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Eeste Ouders, Beste Kinderen,
Het schooljaar staat weer voor de deur, en allen
sajnen starten we opnieu\r een n-ieuw studiejaar.
Hopelijk !,rofdt dit een goed jaar voor elk van onsl
A]hoewel we vandaag zeer beroerde internationale
gebeurtenissen meemaken, zouden we steeds moeten
terugvallen
op fundamentale waarden om ons Leven te
orienteren.
Vandaag zou ik graag rnet jullie
even nadenken op de stuHende krachtvan ons
bestaan: de liefde f
de werkelijke
De liefde,
liefde is het schenken van zichzelf;
liefde moet
onbaatzuchtig zijn. Jullie
ouders, lreten, dat het kind geen "ding" is dat
jullie
toebehoort, het is een wezen dat jul.lje toevertroubd wordt, dat jullie honderd procent respekteren, en dit j.s een herhaling,
elke dag wordt
dit gedaan, tot het einde van dit leven. Zijn wij ons bewust dat, bij de aankortst of bij de geboorte van het kind, wij de crote Taak op ons nemen, nl.
het vorrnen van een man, van een vroulr? deze belangrijke
taak die de toekomst
van de mensheid beinvloedt en die op aI het andere prirne€rt ! Wij moeten het
kind onze liefde schenken, het leren liefhebben,
en dit zal afhangen van de
manier waarop wijzelf
deze fiefde hebben meegekregen en aangeleerd !
Er zijn ouders die beweren dat zij hun kinderen goed opvoeden. Zij J.eren het
beleefd zijn, goed te werken op school , tot hr.ln eer, Natuurlijk
is dit goed,
maar a]s het enkel i s t o t g l o r i e v a n d e o D d e r s , dan wordt het misschien vJel
een oppervlakkige v e r n i s l a a g .
De bezittingsdrang
is er: het zljn o'nze kinderen, we verlangen dat ze slagen
aan briljante
en soms schenken we m66r aandacht aan winstgevende carriEres,
banen, dan aan de menselijke waarden. tlij hebben schrik onze kinderen te "verljezen",
en we riskeren ze te teveel te beschermen, en gewoon hun stoutmoedigheid en hun geestdrift
risiko's
te ontnemen. Het is soms moeilijk
redlijke
te aanvaarden, die zo nodig zi.jn voor een vreugdevol bestaan van het kind...
on de werkelijke
Jiefde aan onze kinderen door te geven, moeten wij nederig
en geduldig zijn. De farnilie heeft een echte huwelijksliefde
nodig om deze
sfeer aan het kind over te dragen. Bij nader inzien, hebben wij echter nog
niet de ideaLe liefde bereikt . . . Egoisme, hoogmod -qF€lenons nog patten...
liaar en hoe kunnen wij deze ljefde voeden, zujveren en doen gro€ien? Er zijn
vanzelfssprekend de menseLijke middelen: dialoog, bezrnning, en de duizende
g e J . e g e n h e d e nv a n h e t d a g e l i j k s l e v e n , d i e o n s u i t n o d i g e n o n s z e l f t e o v e r t r e f fen.
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uit te nodigen, naar Hem
alvorens jullie
Ik nens jullie
niet te verlaten,
toe te gaan, Hij die de LIEFDE is, en de ware LfgFDE geeft! Jezus heeft gezegd: "Hij die mij ziet, ziet de Vader", Hij heeft de voeten der Apostelen
van de Heer tegenover ons: "Hj.j die
gewassen, dit Is de onneindige liefde
dorst heeft. laat hem tot Mij kornen..." Jezus is deze Bron r.'aar wij onze
Zijn Leven te leven. Denken wij
dorst kurnen fessen. Wij worden uitgenodigd
aan de Aarldacht die God ons geeft, deze aatdacht is niets dan LIEFDE...Laten
van
r.'e zi jn Blik , Zi jn Aandacht ontvangen en aanvaarden, die ons de MschaP
bent ni-jn ganse vreugde ! EIt ni
de Liefde brengt ! zonder U, ben ik niets...U
laten ook wij deze Liefde doorgeven
het ontvangen van deze coddelijke
Liefde,
aan, onze manier van Liefaan onze kinderen...Ik
ben zeker, dat, geleidelijk
hebben, hierdoor
zal veranderen.
A1len sanen, naar deze school. van Liefde, faten we vooruitkomen, om een mooiere
met vreugde, te kunnen terugzien te Neufr.ereLd te bouwen ! In de boop jullie,
chateau, 5 oktober e.k.
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broederlijk,

ZT. ANANDI

PIIIiIRE

POIIR LES EPOLIX

(d'aprEsS'Frangoisde Sales)
( GEBED vooR ECHTEENTIEN}

O Dieu,tu nousasdoin€
I'un A I'autrepar le sacremenlde mariage;
c'est toi qui de ta main inYisible
a fait le naud du lien de Dotremariage
elr Dousdonnant I'un A I'aurre.
Nous voulons Dousch€rir, non seulement
d'un amour humai:r, mais aussi d'un amour
rres saint. car notre union ne s'etend
pas priacipalement au corpsi mais
surtout au ccEur,dans I'affectionet
dans I'amour.
Notre amour doit €tre si grand
que nous sachionsnous respecter
dansnos diffdrenceset savoirnous
accepterpour le meilleur et pour le pire.
Seigncur,accordenous la grecede
cheminertout au long de notre vie,
la main dans Ia main, le regard tourn€
vers toi pour l'€panouissement
de
nolre amour, comme nous I'avonsPromis
au jour de notre mariage.

JESUASHRAM
AT THE SERVICE
OFTHE
DESTITUTE
MATIGARA,INDIA
TI'IIJTIG JAAR ]97I-199I
** *** *** * * ** ** ** ******
(Vertaling
van een Artikel
verschenen in de krant van West-Bengalen,
het Fengaals, geschr-even door de joernalist
CHIMAY GHOSH)
INTERVIEh] VAN BROEDERROBERT, D]RTKTEURVAN JESU ASHRAM
3l augustus - de reporter
Zij

ontmoetten

zijn

+ r"'riend bezo:hten

er Bro€der Eob,

vrerk beindigde.
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Jesu Ashram, zonder afspraak.
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In enkele woorden werd het doel- van het bezoek uitge-

legd en werden vo)gende vraoen ges,t;lcl:
ReDorter
R

= R

: Hoeveel dokters

E;oeder

Bob = BB

bevinden zich er te Jesu Ash.ram?

BB : liij hebben geluk, daa:- we ons in de buurt van het Medisch College bevinden van l\'oord B€ngalen. De patienten,
die wij hier niet kunnen verzorgen, worden er direkt opgencnen. Zij die tuberkulose hebben, worden
eerst ingeschreven in het "Desh Bandhu Chest Clinic".
Zeer gekende specialisten.
zoafs Dr. R. P,hattacharya, A.K. Banerjee, S. Kaur, D.K. Ghosh,
en R. Majurdar, bezoeken onze patienten regelmatig en behande.Ien ze dan
ook. Zi.j houden zich eveireens net het gratis opereren van deze gevallen
bezig. ook bebben wij gediplomeerde verpfeegsters,
pathologen en een radj'oloog j,n dienst. zuster lvana en j.kzelf zijn eveneens sociale helpers
in de echte zin v/h woord, wij staan dus ter beschikking van onze vrijwillige kol.lega's, en dit ten alle tijde...Er
is een kleine operatiezaal voor het behandelen van kl.eine chimrgj.sche
ingrepen m.b.t. 1epra.
R

: Ho€veel. mensen zijn ingescha)'eld voor orde en netheid in ju1lie lnstelIing, hoeveel werken er in de 3 i 4 verschillende
keukens, en wie verdeelt het voedsel in de verscheidene diensten en paviljoenen van het tehuis?

BB : Enkele medewerkers krijgen een maandelijkse vergoeding. ons doel is "zichzelf te bebelpen" , en r^'el voor de volgende rdenen:
1. t.lj.j beschikken niet over regelmatj.ge inkonsten voor onderhoud v/h tehuis
2. Vele patienten, genieten van een betere gezondheid, na een beperkte behardeling,
een licht werk geeft hen dan ook een bezigheid en is goed
voor de moraaL. Zij uerken dan mee in de keuken, en er zijn altijd
Zusters voor hulp en begeleidin3.
l{at b€treft
de aankopen, zowel voor de
keuken als voor het qarse t"huis, zorgt zuster lvana hiervoor; zij is
reeCs 80 jaar oud. Toch qaat zj-l per rrckshaw naar de nrarkt, zon of
re]en, koud of warm...Daal .rnboven zrjn er nq 7 of I Broeders en Zusters (Jesuiten en Dochters v/h f,ruis).
fleze groep vofstaat om all-es
te organiseren.
R

: Acht putten bevooraden Jesu A-chrammet water. C'elukkig zijn
pen. Wat g:beurt er rnet het evakueren van het water?

er waterpom-

BB:

Ons doel is a]les proper te houden. Et zijn geen probLer€n. tianeer nieuworden toegelaten,
worden zij eveneens op de hoogte gebracht
i.re patienten
en netheid ook hun verantwoordel-i jkheid is. Jesu Ashram
dat zindelijkheid
wordt weldra hun tehuis, en zij zijn er fier over !
tussen kasten en geloof. . . iedereen wordt op deWij maken geen verschil
zeLfde manier behandeld; Bengalis, Biharis,
Nepalis of Assanis allen zijn
ook geen verschil
gelijk,
tussen Hindus, Moslems, Eoedisten of lcistenen.
federeen is vrelkom. Het grote verlangen is, genezen, en vlug terug te keren naar de fanille.
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Hier komt de laatste vraag. Broeder Bob, r.laar komt het geld vardaan, om
Ashram te onderhouden? l4at doet U hiervoor, als een prediker?
haren,
Broeder Bob, grijze
,,punjaili pijana",
60 jaai.,
gliml,acb:

BB:

volle baard, slank en groot, gekleed in een
van Karadese nationalj.teit,
antwoordt met een

De hoofdwortel r'an Jesu Ashram (de Direkteur)
leeft onder de plaatselijke
en aLdus blijft
de boom nog fris en bLoeit hij verder.
bevolking,
kost 4.7@ Rupees (ongeveer BF ]O.OOO,-) Wj,j
Een bed voor een leprapatient
van
weldoeners.
onze
Scholen organiseren kollektes om het
kregen bedden
Tehuis te belpen. In SiI ign:rj, vJonen 'regelmatige,
sponsors, Een jaar geleden
bouvrje een rijke handelaar, eeri tehuis voor helaatsen, als aandenken aan
zijn vader. Intussen wordt een ander paviljoen opgetrokken r€t hulp varl
koopnal. Ook de Jesuiten helpen ons. Vrienden en neldoeners
een ander rijke
helpen ons overal, van bj.nnen -en buitenland.
De grond wordt sinds enkefe
naanden verbouvd, dj,t bezorgt ons enkele inkomsten. Er is ook een grote
bloementuin. De Eroeders en Zusters die hier \./erken, doen dit op volledige
en belangloze basj.s. Tijd noch inspa_nni-ngh'orden gespaard.
vrijwtllige
Voor het ogenblik, ben ik geen "Geloofsprediker,',
en Zuster fvana is dat
ook niet. Wij maken deeL uit van de "Jesuietenorde".
Ik ben een geeste).ijke
Broeder. Ik zal nooit een geestel-ijke Vader (priester)
worden.
Wij leggen de eed af van Arrno€de, Celibaat en c€hoorzaanheid, zonder priester
te zijn. Daarom is hier geen Kerk, en we zuLfen er ook geen bouwen. Ons enig
doel is de enige Zoon van God te dienen. Als dat voor U ,'codsdienst" betekent, dan ga ik tnet U akkoord.
te hbben, keerden de reporters
Na Broeder Bob Hankt
terug, tevreden
overtuigd van het belangeloos $erk dat te Jesu Ashrarn wordt gedaan.

en

"Ek dj-n jara merechilo tare,
Rajav do ha.i diae,.. "
"Een dag, zij
overal , klinkt

dit

die hem gedood hebben, op vraag van de koning,..'

lied,

j.n Jesu Ashran

Chinray GHOSH,reporter
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GEBOORTE: S H A N Ao p 5 . 0 8 . 9 1 b i j E r i c e n K a l o o V e r h a e g e n - c e y z e l s
ADOPTIE : J E A N , g e b o r e n o p 1 1 . O 9 . 9 O i n R o e m e n i t i , a a n g e k o m e ni n l u ] j . 9 f b i j N i cole en Jean-Marie Bya, hij wordt het broertje
van Arnaud en @eta
---

H E L K O H ---

H E L K O H ---

W E L K O l.'.t---

t{ E L K O H ---

HUWELUK: Anagha Eicher & Harald Bebronne, op 7.09.91
Onze gelukwensen aan het jonge paar en de respektievelijke

ouders !

OIIISRLIJDEN:De Heer Michaux, vader van De Heer & Mevrouw Siron, grootvader
Karun. l.lij delen mee in de smart die deze faniLj.e treft!
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Ccci cst ma priirc vcrs toi. rnon Scirncur G:ppc, frappc'i la racioc icttc Iadrcjjc daa-s
ttroD c(lut.
Donnc-moi la forcc dc 5uPPortcrlcglrcmcnt
m c s c h a e r i n sc t m c s i o i c s .
la foric dc ltndrc mon amour
Don-oc"-moi
abondant cn scrviccs.
Donne-moi Ia forcc dc nc jamais dCsavoucr
lc paurtc ni plicr lc EcDoudcvart lc pouvoir
insolcnt.
Donac-moi la forcc d'dlcvcr mon esprit loin
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Et donnc-moi)a forci dc soumcttrcma forcc
I ta vo]ontCavec amour.
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D@R DE OGENVAN HAAR KINDEREN

Vishnu, 12 jaar - Zoon van een meid

Hij draagt verantwoordeli jkheden, v661 te zwaar, voor hemzelf, en zeker voor
zijn j.eefti jd. Voor hem getdt geen "jeugd vo1 vreugde en gevul-d met kindergelach"
@ zijn 12 jaar. aanvaardt Vishnu zijn lot met kaLrnte.
Hij nerkt sar€n met zijn moeder, Shakuntala, als keerder in verschillende
huizen.
Sar€n, verdienen zij ongeveer 4@ Rupees per maand. De jongste broer van Vishnu,
Ram:, gaat naar school. Inschrijving
en boeken dienen betaald te vrorden. De plotseling dood van vader, heeft hen verplicht
om zelf voor het bestaan te zorgen.
Vishnu was slechts 9 jaar, hij beindigde zljn Vierde Jaar op school , doch noeder
kon de schoolkosten nj.et meer dragen...
Vishnu droonde vaak om een volledj-ge schoolopleiding te bekomen om aldus een degelijke
toekomst te kunnen halen. Het werd onnngelijk
en hij moest de school opgeven. Moeder Sha.kurtala kon slechts de studies
van 66n enkeLe zoon bekostigen. Vermits Vishnu de oudste was, zou hij mee gaan rrrerken, terwijl
Vjshnu had geen
Ramu naar school zou gaa.D. Dat was haar bes)issing.
keus !
De zj.n voor velllgheid,
verdlreen opeens,
eigen aan een leerling,
hj.j werken als hutp in een theehuisje aan de kant van de h'eg, Na
d]t nerk op, hij moest J.ange uren presteren en verdj.ende slechts
Zonder te spreken van de knetsende en minachtende houding van de
dag verdween hij voor goed,

en zodoende ging
6 maand, gaf hij
2 Fupees per dag!
baas...op een

Hij kwan daarna in een totaal andere werel-d terecht,
zijn werk bestond in het schrobben van vloeren en het r,;assen var auto's, tegen vergoeding. In het begin, deed hij
het niet graag, maar geleidelijk
aan begon hij zijn toestand te aanvaarden,
Gekleed in een l'uil.e T-shirt
en versl.eten shorts, verl.aat de jongen de schamele
hut, ten zuiden van Calcutta, gelegen. Eerst rnoet hij de trappen schrobben en kuisen in een grote Staatsbank te New Alipore,
een boogscheut van zijn woonplaats.
Vervo]gens, gaat hil naar een Chj.neesRestaurant. Soms krijgt
hij daar de restjes
van de dag voordien. Nog een paar huizen schoonmaken, en hij keert terug huiswaarts.

broer
Vermits de Marnanog werk
inmiddels van school teruggekeerd.
Zijn jongereYis
heeft in andere huizen, neemt vishnu vlug een sobere maaltijd rnet Ranu.
sfaapt, gaat Vishnu naar de "Club", daar waar de straatTerwi j1 zijn broertje
sarnen spelen. Dit is het mooiste nr3nent van dit triestig
en
kinderen bijeenkomen
bestaan, en gedurende deze kostbare rnomenten, t'ordt hij opnieuw het zorgeloos
samen met dat van de andere kinderen. wanneer echter
kind, en zijn gelach klinkt
slaat,
r.racht het werk op vishnu.
uur
dertig
de klok zestien
Vandaag, kon hij niet gaan spelen. fnderdaad, de laatste nacht, regende het zO
Vishnu moest dus de
hard, dat een van de aardemuren van hun hut ineenstortte;
ganse dag uerken met zijn broer en zijn marTra
om de schade te herstellen.
Hj.j
troost zich met de gedachte, dat hij morgen temg za] kr.nnen spelen.
'S avonds, keert hij terug naar het Chinees Restaurant voor de kuis. Hij krabt
was deze lange vermoeiende dag teneinde. Hij veren schrobt de vloeren, eindelijk
zijn benen aan de $raterkraan, langs de weg. lndien moeder tfruis is, zal zi)
frist
wel gekookt hebben, anders, zal hij er voor moeten zorgen. De maaltijd die uit
bestaat is zo eentonig als zijn b,estaan.
Iinzen en rijst
Op een.dag, hoop ik een bxltere job te vinden. Ik weet dat ik steeds zal moeten
aanvaarden hetgeen men mlj voorstel,t, doch ik droom ervan burelen te.kunnen kuimag ik, van het Chinees Restaurant
sen. Ik werk niet graag op een ander. Eigenlijk
en op feestdagen, worCt het zelfs
niet klagen, wij kri.jgen er soms de etersresten,
Als zij
brood en eieren. Ik hou ervan, wart mamamaakt slechts Linzen en rijst.
goedgezind is, krijgen we ook groenten. Ik denk dat ze eigenlijk
te moe j.s van het
Een keer was zij zelf s heel kwaad
werk. Soms, verliest
zij haar koelbloedigheid.
op mij, want de broer van een vriend had haar 5 Rupees gestolen. Zij sloeg ne en
Sindsdien wil ik geen vrienden meer, en
schreeuvde: "Wat voor vrienden heb jijl"
ik laat niemand meer binnen, al.s mamaafwezig is!
Alhoevrel zij op me roept, vreet ik dat zij me graag ziet, fk help haar graag, en a1s
om te rr.rsten. Ik zaI voor de kost
ik groot ben, vraag ik haar thuis te blijven
instaan.
's zondags ga ik bij mijn tante op bezoek. Mijn oom heeft een goede job. zi) bzitten een T.V. en ik kijk er naar. Ik ben nooit naar de bioskoop geweest, naar
beb }JeI al een paar videofilms gezien.
Alles zal wel in orde komen. Ik heb spijt dat ik niet mocht studeren. De schoolvroeg m66r geld en kwefde ons steeds. Uiteindelijk
heb ik de school- verdirekteur
laten, het koste tevee] geld.
Mamaen ik zorgen dat Ramu naar schoof kan. Hij moet geen "keerder" worden. l'lat
zouden de mensen van ons dorp in de -staat Bihar wel denken, indien zij mo€sten
vernemen dat wj.j keerders zijn? Ranu zaf studeren. Het zaL goed zijn voor zijn
toekomst. "
Vishnu

* { 1* *** ******

* * * ** t * * *** * * * * **

6*ill*
6vdnze2
.9efteale.r

agg/

7.

Donderdag I8/4/9I
: 2 autoblssen vertrekken naar Rome.
Aan boord : vr ienden van de Congregati e, v?aar:onderde heer Bawin, verschillende
zusters van de "Dochters van het Kruis,,.
Wii hebben het hier over een Hevaart
tnet elke dag een ander thema, zoals : ,'Allen geroeF en tot de Heiligheid,,,
"Franciscus van Assisie,,,,,ttoeder Marie_Th6rlle',.
ook Pater Pierre Delvi]fe,
Tio?Ellor
aan n6l-E6minari-e van Luik h'as van de partij
Hij schreef het volgende verhaaf neer .
Tljdens deze week in april Hordt de Stad IUIK in Rome in de bloemetjes gezet t
Vrijdag,
79/4, in het prachtig kaCer van de "Eco.}e Frangaise", geven Kannunik
Au-b€rt en Prof. Gerin een overzicht va,r de rof die het Kongres van Luik van
1886, 1887 en 1890 gespeeld heeft in de sociale beweging u.t d" er:rop"se katholre,(en.
Ook de encycliek ,,RerumNovarum,', net 100 iaar oud, komt aan bod.
Maar deze grote sociafe bewegingen van de Kerk h'aren het gevolg van een konkreet
engagement ten overstaan van de armen. van een massa anonieme kristenen.
E6n
naam komt hier naar voren: die van een Luikse vrouw, Zuster Marie-1h6rb.se HAZE,
stichteres
van de "Dochters van het Kruis" in 1,933.
Vandaag plaatst Rone haar oD Fen atf:ar
en varktaart haar zalig.
Rome wenst op
die miier
de echte u*J*[lii.iJ-r"*
;"rro.
haar toewi jding voor
ie rch"tt"n:
de arme l<inderen van de wijk i. aarttr6t6my, voor de analfabeten, voor de zieken
waarover niemand zich ontfernde, met andere woorden voor aI het verborgen feed.
g^f zich volledig aan het geluk van de anderen. Dit voorbeefd sprak vele
\ij
lonqeren aan, meestaf meisjes die zich ten dienste wilden Stellen van de Heer.
De zaligverkJaring
:
van Moeder Mafie-Th€rb-sq heeft heel veel volk bijeengebracht
500 mensen uit alle noele" l5
OE-"EiElE:-7"sters,
feken, bisschoppen, priesters.
studenten, s).nrpathisanten. Het weder deed eerder aan BelgiE denken: veef regen,
dikke mist, onweders. Hadden de huizen in Rome nu maar centrale verwarming !
Maar neen: hier h'ordt eind maart de centrale verrn'armj_ngafgezet.
C,evolg: verkoudheCen, griepen ...
Zelfs de sneeurd was van de partij
: 50 cm in Assisie met
als gevolg autobussen die geblokkeerd geraakten, sneeuwl-andschappen, bloenren
dle volledig
onder de sneeuw bedolven r,raren. viie zou dat verwacht hebben !
Maar dj-t alles zal natuurl-ijk het verLoop i'a..le cererronie niet verhinderen.
'sz3terdags krijqt
iedereen een uitno: j.girqsf:.rart met zijn jujste plaats in de
St Pieters basj ljek.
D € o { f j - c i 6 1 e g a - : e n L 2 : \ ' . r , 1; r : l c l r o n d e r d e g r o t e k c e p e } ,
men kr.ijgt ook een kaartje om de corru;,,nie !e ontvangen uit de handen van de
pFn lr:2r1- \'^-r de prjesters die de kommunre
Paus, een kaart vcDr de akolvten
jr i"#tek€nt
uitdelen,
een kaart uo"r;;-i';;i""r-.;]
onderhoud
een persoonttjk
'r€t de Paus na de cerenron.ie.
Niets wordt aan het t.r€val overgelaten.
De zusters die verantwoordel i jk zijn
voor het goede verloop zien het haast ni.et meer zittenl
Ze moeten aan al-Les
denken: de maaltijden voor 400 gasten op zondag en dlnsdag, de uitnodigingen
dLe mo€ten verstuurd worden, de recepties en cie bezoeken, en dan nog aan de
v i e r i n g e n v a n d e k o m e n d ei r e e k . . .
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Zondag is de grote dag: om 8 uur
's rTbrgens is de basiliek
reeds half
vol.
De twee Itallaanse
zusters di.e
diezelfde dag zalig verklaard worden
hebben veel volk meegebracht uit alle
hoeken van het schi.erei.1a.'id en iedereen lreet dat r€n beter op tj.jd komt
om een plaatsje
te hebben.
Maar de Belgen zijn er ook; onder de
koepel onze Eerste Minister,
de heer
W. MARTENS,MejuJfrour^' Hanguet, die
de Koning vertegenvroordigt , de B€lgische Ambassadeurs bij het Vatikaan
en bij de P.A.O.: NN.SS.Houssiau,
Van Zuylen, en Heuschen die zullen
assisteren bij de cerenronie, l4gr.
Qlrntens, rector van het E€lgisch
College. en I'Jgr. Prignon , gelrezen
Op de eerste rij:
K. GATZWEILER,
Vikaris C,eneraaf van Luik, de bisschopPeli jke vikarissen
R. Collinet
en F. Dabin, en eerr.'aarde A.Fortemps
Ook op de ereplaatsen de verantwoordelijken
van de Congregatie: Zuster
Matguerite Dirick,
Algemene Overste
Zuster Monique Bodson, Zusters
Th6rEse, Ni1da, Lutgarde ...
En
overal- in de kerk zusters komende van
overal ter r.rereLd: Indische in Sari,
Duitse met zwar-te sluier,
vlaamse
Engelse, Braziliaanse,
Amerikaanse en vooral Luikse zusters, vergezeld van vrienden
en kennissen, zonder natuurlijk
de studenten van het Institut
Marie*Thdrase tevergeten, alsook hun professor Eerwaarde Heren C,erratz en Geron. Zij dragen alIen
de zalrnroze halsdoek r€t het teken van de Dochters van het l(ruis.
Spots, m:ziek, applaus...
de ceremonie @int.
De Paus is er, ontspannen, glinFlachend, r,uivend naar de menigte en naar de gehandikapten die op de erepl.aatsen
zjtten.
Het nreest indrukwekkende moment is dat wanneer lEr. ttussi au het J.even
vertelt
van Moeder Marie Thdrlse en aan de Paus vraagt om haar zalig te verkl.aren.
De Paus beantwoordt deze vraag n]et een pLechtige verklaring,
gevolgd door applaus
van de menigte en een dankwoord van onze blsschop.
Daarna nordt het grote wandtapi j tontslui erd: Hoeder Marie-Th6r;se verschijnt,
omringd door aI difoenen die
haar gehoJ.pen hebben, met in de achtergrond de toren van S. Barth6l6my.
De pastoor
van S. Bartb6]6my was bijzonder gelukkig.
Toen Las 66n van de studenten van het
instituut
de eerste lezing voor.
fn de namiddag: middagmaal in het Oasl S. Giuseppe voor de franstaligen,
en receptie op de Belgische Anrbassadeom de Belgische personaliteiten
de kans te qeven de
zusters te ontrno€ten Ln een rustLqe en aanqename orn:tevino.

Maatdag middag : speciale audi€ntie bj.j de paus voor al]e bedevaarders dle naar
hier gekomen r,,/aren voor de drie zaligverklaringen.
Samengevat : 7500 mensen + een ftaliaanse
fanfare om wat sfeer te brengen.
Na lang wachten kornt de Paus eindelijk
de zaal bi nnengewandeld, groet de menigte
en begint een uiteenzetting
over Moeder I',larie-Th6rEse.
Telkens de naam van
Marie-Ttr6rEse valt,
beginnen de studenten fuiO te appfaudisseren,
zdanig
zeLfs
dat de Paus een beetje stilte
vraagt ...
Dinsdag eerste plechtige eucharj-stievieri.ng
ter ere van de kersverse Zalige, in
de basiliek
Ste Marie-in-TYarstevere
met de medewerking van l.4gr.Houssiau, Van
Zuylen en Defer.
van de rest aurat ieuerken stoorden nauwelijks in dit prachtig dekor.
De stellingen
De bisschop van Luik stelde de Zaliqe Marie-ThdrEse in verschillende
ta.len voor
en vroeg om een applaus voor Pater De Rover, die de zaligmak.ing gesollic.iteerd
,s Avonds konden de Zusters die het
had en dj-e ergens in de kerk aanwezig was.
vrensten bidden in de kerk van S.Egidio en zo op een ongedHongen nranier kennis maken
r€t deze jonge lekengemeenschap. Dit was een zeer innige ontmoeting tussen, enerzijds een gemeenschap die rijk is aan ervaring en verwezenli jkingen, en anderzijds
3en gemeenschap gericht op generaties van jonge J.eken, maar allen waren ze behtust
van de dringende sociale noden van deze tijd.
En onCertussen hebben we ook nog ROMEbezocht, haar monum€nten, haar kerken, haar
druk verkeer, haar vochtig klimaat ...
We hebb€n gebeden, ontmoetingen gehad, de
her€n van de bisschoppel.i jke raad wisten nj.et waar ze het hadden ! De Luikenaars
hebben een prachtige reis gehad maar: hebben tijdens deze zeer bijzondere bedevaart
ook vaak gedacht en gebeden voor hun bisdom .
April/Mei
Fone - Luik
J. P. Delvi]Le.
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En'bav,: een magisch woord voor miljoenen fndidrs die er toestromen, op zoek naaf
willen ontwerk, ge1d, naar het leven zelf, en die de ellende van het platteland
vluchten.
De bevolking van deze stad neemt steeds toe : 4,1 mi.ljoen in f961,
5,9 in 197I, 8,2 miljoen volgens de laatste volkstelling
in 1981. ltu schat nen
var Bornbav op 9 rniljoen,
de bevoling
Eorrrbavis 66n van de dichtstbevolkte
steden in de wereLd, vier maal dichter bev o l k t d a n N e w Y o r k , d . w . z . c a 1 0 0 . O O Oi n w o n e r s p e r v i e r k a n t e k i l o m e t e r .
D€ze massale vol.kstg€loop is een ware ramp. Een huis kopen in EorTbavis haast
onnogelijk geworden; banen en treinen zi.jn gesatureerd.
Water, groene zones,
parken en zuivere lucht worden met de dag schaarser, de vuilnishopen worden alsmaar groter.
De c,ouden Stad
Net zoals L-onden, Parijs of Ne\^ryork, i. !or!"y
veel md6r dan een mozaiek van
verschil-]ende sociale qro€pen. Het rs een gebied waar verschj.llende gemeenschaP
pen naast mekaar leven zonder mekaar eigenlijk
te kennen. Sirrds mensenheugnj.s
heeft deze stad alle rnoselijk mensen en rassen aargetrokken, zolrel- Indi6rs,
als
geen
Europeanen, als mensen uit het lllidden-Oosten, wat b€tekent dat er eigenlijk
gemeenschappeli jke taal bestaat tussen af deze groepen.

10.

BOMBAY
ooit was Eonbav de grootste stad 1n het oosten, van suez tot
Tbkyo, en na Irnden ook de grootste stad van het Britse Rijk.
Bornbay was bj.jna een wereldstad.
zoals vefe Indj-sche steden, bouwvallig
Vandaag de dag is zij,
niet georganiseerd, en .is dringend aan poLitieke en sociaLe
h6FUAFri

-^oh

+/.E

Tindal het wel
Maar in zijn boek "citv of Gold" ziet Gillian
hij,
enigszins anders,
"Vergeleken met &Db3!', zo schrijft
zijn de grootste lresterse steden slechts kLeine steden tnet
gekeerd, haast provingrootheidswaar zin', zij zj-jn in zichzelf
hun glorietijd
achter zich
andere hebben blijkbaar
ciestadjes,
gelaten en hebben zelfs geen reden van bestaan meer, zij lijken
daarentegen, J'eef t. "
haast op holle bornen. EIpgI
Luister maar naar een zakenman uit Pendjab en U zuLt beqrijpen
waarom zoveel fndiErs Bombav "Citv of Go.ld" noemen. In Bornbav
ruiken de straten naar 9e1d. Bornbavis si-nds
zo zegt hij,
en handel.scentrum.
Geen enkel.e stad heeft
eeuwen een financieel
en industrieelvlak aLs Eornbav.
zoveel invloed op financieel
De agglomeratie van Borbay betaalt 66n derde van de totale inkonstenbel ast ing van het hele land, 20% van de or)rechtstreekse
60% van de douanerecbten.
belastingen aan de centrale regering,
En hoewel de stad slechts 4% van de totale Indische bevolking
in de indus geeft het toch l0l werkgelegenlreid
vertegen'bordigt
trie.
Haar h'everijen liggen aan de basis van de grootste
Meer dan 40% van de handeLsaktivj,in de wereld.
textielrnarkt
teiten
over zee komen via de haven van Bombav het land binnen.
Deze haven bezit uiteraard ook de grootste scheepswerven '
van de stad is enorm. 250 miljard RuP.
Het globale zakencijfer
en handeLaars.
verdeeld over anderhalf miljoen .industri6len
het
Bonrbavis ook het centrum van de fndj-sche filmindustrie:
En voor de eenvoudige arbeider zijn
Ho]]!'wood van het @sten.
de marskranrers.
er de weverijen, de handel in groenten en fruit,
van
teken
de rijkdom Leeft.
Bonrbavis dus een stad die in het
muzikanten, ar:chifilrnsterren,
Enerzijds trekt zij artiesten,
tekten aan, maar anderzijds ook de maffia en vooral diegenen
die hier een Laatste kans op overleven hopen te vinden.

Het Bankroet

!Pri

Hij die voor het eerst naar Bombav gaat, wordt getroffen door
De meest Luxueuze buildings
deze negatieve kant van de stad.
ondergebracht zijn.
staan er naast krotten waar hel.e families
De helft var: de bevolking leeft op straat of in kamertjes van
3 vierkante meter groot, of ook nog in oude opbrengstwoningen,
chavrls genoend. Sita Pawar werd gebn::en in de straten van
Bonrbav, Zij is nu 20 jaar oud en leeft in een "bidonvil1e".
Ik wil hier niet heel mijn leven lang wonen, zegt zij, maar
als ik met mijn mar naar het dorp terugkeer, vinden we geen
I
werk.
Hier kutt ge tenmiste nog Helen

'I

1

Officieel
werden er 570 krottenwijken
geregi-streerd in Eornbav,
,slurn, in heel Azid.
waaronder Dharavi, de grootste
M6E; dan
een half miljoen inwoners.
Voor de arnren is het leven in
Bornltravhoe langer hoe onzekerder,
Aan de ene kar}t trekt de
stad steeds meer kapitaal aan, maar anderzijds komen massa,s
mensen hier vrerk zoeken.
De openbare diensten kunnen niet rneer
volgen. Diverse organisaties
en werkgroepen hebben een lijst
op
gesteld met de meest dringende punten :
- De prijs van de grond is in sonmige wijken
op 20 jaar met 20
vermenigvuldigd.
Een fuxe apparter,ent met zicht op zee kost
ongeveer 8.000.000 Rup. De helft van de betaling gebeurt in
zwart geld
fn net :uiden .,,an B:rnbav, dat r,eer en meer gelijkt
oP Manhdttan, vindt riren dc duur-.te vijla,s
van Aziij.
De grondsPeculatie maakt het ho€ I anqer hoe no€iliiker
om wonLnqen Ee
bouwen voor de kleine niddenitand en a foriiori
de bouw van sociale woningen, wat op de duur de verdere uitbouw van de slums
i-n de hand werkt.
- De h'atervoor zieriinq is zo moeilijk dat in sommige slums, de
toegelaten hoeveelheid water per inwoner slechts 23 liter
bedraagt, terwijl
de UNO l8O liter
per dag als nocdzakel-ijk voorschrijft.
- De groene zones in Eonbav ligqen tussen l0 en 14 aren per 1.000.
De Lnternationale
norm€n daarentegen liggen rond de 160 aren per
l. 000.
- Het openbaar vervo€r is merkeli-ik onvoldoende. De centrale en
r^'esteli jke spoonregnetten uu.l.ro".E.n el.k I5O rni] joen passagiers
in 1951. In 1983 hebben 750 miljoen mensen deze ]ijnln
gebruikt.
De treinen die het zui.den van Fombav aandoen. kunnen normaal
1.700 mensen vervoeren.
Daqe]fif,;-nenen :.qOO ! 5.000 mensen
de trein.
- Met de telefoonlijnen
is het nog erger gesteld.
Ti jdens de
no€sson zljn er veel buiien gebrul.k en het duurt vaak verscheidene dagen on een verbjndjn-t te krijgen met het naburige PUNA.
- De zjekten die dcor- het v,.ater overgedragen worden stijgen op
een dramatlsche wijze.
ceelzucht is een inheemse ziekte in
Borbav ' Zij treft
een groot aantaf inwoners.
Nochtans drinkt
de bevolking al geruime. tijd geen kraantjeswdter meer. Water
koken en filtreren
is routine geworden. Het aantal honden en
ratten neemt steeds toe wat de versr\!-eidinq van chronische ziekten bevordert.
Het gebrck aan z i ekenhuisbidden is doorslaggevend. Er zijn er s]echts 25.000,
Sinds 1979 komt daar nog het probleem bij van energievoorziening.
?o€n lrerd aan de ber,'ol\inq gevraagd het verbruik met 5 ) 6% te
vermtnderen. Zonj-et ?ou de stroom afqesneden worden.

BOMBAY
!e!_!Pse!rer_glllEl
De vele problemen naarmee de stad gekonfronteerd werd deze Laatste
jaren, hebben het beefd van de stad grondig gewijzigd.
Drie merkwaardige feiten zijn hiervan de oorzaak :
- de opstand van de politie
in f982: 10 doden en honderden gekwetsten.
- de staking in de textielni jverheid die het bewi js leverde van
van calcutta.
in de arbeidersklasse
een opkomend militantisrr€
- de strijd
tussen Hindoes en Moslims: honderdqtdoden.
Het is het groeiend kontrast tussen rijkdom en arrnode dat van
calcutta een explosieve stad heeft gemaakt. Het grote verschil
Op sociaal gebied passen de
in levensniveau is overal voelbaar.
zij willen de
mensen meer en meer de struisvogelpol l tiek toe.
gevJoon
zien
!
niet
van hun omgeving
achteruitgang
zegt : het spectrutn
ttuerli
Deora, vorige burgemeester van calcutta
achtervolgt
stad,
Bornbav.
van Cal.cutta, voorb,eeLd van een doodzieke
genom€n.
Er
Herd
au
s6rieux
zeer
Eombav heeft deze verwj.ttiging
Ell6ten
"Ne\.r Eonbav" te bouwen ( vaak ten onrechte de tweelingstad
te vashigenoend).
New Bomba\i werd gebour.d op het kontinent,
zoafs
New
een
beetje
is
het
Vergeleken met het eiland Eorrbay,
Jersey t. o. v. Manhattan.
pl ariren werden besproken waatvan er 66n de bouw van
verschil.lende
om oP die manj.er
een brug over de haven van Eombav vooropstelde,
aan
te
zetten
hun l-9de eeuwse
diensten ertoe
de adninistratieve
vestigen
in de nieuwe
on
zich
te
gothische panden te verLaten
jk
rnoest
New Eornbay
Oorspronkeli
wolkenkrabbers
vm !9!-!9&4:
wat
een op1991
miljoen
in
2
in
1983,
). miljoen inwoners tellen
MomenteeL
hebben
stad.
voor
de
oude
lossing
zou zljn geweest
slechts 100.000 mensen de staP gezet ! En op3nbaar vervoer en
telefoonnet staan ook nog niet op Punt :
van deze nieuwe stad vraagt zich nog steeds af
De adninistratie
hoe ze die enorme massa, die zich momenteel van zuid naar noord
verpl,aatst, onder kontrole gaan kr:nnen houden. Inderdaad, de stad
is gebouvd op 7 moerassige eilanden,wat haar zo'n merkwaardige
geeft, maar haar anderzijds belet zich
geografische configuratie
het westen, het zuiden en het oosten.
naar
te
breiden
verder uit
kifometers ver uit naar het noorden.
zich
breidt
de
stad
Zodoende
New Eon-rbav.hebben ecologisten en
Buiten die projekten omtrent
om de oude stad te redden.
uitgedokterd
politiekers
voorstellen
voor al de
werkvergunning
een
voorziet
projekten
van
die
Een
wordt
j"nwijkelingen.
Een voorstel dat door velen bekritiseerd
De stad
h'ant dat zou voor Eornbav "een ajtdere dood" betekenen.
zou zich op die manier nog meer isoleren van de rest van het
Land. VeLe jonge wetenschaPs.lui durven trouwens de staP niet rneer
t e 2 e t t e n o m n a a r B o m b a yt e k o n e n , t e n z j j m e n h e n e e n w o n l n g g a r a n deert.
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Het fndische

I,O\DEN

De Europese bezoeker wo:-dt gewoonlijk getroffen door de gelijkenis tussen Eombav en t nden- Dj-t is vooral te wijten aan de
vele neogotische gebouwen en ook aan de rode autobussen.
Zoals
Nira Chaudhu-ri het zegt : Het j.s pas naCat ik Londen gezien had,
dar ik de gelijkenis
tussen de twee steden begr epen heb. EorTdlav
is de erfgenaam van L-ondon. De steden in het noorden var Indie
daarentegen werden vooraf beirrvloed door de islanr en de prbislam
van het Midden Cbsten.
!-onden is het arcbetlp€ van de stad van onze tijd met een modern
bestuur", een bureaucratie,
wein samenwerking met de financidle
reLd en de in+.ernationale industrie.
Maar een groot aantal nrensen houden van Eorttay. zoals bv. B.S.
Desai, een hardelaar uit cujerati,
in BorTbay
ai" r"OEif-iatg
gevestigd js: Ik hou van deze stad, van de geur die er hangt,
en zelfs va') de massa,s problemen die er zijn.
Ttouwens geen
enkele andere stad j.s zo origineeJ- als Bonbav. De stad heeft
enorm veef charne en zii is enio in de wereld.
Vandaag de dag is tnCie 66n van ie meest gelndustrj. al iseerde
landen ter wereld en dit ondanks de grote armode.
Toch bes t a a t e r i n F o r n b a ve e n c o n t r a d j c t i e ,
een paradox. niet zozeer
door het kontra,st tussen rjlkdom en arnoede, dan vrel in het
kontrast tu-ssen de o{,sterse en de nesterse invloedssfeer.
F€n waarnemer zei oc,k cJar dc ]:ocren di.e in l.onden of in L,eeds
aankonren, na 66n ceneratie h,Jn beereafkonst volledig vergeten
hebben en zj-j irorden het proletariaat
van de grote steden.
fn Bonbav is dat niet het geval . De dockwerkers en de arbeiders blijven
voortdurend d:nken aan hun geboortedorp en gaan
hur famjlies ook regelnratiq b€zo€ken. Als zij dan ten einde
raad Bomdtray
noeten verlaten on terug naar hun dorpen te keren
zullen zj-j uiteinCelijk
qenoodzaakt zijn om terug naar Bombav
te komen, ondat cr op het p] attel and helemaaf gd6n werk te
vinden is.
Maar Bonbav kar het niel rireer aan I En j-ndien er niet dringend
een opJ.ossi.ng korrt voor de probl erien van huisvesting,
hyglene,
indien e:: geen passende openbare diensten gecre6erd worden,
za] deze voormalige "PareL van RAJ" volledig verdwi.jnen.

*Gltt:=g
*-*-*-*-*-*
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NIEI.JI,ISU]T CALCUITA

Zr. Margaret Hoogwerf heeft haar- mandaat van provinciale
overste achter de
Negen jaar lang heeft Zu.6ter Margaret zich ingezet voor de provincre
rug.
en met de genade cods en de medewerking van de Zusters, heeft ze geweldig
werk geleverd.
ltu neemt Zuster Margaret een jaartje
vrij om zich te
bezinnen.
Zij wordt vervangen door Zuster Mary C,eorge, die overste was in cayaganga
van een grote school.
en tevens directrice
Onze b€ste dank aan Zuster
Margaret en onze beste wensen aan Zuster Mary George.

SARITA
Dit jong meisje, dat leed aan kanker, en die volledig op de kosten van
F.Z.c. medisch @eJ.eid werd, is overleden op 15 juni tI.
Daar niets meer rnocht baten, verkoos zij terug naar haar: ouders te qaan.
Zuster Margaret is op 11 juni samen met Sarita naar Gayaganga gereild
waar zii enkeLe daqen later stierf.

NIEUWS UIT VAUX-SOUS-CHEVREMOI.IT
van 4 jaar i-n Be1gi6, zal. Zuster Mary Regina terug naar
Na een verblijf
haar land keren in de loop van de maand oktober.
Dank U, Zuster Mary Fegina voor aI h.at U gedaar, hebt om de families
van
F.Z,G, te verwelkornen. Wij nensen U veel vreugde en een vruchtbaar
dat U ons verfaat I
apostolaat maar wi,j vinden het zeer spijtig
bijbLijven..,
L r wg l i r n l a c h z a ) - o n s a l t i j d

A. BAWIN

