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BesteGezinnenen Vnendcnvan F.z.G..

Op het ogenblikdat u dit leestis Kershnisal voorbij.Nochtansduurt
Kerstmiseenheeljaarlang en ik wil u enkeleversjeivan eenlied,dat
u misschienkent, ter overwegingaanbieden:
I lct is Kerstrnisttelkens alsje eentraan in ecn kinderoog wegwisr,
Het is Kcrstrnis:telkensalsje de wapensnecrlegt,telkensalije de anderbegrijpt:
l{et is Kelstrnis:telkensals_jeenn slaagtde ellendeterugte dringcn,
I lct is Kerstmis: telkens als onze gekwetsteego'szich met elkaai verzoenen;
Het is Kerstmis*anneer uiteindelijkde hoop op eenduurzaneliefdeherooflakkert...
t I I , K I ] D A G I S F I E TK E R S T M I SO P A A R D E , W A N T K E R S T N , I I S
B ,R d E D E R S ,D A T I S L I E F D E I
I)ie l.iefde werd op een brjzonderewijze door Moeder 'r'eresabeleefd. Haar leven
werd gevoeddoor
het gebed.de sacrarnenten,de eucharistie.
N'loederTeresatrok de consequentiesvan haar gelool, hoop en liefde door tot het uiterste.Miljoenen
n:ensenover de hele wereld werden getroffen door haar overlijden en dat, enkeledageneerder".,
an
PrinsesDiana.Die gebeurtenissen
hebbenmij doennadenken,
want het contrasttussenbcidc
persoonliikheden
is opvallend.De prinsesleiddeogenschijnlijkeenmondainleven,maarde
tegenslagenin haar eigen leven hebbenhaargevoeriggemaariivoor het rliden van de ander€n.
Nr€l
l\4oederTeresahad zij een gemeenschappel
ijk kenmerk: het mededogeniar zovelenheeft beroerd.
Dit doet nr1 volgende vraag stellen:hebbenwijzerf oog genoegvoor de schrijnendenood a.rn
rnededogenin onze eigen familie, in onze buurt, oD ons werk?
Mededogenhebbenmet onszelf en met de anderenrs zo belangrijk. Wij worden hierin gehinderd
door
orze rooroordelen en door ons gebrek aaninzicht in onze eigengevoelens.
Hier krijgt de boodschapvan Kerstmis weer haarvolre betekenis:God wordr mens.Jezus
zegt ons
"Wie nrij ziet,ziet de Vader"...
God maalt zichzelf hierdoor kwetsbaar.Jezusis vervuld van mcdedogenvoor het Iijden van de
rnensen,"want zij zijn als schapenzonder herder". Alles wat Jezussprak en deedwJerspiegelde
het
tledcdogen varr God zeli
In de nieuwsbrievendie onzeZustersons schrijven over de door ons gesteundeprojecten
blijkt hoe
rrouwen zich verenigenen zich rnoedig blijven inzettenin hun stnjd legen uitbuitirig
en
onrechtvaardigheid.
l-aten wij, rn dezetijd van Kerstmis^enNieuujaar, in alle nederigheidhet voorbeeld
volgen van Jezus
en de hedendaagse
Profetenen een familie, een gemeenschapworden, die vemrld is vai medcdosen.

Zr. AnandiF.C.
FranseUrtgavetJ'F. Cordonnier Rue Duchene29 - 4120ROTHEUX
Nederlandse
Uitgave:A. cabridls - Bonderstraat
76 - 3600GENK
Bankrekening:
FamillesansFrontieres- 240 0860794-10_ 4OOO
LIEGE

ZaligKerstfeest!
0elultkig
Nieuwjaar!
slafvanFamilie
.....vanwege
deganse
zonder
0renzen.
Wij dankenvan harteallen die zich op dc e6nofanderemanierinzettenvoor de realisatievan
onzc projecten.Vooral dankaande mensendie onzejaarlrykse
bijeenkomstorganisercn.
Ook dank aanDhr. cn Mrv. LEYENS voor het rverkdat zij leverenin de INDISCHE
WINKEI., die zo belangrijkis voor de financieringvan onzeprojecten.
In dit verbandwou ik eenoproeprichtentot allc familiesdie op plaatselijkvlak initiatieven
rvillen nemen,zodatrvr;ons rverkvoor de kindcrenen de armcn in India kunnenverder
zctten.
Een Indischemaaltijdorganiscren,
Indischespulletjesverkopen...Hct zijn maarenkele
rdcctjcsdie zekermet urv eigencrcativiteitkunnenrvordenaangevuld.
Ik dank u in naamvan allen voor rvic u Voorzienigheid,I loop en Liefde zijt!
Zr. AnandiF.C.

Aan hct lorigc rvil ik nog ccn persoonlijkrvoordjetoevoegen.
lk dank u ran hartevoor uw Kerst-en Nieuwjaarsrvensen.
Ik voel mij hierdoorbetrokkenbij
urv vreugdeen pijn.
Mag ik u rragendit als mijn antwoordop uw wensente beschouwen.
Naastmrjn functievan
van het Moederhuiswerd ik ook verantwoordelij
algemecnassistente
k voor de communiteit
MoederTheresedu Potay,waartwee novicenwordenvoorbereidom Dochtersvan het Kruis
tc worden.Wi.lzrlnhierergblrj om.
Van 25 januari tot 7 februarizal ik onzealgemeenoverstebegeleidennaarBrazilie.
I)it allesvraagtheelrvatinzeten voorbcrciding...
Ik durfdan ook eenberoepdoenop uw
begrip.

Zr. AnandiF.C.

Nieuws
uit India,..,,
S I .C A T H E R I N
HE
O'ISi I-EA N D H E R I
BesteVrienden,

Onzebestewensencn dat de Vredevan Christusuw deel mogezijn!
St. Catherine's
Home werd opgerichtdoor Ida Dickensonte Mazagaon,Mumbai, in 1922,dit
met de hulp van Aartsbisschop
Goodier.
Een trjdje laternam de Congregatie
van de Dochtersvan het Kruis het Home over.Wij zorgen
er voor de armstenen de zrvakstenuit de maatschappij,
voor rveeskinderen,
hulpbehoevende
jonge meisjes,ongehuwdemoeders.Sindsseptember1996zorgenwij ook voor kinderendie
met aidsbesmetzr1n.
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ln al die-iarenis St.Catherine's
Flomeerggeevoluecrd,
nraarondanksdie ontrvikkeline
bcrvaardchct die rvamrtedie men alleenin eenechte"thuis" r rndt Firverblrlvenop dii
ogenblikmeerdan 300 kindercnenjonge meisjcs.Zij ontvangener algemeenen beroeps_
onderwiisen rvtxdenmct het aanlerenvan allerleipraktischevaardigheden
voorbereidop hun
laterleven.
Honderdenkleine kinderen,die aanvankelijkin de rvarmtcvan het Home werclenopgenomen,
kondendoor gezinncntvordengeadopteerd.
Door de adoptievondendic kindereneen
zorgzamefarrilie rvaarinzij zich tn liefdekondenontplooien.
St. CatherinersIIomc viert zijn PlatinaJubileum!
In het tekenvan ditjubileum breidenrvrj onzedienstverlening
uit naarde velejongemeisles
die onderdrvangnaarMumbai zijn gevoerden hier aan de prostitutiezijn verkocht.Wij
hebbencen pro.jectuitge$erktdat eropgerichtis dezcmeisjcste helpenen hen rveerte
intcgrerenin de maatschappij,
in zoverredit mogelijk is. Door middel l.an eenaangepaste
beroepsople
iding hopenrvij hen terugzelfstandigte worden,zodatzij rveerzelf in hun lcyensonderhouden dat van hun lamilie kunnenvoorzien.
Alleenkunncnwij dezedroomnietlerwezenlijken.
wij zoudeneenaldelingnroetenbouwen
waarin rvedezemeisjcskunnenopvangenen waarinwe kunnenrverkenaan hun rehabilitatie
en beroepsopleiding.
Daartoehebbenrvij urv hulp nodig.wry vertrouwenerop dat u, geraakt
door dc noodkreelr,andezemeisjes,dit projectten vollc rvilt steunsn.
DaarvooronzeoprechteDANKI Dat God u en urv gezinmogezegenen!lVij wensenu hct
besteen gedenkcnu in onzegebeden.
Zr. Rohini Fernandes.
Directrice.
P.S.:Op 28 december1997vierdenwij 75 jaar St. Catherine's
Home. Na eeneucharistieviering rverdde eerstesteengclegdran het nieurvecentrumr.oorjongemeisjesin nood

BANDRA
KloosterSt. Joseoh
Bandra - Bombay
27 augustus1997.
Hier volg wat nieurvsuit onzeProvincie.
In januari 1989,toen de Dochtersvan het Kruis in Igatpurihun t00-jarig bestaanvierden,
ontmoettenwij ZusterMargueriteen ZusterRekha wij warenhet er toen gezamenlijkover
gensdat er in Goa nood wasaan eencommunlteitvan onzeZusters.Sindsdienbezochten
verscheidene
zustersop uttnodigingvan de plaatselijkeprieslersdiverseplaatsenin Goa.
"Zoekt en gii zult vinden",beloofdeJczus.
En wij vondende goedcplaatsin de parochievan O.L.V. te Colem in het dekenaatSanguem.
Er is in Colem een treinstation.De verbindingmet onzeZustersMaria Nirmala en Tcresa
Magdalen,die zich daarzullenvestigen,wordt hierdoorvergemakkelrjkt.
Zij zullen tnstaan
voor het pastoralerverk,vooralde catechese,
in dezeregio.Zij zullenook samenrverken
met
de plaatselij
kc jcugd-en vrouuenorganisaries.

Zr. Pushpa
E. Purathur,
F.C.
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ShraddhaNiketan,Ankleshrvar,
2 3j u l i 1 9 9 7 .

Gcachtellccr Martin en BesteWcldoeners,
Op het eindevan dit schooljaat1996-97zijn rveblij u over onste kunnenschrijven ln uw
alicr naamdankenwij de Heervoor alle weldadendie Hij onsgege'enheeft.Met genoegen
kunnenrvij vcrslaguitbrengenover onzeactiviteitenin de internatenvan ilakrol en Alonl.
rvtl
Onzehoofdbekommemisgaatuit naarde opleidingvan de kinderen.Daarombesteden
en bekwaamheidsproeven'
specialecursussen
veel aandachtaan hun moiivatieen organiseren
Hrer volgt hct lijstje met het aantalkinderendie de internatenhebbenbezochten hun
resultaten:

Balcol(internaat)
Alonj (dagverblijf)

l8
30

Jf

30

]J

59

100
98

met het
activiteitengeorganiseerd
Zorvelin Bakrol als in Aloni hebbenwe buitenschoolsc
oog op de verdcreontrvikkelingvan de kinderen - -.
algemeneontwikkeling,tekenen,sporten spel,handwerk
zaig, opstel,lezenen schrryven,
(papierenbloemen,vogels,scheepjes).
In februarimaaktenrve een uitstapwaaraande kinderenveel plezierbeleefden.Wii vrcrplaatDe kinderenzagenverschillende
stcn onsmet onzc bus en er rverdnaarhartelustgezongen.
was
er ook eenreuzenkloken een
soortenvogelscn anderedieren.In de prachtigetuinen
muzikalefontein.Allen genotenvan het eten,de drankjesen het spel
maniercn.Er werden
op verschillendc
L)ekindcrenrverdenvoorbereidop hun proefrvcrken
werden
De zrvaksten
mondelingcen schriftelijketoetsenafgenomen.
niet-aangekondigde
over
en
tevreden
gelukkig
zrjn
kinderen
De
om door te zeften.
geholpeien aan-gemoedigd
allesrvatzrj in hct internaatleren
gebeurtenisElk kind ontvingeenboompjedat
De'Dag van de Boom" was eenburtengewone
het molst plantenen verzorgen.Ook dejongerenvan het dorpnamenhieraandeel
Dankztl uw
In dc intematenkunnenwij goddankde kinderenbehoorlijkvoedselaanbieden.
enz kopen De
milde steunkunnenu'ij voor hen versfruit, groenten'rijst, graan,eieren'
maaltijden
kokkinnenbereidenhiermeede lekkerstegevarieerde
onzekant'
H", g""J. etenspoortde kinderenertoeaan,in het intemaatte blijven Wij-'van
r1n i-rt1Autde kinderenop die maniergoedgevoedwordenen kunnenstuderen'
ookditjaarrverdendefeestenmelenthousiasmegevierd:Pasen,8september(Maria
Kerstmis'Nieurvlaar,enz
Geboorti en stichtingvan onzecongtegatie),
De kinderenontvingenkleren,schoolgeriefen speelgoed'
Nogmaalshartelijk dank aan al onzeweldoeners
De kinderenvan Bakrol en Alonj,
Niketan.
de Zustersvan Shraddha

. BVCULLA
SI.JOSEPH,S
HOME
Bombay,26 augustus1997.
Bestevrienden,
wrj zrjn u erg erkentelijkvoor de steundie u ons verleentten voordelevan de opvoedingvan
de kinderen.
Ons Home biedt de volgendemogelijkheden:
I ) Dagcrechc
Hier wordenkinderentussenI en 4 jaar opgevangen
van oudersdie langsde straatlevenof
die maar eenednkamerwoning
betrekken.Er wordt eensymbolische
brjdragevan 1 roepieper
dag en per kind gevraagd.Vele ouderskunnenechterzelft dit kleinebedragniet betalen.
2) Intemaat
a) Hier verblljren meisjestussen4 en 20jaar uit de sloppenrvijken.
Het zijn
weeskinderen
ofkinderen die maar ednoudermeerin levenhebben.Meestalkomenzii uit
een gehavendmilicu. wij biedenhen de mogelijkheidhogeronderwrys
te volgen.hetzryin het
Engels,hetzij in het Marathi.Velen hebbenal goedenotiesvan informatica,waardoorhun
kansenop de arbeidsmarllverhogen.Het is vooralvoor dezegroepdat rvrl de steun,die u ons
langsF.z.G.verleent,gebruiken.
b) De leerlrngendie het hogerondenvijsbeeindigden
sporenwrj ertoeaanzich nog
verderte scholen(stagcs, ). Op het ogenblikvolgentrveevan onzemeisjescollegeaan
befaamdescholcn.Vier anderenaanvaardden
ecn stageals assistente
aande y.W.C.A. Zij
zijn van he( plattelandafkomstigen moetendaaromextra\r'ordengesteund
c) Het Home herbergteveneenseenaantalmensendie om de e6n ofandereredenniet
zelfstandigkunnenleven.Aanvankelijkbetrofhet vooraljonge gehandicapten
die specifieke
hulp behoefden.verscheidenenzijn nu oud, maarwrj *'illen hen niet naareenouderlingentehuissturen.Ons Homeis hun "thuis".
Hierondereen lijstle dat de evolutievan de verschillende
afdelingende laatstejaren
n'eergeeft:
1993
t99t
t995
1996
1997.
Dagcreche
20
2s
26
24
lo
lntemaat a) 4 t
40
52
67
78
b)
6

20

20

19

l9

l9

De loenamevan het aantallcerlingendat in het intemaatverblijft rverdmogehlkgemaakt
door uw milde sterm.Alleen met urv hulp kondenwij aanonzekindereneenadequaat
onderwijs geven en konden zij deelnemenaan de door de school georganiseerde
kampen.
Dagelijksbereikenons nieuwevragenom hulp, vooralvoor toegangtot het internaaten tot de
school.Omdat de schoolgratisis, moetenwijzelf instaanvoor alle kosten,die steedsmaar
toenemen.Het is uitgeslotendat de oudersofde voogdenvan de kinderen financieel
tussenbeidekomen. De familiale toestandvan de meestekinderen is zodanig dat wij hen van
het nodigemoetenvoorzien(rijst, bonen,olie, theeen suiker)wanneerzij in het begin van de
vakantienaarhuis terugkeren.
Daarom is de hulp van F.z.G.zo belangrijk.

Uw toegenegen,
Zr. MariaDeodata,
deZustersen kinderenvan
St.Joseph's
Home.

- l,lATleARA
JESU
ASHRAI,I
Matigara, 26 juni 1997.
BcsteZustersIk hcb u reedslang niet meergeschreven.
lk bid dat allesgoedmogegaanbij u. Ik ben
jaar
bij ons mag verblijven.Op mr.1nleeftijd is het moeilijk mij
blij dat ZusterMallika nog 3
aan nieurvepersonenaan te passen.Naast haar gervonerverk gaat zij drie keren per week naar
Op haaraanradenzijn rvij ook gestart
dc sloppenrvijken
en de stationsmet geneesmiddelen.
gevenaande vrouwen.
in het station.ZusterVeronicazal naailessen
mct alfabetiseringslessen
De moessonis eindelijk gearriveerd.
Dit betekenteenvertiissingna de hitte die we
gekendhebben.Ook de boerenzijn tevreden,want zij kunnennu hun rijst overplanten.
Zuster
die stenen
Ivanaherstelten bouwt woningenvoor de armen(vooralgenezenmelaatsen,
kappenof bedelt:n),Het zijn huftenin bamboeen klei, die elk.jaarweer moetenworden
hersteld.
Wrj zgn erin geslaagdvoldoendegeld te vergarenom een stuk grond te kopen voor de
co0peratievevan onze gehandicapten(vooral ex-melaatsen).Gedenkons in uw gebeden,want
nu zullende problemenpasecht beginnen.Wij rvetenvan landbourvnietsafen zo is het ook
gesteldmet de meestegehandicapten.
Wij voelenons dus als blindendie andereblinden
moetenleiden.
HembahadurChettri, 66n van onze blinde studenten,beeindigdezopaszijn stagein de
Blindenpresterendoorgaans
zeergoedin dit beroep.Telkensrvanneerhij hrer
fysiotherapie.
mct vakantiewas vroeghij mij te mogenwerkenin JesuAshram,nadatzijn studiesbe€indigd
rvaren.Hrj werkt nu voltijds bij ons in de verzorgingvan melaatsenmet vervormingvan
lcdematen.
Een klein meisjevan 3 jaar, Jubita,werd u'essna het overlijdenvan haarmoederin de
tbc-zaal.Wij rvetendat zij geen familie heeft. Enkele vrouwen uit de tbc-zaalberveerdendat
afkomstigmoet zijn, wat kon opgemaaktwordenuit het platvloerse
zij uit de stationsbuurt
taalt_1e
dat zij spreekt.Een Zusteris met haarnaarhet stationgegaan,maarniemandscheen
haardaarte kennen.
werd naarons gebrachtmet eenerg geinfecteerde
hand.Zij
Amelia, een adolescente,
maar
verschillende
vingers.
Zrj
kwam
vroeger
regelmatig
voedsel
bij
ons
halen,
wilde
misteal
jongens
uit
nooit bl ons blijven.Op zekeredag werd zij door eenbeambtebij ons gebracht:
dc buurt haddenzich misdragen.Zij was zrvanger.
Verschillendekeren poogdezij bij ons te vluchten. Wij hebbenhaar dan bij de Zusters
geplaatst.Hier dreigdeze errneevan het dak te springen.
van de Naastenliefde
Missionarissen
Ik verondersteldat zij na de bevalling bij dic Zustersis ontsnapt.Nu is ze teweden dat ze bij
ons is. Haarwondegeneestzienderogen.
(waarvan3 uit de streekrondDarjeeling)hun
Op 2l juni hebbenzesjezuietennovicen
eerstegelofte afgelegd.Volgend jaar zullen er nog meer zijn. Er zijn veel studentendie zich
voorbereidenop het priesterschap.Wij zijn dan ook erg gelukkig met zoveel roepingen.
Vijltig jaar geledenkwamende eersteCanadezen
aan in de streekvan Da{eeling.De
uit
werdenmissionarissen
BelgischeJezuietenwarener toen al, maarna de onafhankelijkheid
gemakkclijker
toegelaten.
het Commonrvealth
Gedenkons in uw gebeden.
Wrj biddenook voor u.
Uw wiend in Jezus,
BroederBob.
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ZANKHVAV
Zankhvav,
8 september
1997.
GeachteHeerMartin,

gebruikom u en uw medewerkerste bedankenvoor de
Wij makenvan dezegelegenheid
steundie wij hier in Zankhvavvan u mogenontvangen.
Wij ontfermenons over de inheemsestammenvan Zuid-Gujarat.Al onzepatientenzljn
hienan afkomstig.Dc meestenbezittengeengronden de gronddie sommigenbezittenis dor
en onvruchtbaar.Nochtanswerden de laatstejaren inspanningengedaanom de streekte
herbebossen.Er werd namelijk teak en bamboe aangeplanten rvaar mogelijk werdenputten
geboord.Dit gebeurtvoomamelijk met staatssteun.
Bij ziekteontmoetendezemensendikwijls heelwatbijkomendeproblemen.Het gezinshoofd
beschiktmaaral te vaak niet over de nodigefinancielemiddelenom in het dagelijksonderhoudte voorzien,zodatingevalvan ziektehelemaalnietskan rvordenondemomen.Deze
dorpenbevinden zich ook vaak midden in uitgestrektervouden,\\'aar geen wegen of
voorhanden
zijn.
transponmiddelen
Dankzij uw giften konden wi-i dic arme patientenhelpcn. Zij moeten somste voet vele kilometersafleggenom ons te meldendat iemandin hun gezinziek is. Met dejeep gaanuij dan
de ziekehalenen brengenhem/haarnaarhet ziekenhuis.Elke week bezoekenonzemobiele
tenminstevier dorpenom er de eerstemedischehulp toe te dienen.Als de
dispensaria
paticnteningrijpender medischezorgen nodig hebben,worden zij overgebrachtnaar de
Het gebeurtdat een deelofhet geheelvan de kostendoor onsziekenhuiswordt
ziekenhuizen.
gedragen.U merkt dat het geld dat u ons toestuurtvoor verschillendedoeleindenwordt
gebruikt.
Dejeep waaroverwij beschikkenwordt gebruiktals vervoermiddelvoor de patientenen voor
de mensendie medischezorgenin de dorpengaanverstrekken.De prijs van de geneesmiddelenstrjglvoortdurenden onzeziekenkunnenze zich doorgaansniet veroorloven.Ook
hiervoor wordt uw steungebruikt.
of neurologische
die een orthopedische
De meesteziekendie moetenwordengeopereerd,
behandelingmoeten ondergaan,die oog- of hartproblemenhebben,worden overgebrachtnaar
privd-artsenin Ankleshwar. De stamledenzoudendit nooit op eigen houtje kunnendoen.
van de
Zonder hulp zoudenzij gewoon sterven.Dit jaar is de algemenegezondheidstoestand
mensendie in de stedelijke ziekenhuizenwerden verzorgd,sterk verbeterd.
Wij zrjn u zeer erkentelijk voor alle hulp die u ons geeft en wij kunnen u verzekerendat alles
ten goedekomt aan de medischeverzorgingvan de stammen.
Uw toegenegen,
Zuster Magdalen D'Souza,F.C.
P.S.:De communiteit van Zankhvav rverd beproeld door de plotse ziekte en het overlijden
van Zuster Mariamma. Zij droeg op een doeltreffendervijzc bij tot de ontwikkeling van
verschillende
medischeprojecten.ZusterMariammaverdieptezich in de studievan
kruiden,die binnenhet bereikvan de armstenlagen.
geneeskrachtige
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lDr\NlK [' /
( )i\Z;tl ll)ll O.lli.i''-t'[;N,lN t'f1'f \' ( ) Ti1lIi\ (]
Ilieronder vindt u een samenvattingvan onze projecten in India en hun
l'inancieringin 1997.

l.'l\"S':t'l:lt"\1\ i')()7Ti.tlD'ROIr;li,
1.460.127 BEF
... en dit dankzij urv giftenbij gelegenheden
hurvelijken,enz...
alsgeboorten,
uw.aankopenin onzeIndischewinkel en
urv deelnameaanonzeactiviteiten!
\\'ij hebben(bijna al!) onzebeloftenkunnenwaarmakendankzij u!
Hicrvoordankenrvij u van hartein naamvan allenaanu'ie onzesteunten goede
krvam.

OO.Kl\' 1r)')-\
OI) l: tilitKlli\liN ?
K'l-rN^\ll;N'\\"t,1
Al onzeprojectenzrjn geplandop langetennijn. Wij hebbendus geenkeus:wij
MOETIIN ze financierenl
E6n ontvangenfrank: E6n gestortefrank
Onzerverkingskosten
wordenbeperkttot eenminimum.Onzeboekhoudingstaat
ondercontrolevan het Ministerievan Financi€n,dat ons ook machtigtfiscale
attestente verstrekken.
Dit verschaftu de zekerheiddat urv gilien integraalaanIndia worden
overgemaakt.
Voor elk projectdat r.vijsteuneneisenn,i-jter plaatseeenverantwoordelijke
die
geven
moetrekenschap
van de uitgavenen de evolutievan het projectmoet
volgen.

i- ALllj A'I" t'ltr;S"lf
,l'r,tS
IiN
Indienhet totaalbedragvan uw gift minstens1.000frank bedraagt(in eenof
meerstortingen),ontvangtu van ons in februari1998eenfiscaalattestda1u
toelaatuw giften aan F.z.G.af te trekkenvan uw belastbaar
inkomen97
(aanslagjaar
98).
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in INDIA
0NzEPR0JECIEN
Project no 1: De dorpen BAKROL en ALONJ in de Staat Gujarat
verzorgcnvan de opleidingvan 100kinderen,
bctalenvan het loon van de leraars.
voedingvan de kinderenvan het intemaat,
schoofuitrusting.

142.000BEF/jaar

van ZANKHVAV in de StaatGujarat
Projectno 2: Dispensarium
alsookoprichtingvan eenfondsbestemd
voor de medischeverzorgingvan de armen. 150.000BEF/jaar
Project no 3: BYCtlLl,A, aan de rand van Bombay
volledigeopleidingvan 70 meisjestussen5 en l6jaar.
I 15.000BE,F/jaar
Projectno,l: GtlNTtlR in de StaatAndhra Pradesh
gaanwe
na de bourvvan 4 schoolpaviljoenen
vanafnu de rveddenbetalenvan de leraarsvan
dt:litltntu Higlt.tr'luxtl.
20,1.000BEF/jaar
Project no 5z JesuAshran van NIATIGARA in West-Bengalen
zickcnhuis:strijd tegentbc en lepra
verzorgingvan verschillende
honderdenpatientenelk jaar.
315.000BEF/jaar
Andere projecten:
BARUIPUR: leerlingenbegeleiding
RAIPIIR: socialeintesratie
vanplaitelandsvrourven
ANDIIERI: St. Catherine's
Home
CALCUTTA: St. Vincent'sHome
Home
BANDRA: St Joseph's

?0.000BEF/jaar
30.000BEF/jaar
175.000BEF/jaar
75.000BEF/jaar
95.000BEtr'/jaar
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Familien
ieuws
GEBOORTEN. * Sixtine,Ladislasen SachaBRUYELLE,
op 6 septemberI 997.
Cwile HALLET. op 7 september
199j.
NayaDIENST.op l8 oktober1997.
+

Emmanuel
JOVENEAU,op l0 novemberI997.

Welkom aande kleintjesen gelukrvensen
voor de gelukkigeouders...
OVERLIJDENS:

* De heerHENKES,
vadervan Bemarden ChristineHENKES_PROES,
grootradervan Sam,op l3 september1997.
* Mevrouw Poncelet,
moedervan FrancineABRAHAM,
oma vanMatthieu,paulineen Malika,op 25 septemher
1997.
* De heerENGLEBERT,
vadervan Marie-Paule,sociaalwerksterbrl F.z.G.,op 25 september[997.
* l.lathalieFALIVILl_E,
dochtervan de heeren mevrourvFAUVILLE,
zus van V6ronique,Stdphane
en Loic,
door cen ongevalom het levengekomenop 27 oktober1997.

Wii biedende beproefdefamiliesonzechristelijkedeeinemingaan.

BELANGRI.IK!

BELANGRIJK!

BELANGRIJK!

Dit tijdschriftwordt aan alle familiesen vriendenvan FamiliezonderGrenzenopgestuurd
Het verbindtons met elkaaren houdtu op de hoogtevan onzerverkenin InJia.
fl wenst het zeker nog te ontvangenin 199g!

vergeetdanniet^i:;;ii":;;:F::x;:xi.:8.24G'0860784-10van
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,,Abonnement
metdevermeldinq
9g"
uiterlijkvoor3 l/01/l998.
En alsurvgoedharter u toeaanzet
om meerte geven,aarzeldanniet.Elk bedragbovende
250frankrvordtautomatisch
gebruiktom onzeproiecten
te financieren-.

