuwing

Op 26 mei hernieuwde Zr. Teresa Wang Qingfen 
haar belofte als aangesloten lid van de Broeders 
van Liefde in China voor een periode van drie 
jaar. 
Br. James Wang vertegenwoordigde de 
communiteit in China en was getuige. 



  IN MEMORIAM

Broeder Gaston Briers  
1939-2020

Voor vele jaren was Br. Gaston betrokken bij 
de vorming van jongeren die interesse toonden 
in de congregatie en droomden zelf broeder 
te worden. Na zijn militaire dienst en verdere 
studies als regent aan de normaalschool in Sint-
Niklaas was Br. Gaston in 1963 gereed om les te 
geven in het juvenaat in Sint-Michiels-Brugge. 



Hij werd er titularis van de toenmalige zesde 
moderne en leraar Nederlands en geschiedenis. 
Het lesgeven werd er gecombineerd met de zorg 
voor het internaat en de begeleiding van de 
jongeren. In het juvenaat in Sint-Michiels-Brugge 
heerste een speciale sfeer, want alles was er in 
de handen van de broeders. Het was een hechte 
gemeenschap met enthousiaste medebroeders 
die echt voorleefden wat ze onderrichtten. 
Toen de school niet meer zelfstandig kon 
voortbestaan en gekoppeld werd aan de 
humaniora van Zwijnaarde, vertrok Br. Gaston 
naar Essen om er twee jaar les te geven. Maar 
toen ook dit klooster werd gesloten werd het 
opnieuw verhuizen voor Br. Gaston, en voor 12 
jaar zou hij roepingenanimator worden voor de 
Limburgse regio. Met zijn vlotte omgang, zijn fris 
voorkomen, zijn zin voor humor en opgewekt 
karakter was Br. Gaston zeer geschikt om in de 
Limburgse scholen de congregatie voor te stellen. 
Tegelijk was hij studiemeester in de school van 
Leopoldsburg. Na een korte overstap in het 
vormingsinternaat in Zwijnaarde werd Br. Gaston 
in 1986 onderdirecteur van het Sint-Jozefinstituut 
eveneens in Zwijnaarde, een echt nieuw terrein 
voor onze broeder. Maar het werden leerrijke 
jaren en een goede voorbereiding om in 1991 naar 
Brussel te trekken om er overste te worden van de 
communiteit en econoom van het instituut. 
De langste periode werd Lummen, waar hij in 
1996 arriveerde als logistiek directeur en waar 
hij ook na zijn pensionering zou blijven en 
dienst doen als vrijwilliger. Ondertussen had Br. 



Gaston ook gezondheidsproblemen, maar telkens 
wist hij deze te overwinnen en behield hij zijn 
opgewekt karakter. Zijn kamer werd zijn kapel 
waarover hij geregeld in het interne tijdschrift 
“Helpende Handen” een pittige bezinning over 
neerschreef.
De laatste maanden verbleef Br. Gaston, 
omwille van zijn grotere hulp behoevendheid, in 
ons klooster-rusthuis Sint Jan in Zelzate, waar hij 
op 29 april overleed.
We behouden van Br. Gaston de herinnering 
van een gelukkige broeder, open voor zijn 
medebroeders, meelevend met velen en 
bekommerd voor het welzijn van anderen. In zijn 
laatste jaren toonde hij zich moedig hoe hij met 
zijn lijden omging. Neen, anderen tot last te zijn 
wou hij niet. Het werden daarentegen jaren van 
innerlijke verdieping, van contemplatieve groei 
en hij schrikte er niet voor terug om erover in alle 
eenvoud te getuigen.
Zijn verlangen naar God, waarop zijn hele 
leven was gericht, heeft nu zijn voltooiing en 
vervulling bereikt. Hij is nu ten volle een broeder 
in de liefde van God.



Broeder Maurice 
Mortelmans  
1932-2020

Broeder Maurice Mortelmans ontmoeten was 
cultuur ervaren en muziek beluisteren en ook de 
fierheid over zijn Antwerpen mogen smaken. Als 
jonge broeder zou hij één jaar les geven in Sint-
Michiels-Brugge om dan een twee jaar durende 
dienst aan het vaderland te vervullen, wat hij 



gelukkig kon combineren met de studies voor 
het regentaat en welke hij in 1956 beëindigde 
als regent Germaanse talen. Voornaamheid, 
stiptheid waren zijn grote eigenschappen 
die hij ook aan de jongeren als belangrijke 
deugden wou doorgeven en vooral voorleven. 
Hij deed het in Brakel, in Aalter, in Turnhout 
en in Leopoldsburg. Het waren dertig jaar van 
verdere studie, zich bekwamen in de muziek en 
de letteren, en dat ten dienste van de Vlaamse 
jongeren. Niemand van hen zal vlug hun broeder 
vergeten op de wijze waarop hij articuleerde en 
hen onderrichtte in de muziek. In 1986 komt hij 
voor een paar jaar naar Gent als studiemeester 
van de humaniora en tegelijk helper in het 
juvenaat. Maar hij had nog een verborgen droom: 
missionaris worden. In 1989 mocht hij deze 
droom realiseren en trok hij naar Zuid-Afrika om 
er les te geven in ons Pax-college, in Pietersburg. 
Wat een verandering voor onze broeder die wel 
veel moest achterlaten wat eigen cultuur betreft, 
maar tegelijk gefascineerd werd door vele nieuwe 
ontdekkingen. En alweer zien we een koor 
verrijzen en een heuse xylofoon-muziekband. 
De uitvoeringen moesten perfect zijn, geen noot 
mocht ontbreken of vals klinken. Elf jaar heeft hij 
met een grote toewijding, en steeds met dezelfde 
stiptheid de jongeren in Pax onderricht, ook 
zijn broeders in de communiteit voorgegaan als 
overste. Het waren volle dagen, en Br. Maurice 
kennende, half werk was bij hem onbestaande. 
Ook de administratie van het internaat nam 
hij voor zijn rekening, en ook hier moesten alle 
cijfers kloppen tot na de komma.



In 2000 was hij echt moe en vroeg om terug 
te keren naar België. Zou het rusten worden 
of uitzien naar een nieuwe bediening in 
dienstbaarheid. Uiteindelijk werd het Kruibeke 
waar hij de jonge broeders begeleidde in het 
scholasticaat. Hij was hun tutor voor Engels 
en hoeveel thesissen heeft hij niet verbeterd of 
zelfs gedeeltelijk zelf geschreven. Voor iedere 
spellingsfout sakkerde hij, in het begin tot vrees 
van de jonge broeders, maar naderhand werd 
het eerder een spel waarbij hij kleur bracht in de 
gemeenschap. Ook hier werd de zang verzorgd, 
en wanneer in de parochie valse noten klonken 
kon hij zijn ergernis moeilijk verbergen. Br. 
Waldebert weet er van mee te spreken. 
Na Kruibeke mocht hij naar Sint-Job-in-’t Goor 
gaan, waar hij dicht bij zijn Antwerpen was en 
waar hij zo nu en dan naartoe pendelde, voor een 
kort familiebezoek of een culturele uitstap. 
De laatste twee jaar verzwakte zijn gezondheid 
zienderogen en sloeg een zware dementie toe. 
Hij werd overgebracht naar ons klooster-rusthuis 
Sint Jan in Zelzate waar hij, omringd door de 
goede zorgen van de verpleegkundigen, rustig 
overleed op 29 april.
Broeder Maurice was een authentieke broeder, 
die met weinig woorden veel wist te zeggen. 
Zijn stiptheid was spreekwoordelijk, en kwam 
hij eerst wat afstandelijk over, eenmaal hij 
een gemeenschappelijk gespreksthema had 
gevonden opende hij zijn hart zonder reserve 
en toonde wie hij werkelijk was: een liefdevolle 
medebroeder die zijn leven had verknocht aan 
zijn congregatie. Hij mag nu voor eeuwig de Heer 



prijzen en loven en nooit zal nog een valse noot 
klinken. 

Broeder Marcellinus 
Putrosumarto  
1960-2020

Broeder Marcellinus Mulargono Petrus Damianus 
Putrosumarto, die we gewoonlijk broeder Marcell 



noemen, werd geboren in Cilacap Regency in 
Midden-Java op 12 februari 1960; negende kind 
van 10 broers en zussen. Na het voltooien van 
zijn lerarenopleiding in 1981, ging hij naar het 
kleinseminarie van het bisdom Semarang en 
ging daarna tot 1984 als naar het grootseminarie 
van Yogyakarta als seminarist OMI. Een unieke 
manier van leven met prachtige wendingen 
bracht hem ertoe om Gods roeping tot godgewijd 
leven te beantwoorden door broeder te worden, 
en de Congregatie van de Broeders van Liefde 
werd zijn uiteindelijke keuze.
Broeder Marcell begon zijn postulaat in 1986 
onder zijn meester, broeder Joachim Yosef 
Widyajuwana, die op 82-jarige leeftijd nog steeds 
actief is. Broeder Marcell en zijn groep legden in 
1988 hun eerste geloften af, eeuwige geloften in 
1994, en vierden dan hun zilveren jubileum in 
2013.
De congregatie plaatste hem in verschillende 
gemeenschappen. Met zijn lerarenachtergrond 
begon hij te werken in de school Purwokerto 
Bruderan; hij vervolmaakte zich met 
verdere studies en woonde in de Sint-
Pauluscommunauteit van Yogyakarta. Na zijn 
afstuderen als leerkracht bijzonder onderwijs, 
verrichtte broeder Marcell zendingswerk in de 
eerste groep Indonesische broeders in Tabora, 
Tanzania.
Bij zijn terugkeer uit Tanzania voltooide hij zijn 
studie in het voortgezet niveau voor bijzonder 
onderwijs in februari 2000. Hij werkte enige 
jaren in Purworejo voordat hij werd aangesteld 
als directeur van het Don Bosco-internaat voor 



dove studenten, en tevens als voorzitter van de 
Stichting Karya Bakti. Hij diende de congregatie 
als Regionaal Overste van 2012 tot 2018. Op 
24 juni 2019 ontving hij de benoemingsbrief 
en verhuisde hij naar de St. Laurentius-
communauteit van Borowetan. Hij was directeur 
van het internaat Karya Bakti voor studenten met 
leerstoornissen en autisme.
Broeder Marcell was een aangename, stille 
persoonlijkheid. Onder zoveel van zijn 
levenskwaliteiten was de diepste waarde wellicht 
zijn bekommernis dat zowel nationale als 
vreemde gasten zich steeds op hun gemak en 
welkom zouden voelen. Vóór het heelal op 13 juli 
2020 moeder aarde met licht opklaarde, stierf 
broeder Marcellinus. God voltooide het goede 
werk dat Hij in hem begonnen was.



Brothers of Charity 
Broeders van Liefde 
Frères de la Charité 
Fratelli della Carità

Via Giambattista Pagano 35 
00167 Roma - Italia 
generalate.communications.office@fracarita.net

www.brothersofcharity.org


