WITTE PATERS
MISSIONARISSEN van en voor AFRIKA
Terug na 28 jaar
In januari dit jaar kreeg ik de gelegenheid een reis van veertien dagen te maken naar Burkina Faso, het land waar ik van
1963 tot 1983 werkzaam ben geweest. Toen ik terug kwam
kreeg ik nogal eens de vraag: Was er veel veranderd? Ja, veranderingen zijn er. Om te beginnen met prachtige asfaltwegen, waar we 28 jaar geleden nog over hobbelige en stoffige
onverharde wegen reden. En dan de toename van het aantal
scholen: basisscholen, middelbaar onderwijs en universiteiten. En wat overal opvalt zijn de mobieltjes. Bijna iedereen
schijnt er een te hebben. Ook het elektriciteitsnet is sterk
uitgebreid tot in de kleinere centra. En tot zelfs in de dorpen
zie je schotelantennes voor TV. Met de verbetering van het
wegennet, de ontwikkeling van het onderwijs en de mogelijkheid tot snelle communicatie is toch de basis gelegd voor
verdere ontwikkeling. Maar als missionaris was ik natuurlijk
vooral geïnteresseerd in de Kerk. En ook die Kerk is in volle
ontwikkeling. Toen ik in 1983 vertrok had het bisdom Kaya
één eigenlandse priester. Nu zijn er ruim 40 en de bisschop
kan rekenen op 4-5 wijdingen elk jaar. Het aantal gelovigen
neemt sterk toe en in de weekends zie je volle kerken met
levendige vieringen.

En het is ook een kerk die heel sterk sociaal bezig is: in het
onderwijs op alle niveaus, in de gezondheidszorg, in de zorg
voor gehandicapten en misdeelden.

Twee voorbeelden:
In de traditionele cultuur gebeurt het nog steeds dat meisjes
worden uitgehuwelijkt, tegen hun wil, aan oudere mannen,
die soms al meerdere vrouwen hebben. Veel jonge meisjes
aanvaarden dit niet meer en willen zelf hun huwelijkspartner
kiezen. In verschillende parochies bestaan opvangcentra
voor deze meisjes en ze krijgen daar verder onderwijs en
opleiding die hun later nuttig zullen zijn. Ook is het geloof in
tovenarij en hekserij nog steeds aanwezig in sommige traditionele milieus. Oude vrouwen worden beschuldigd van hekserij; “Zielen eten” en zo schuldig te zijn aan de dood van
kinderen. Ze worden uit de gemeenschap gestoten. De kerk
heeft enkele tehuizen voor deze vrouwen, maar ze biedt hen
niet alleen een tehuis, maar ze werkt ook aan de verandering
van de mentaliteit. Zoals een van deze vrouwen het uitdrukte: Dank zij het werk van de priesters (catechese, preken)
staan de mensen niet meer vijandig tegenover ons. We kunnen nu rustig de straat op en zelfs de kinderen, die vroeger
met stenen naar ons gooiden, komen nu bij ons om water
vragen als ze uit school komen”.

Zo krijg je de indruk van een land waar hard gewerkt wordt
aan een betere toekomst. De kerk is daar heel actief bij betrokken.
Wij, de Missionarissen van Afrika, zijn ruim 110 jaar werkzaam in Burkina Faso en in een groot aantal andere Afrikaanse landen. Wij ondersteunen de plaatselijke kerk op allerlei
gebied.

Wil u daar ook aan meewerken?
Onze oprechte dank

2010 FINANCIEEL
Ontvangen giften:
Voor H.H. Missen:
Opbrengst:
Onkosten (drukwerk, porti, etc.)
Netto totaal:

€
€
€
€
€

53.065,65
570,00
53.635,65
6.344,21
47.291,44

MISINTENTIES
Van bijgaande girobiljet kunt U, behalve voor uw gift, ook
gebruik maken om intenties op te geven voor H.H. Missen
die U wilt laten opdragen. Wilt U dit berichten per brief of email!
AFRIKA STEUNFONDS WITTE PATERS
Modestusstraat 20
5101 BP Dongen
Telefoon 0162 - 313845
Giro 1122211
E-mail: afrikasteunfonds@planet.nl
Website: www.lavigerie.nl of www.wittepaters.org

Ook door een legaat of een testamentaire beschikking kunt U
het werk van de Witte Paters steunen.
Als U dit wenst, kunt U het op de volgende wijze formuleren:
“ Ik legateer, vrij van rechten, aan de Nederlandse Sector van
de Europese Provincie van de Sociëteit van de Missionarissen
van Afrika (Witte Paters van Kardinaal Lavigerie) in Dongen……..”.
Mogen we ook uw aandacht vestigen op de mogelijkheid
voor een lijfrente of jaarlijkse schenking, die bepaalde belastingvoordelen geven. Uw notaris en ook wij zelf kunnen U
daar verder over inlichten.
De Witte Paters vallen onder de ANBI.
(Algemeen Nut Beogende Instelling).

