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Jaarlijkse
0ntmoeling
tlanFze
Janen Rita Thienpontwaren in de onmogelijkheidditjaar de ontmoetingsdag
voor de
Vlaamsegezinnenvan Familie zonderGrenzente organiseren.
De ontmoetingsdag
van onzeFranstaligevrienden,rvaaropook de Vlarnrngenvverden
uitgenodigd,heefVhadplaatsop 20 septemberte SPA.

Marie-France
BOTTE
Als trouw lid van FzG weet u wellicht dat de rvegenvan FzG en MF BOTTE zich
enkelejaren geledengekrursthebben.In de perswerd de naamvan FzG in edn adem
genoemdmet dezevan Mw. Botte,die in de nasleepvan de zaakDutroux,door
sornrnige
mediain opspraakrverdgebracht
Wij begrlpen dat u zich vragenheeftgesteldover de relatjedie tussenbeide
organisaties
bestaatof heelt bestaan.
In ons nummervan decemberzullenrvij uitgebreiduitleggenlroeallespreciesin zi.jn
rverk is gegaanen rvelkede actuelehoudingis van FzG in dit verband.
Wij kunnenu echternu al geruststellen:
het gelddat u ons hebttoevertrouwdals steun
aande pro.jectenin India rverdhieraanook VOLLEDIG besleed.GEEN FRANK rverd
gebruiktvoor doeleindendre afueken van de bestemmingrvaarvooru ze ons hebt
overgemaakt.
hr ons volgendnummerzullenwe hieropuitvoerigterugkomen.

,t

in lndia...
0nzeBelevenissen
Zoalsbeloofdhebbenwe enkelebeleoenissen
opgetekend
van onzereisin december
I997.
Alleen al de voorbereicling van dc reis, waarnaar onze drie kincleren zo
uitkeken, was een ervaring op zich. Samen aan cen gemeenschappelijk proiect te
l<unnen ',verken. rnotiveerde zorvel onszelf als de I<inclerenom ons maxirraal te
clocumenteren. Tijdens de weekends bespral<enwe de punten die ons bii lezing
van clie docurnentatie waren opgevallen. Het betekencleeen verrijking voor ons
allemaal.
Vanaf onze eerste stappen uit het vliegtuig te Bombay konden we de sfeer
al opsnr.rivenvan wat India zo typisch maakt. \Mi, moesten aanschuiven aan he!
einde van een file bestaande uit flegmatieke, heterogene nlensen in een drukkcnde
rvarmte (de rneeste ventilatoren rvaren uitgevallen). Nadat wij verschillende
controleposten gepasseerdrvaren konden r.veeindelijk de luchthaven verlaten.
Onze kinderen waren enthousiast bij het zien van het mooie St. Catherine's
Home. Het is nog mooier en groter dan wat de dia's, die we vroeger ervan zagen,
alles rust, vrede, goedheid en vreugde. De
ons declen vermoeden. I{ier aclerr-rt
l<inderen verwelkomden ons met bloemenkransen. Het home is een oase van rust
temiclden van het getoeter, het stof, cle verontreiniging. cle mensenzee in cie
omliggende straten. De ellende ligt hier niet veraf van de rijkclom, de schoonheid
grenst er aan leliikheid. Het is een wereld van contrasten... van tolerantie.
Het leuke van onze ervaring rvas dat we met het hele gezin de sfeer in het
home konden opsnuiven. Voor onze kinderen werd een deel van hun
venvachtingen ingevuld: cle terugkeer naar de bron. Ons verblijf in het home liet
ons toe deel te nemen, zii het gedeeltelilk, aan het leven, c'leactiviteit€n, de zorgen
en de vreugden van de zusters en de kinderen. Wij hebben nog beter leren
begrijpen en aanvoelen rvat onbaatzuchtige liefde betekent, Wat vooral een grote
indruk op onze kinderen naliet was cle bezorgclheidwaarmee elk kind, elk
individu rverd ornringd. In dit home is niemand een nummer. Iedereen is er
belangrijk,van cle zieke boreling tot de ongehuwdemoeder... De zusterszijn
constant in de rveer met de zorg voor het l,velzijnen de ontplooiing van eenieder.
Dat alles doen ze met zichtbare vreusde cn met een verbazend dvnamisme.
Ilet contact met enkele ongehuwde rnoeders en mct zuster Daya stelde
onze kinderen in staat om de handelwiize van hun eigen biologische uroeder beter
te be6ryijpen
en te respecteren.Dankzij dlt verblilf in St. Catherine'sHome konden
onze kinderen hun trvijfels opzij schuiven. Zij beseften dat zij altiicl. ool< in hun
prille bestaan,bemind werden. Zuster Rohini van haar kant heeft rrretveel takt en
openheid een geruststellendannvoord trachten te geven o1>cle vragen clie onze
kincleren haclcier-r
in verband met hun afkomst
Onclanl<sal het mooie aan cultuur en landschappenclat rvil in ber land
heblrcn gezien, laat cle ervaring die we met ons gezin in het Ilomc hadclen de
sterl(steindruk na. Wij konden er ongehurvde moeders ontmoeten clie, op de
vlucht voor hun omgeving, in het Holne rverden opgenomer) en er vcrzorgrng,

-4oplei(ling en genegenheid onrvingen. Zuster Daya leert hcn met enthousiasmeen
overtuiging z\chzelf. te respecteren,het liind dat zil dragen tc berrinnen en zich te
verzorgen en te ontspannen. Zij rvakl<ertbij deze meisjesde zin aan voor
schoonl-reiden creativit€it, dingen ciie zo belangrijk zijn na alles war zij hebber.
nlOeten(loorstaan.
t/y'ij zijn door het binnenland gereisd en hebben kennis gemaakt met de
rnoeilijke situatie r,vaarinde Inclische vrouwen moeten leven. Het is voor een
ongehuwde moeder zeer moeilijk, om nier te zeggen onmogelilk, om in deze
omstandigheden een kind alleen op te voeden. De uitdrukking "verlaten kind"
kriigt bil dlt alles een heel andere betekenis.Deze vrouwen schenken het leven en
hun liefde zonder daarvoor iets terug te vragen. Wij kunnen een schakel zijn om
die liefde aan hun kind verder te geven.
Wij danl<en de jonge moeders die zoveel van onze kinderen gehouclen
hebben en hen het leven hebben geschonken. Wij danken ook de zusters die
rvaken over de rvaardigheid van elkeen en die ons altijd als volwaardige ouders
hebben beschouwd.

Familie DETHIER

RAIPUR:
Integraiieproject
Sociaal
v00r
J0nge
Vrouwen
ophetPlatteland

Het bisdomRaipurbestaatuit vier arrondisselnenten
in de staatMadhya
Pradesh.Het is eenvan de armstestrekenvan India.De inwonerslevener vooralop
het platteland.Het zijn landbouwers
die, om te overleven,erg aflrankelijkzijn van de
moesson.Het zijn van oorsprongtribalen.die op de onderstetrappenvan het
kastenstelsel
en van de lndischemaatschappij
staan.
Vooral sindsde aankomstvan PaterAugustinin 1989is het rverkenmet de
bevolkingge€volueerdvan caritatievenaarontwikkelingshulp.
Raipur Diocesan
Social ll'elfare Societyheeftzich tot doel gesteldte werken met de vrouwen, die het
meestgeschiktzi.jnom de socialevooruitgangte prolnoten.
In 105 dorpenwerdenMahila Mandalsopgericht.De vrouwenbeperkenzich
nietlangertot de klassieke
huishoudelilke
taken.Zij organiseren
bijeenkomsten
en
nernenbeslissingen
samenmet de verantwoordelijken
van het dorp.Zi) gaannaarde
gerneentelrjke
instantiesen verdedigener de projectendie beantwoorden
aande noden
van hun dorp:drinkwater.
elektriciteit,
herstelling
van wegenen schoolgebouwen.
Zii
wordenertoeaangezetkleinebedragente sparenen kunnen,indien nodig,een lening
aangaan.Zo zijn ze niet meeraflrankelijkvan de money-lenders,
die door hun hoge
lntrestende vrourvenstcedsmaardieperin eenfinancieleput durvcn.

-5l' vele dorpenlerende ongeletterde
vrouwenlezenen schrij'en, r'aardoor
-- zr.;
betergervape,nd
zijn tegenuitbuiting.In somrnigedorpenkrrjgenu".ou*"n
rvedurven-ofeen ouderdomspensioen
".n
en in anderedorpenwordt met dit systeern
zijn
ook
hulpgroepenopgerichtdie elkaarhurp biedenbij rr.t ,'".[opr-'o
gcslart_.E1
land of brl andererverkzaamheden.
Vele vrou*'enhebbendeelgcnomen
aaneen boomplantingsactie.
Dit werd
nochtansgeengroot succesomdatde regenuitbleef.Er werd gewerkt
aaneen
vergrotingvan de rvaterreservo
irs in de dorpenen er wordt vii gekrveekt
I' hun strrjdvoor eenrechtvaardiger
en menswaardiger
bestaanwordendeze
vror\ven vaaktegengewerkt
door hun echtgenoten"
door poritiekepartijenofdoor
anderernachtscentra.
Het kastenbervustziin
is_nogerg levendigin de dorpen.elgeloof
en onaanraakbaarheid
zrjn er nog steedsaande oide. In dit bewaustwordingrp#8,,,1n
taboesoler de vrouw,hct huwelilk en het nemenvan beslissingen
g.ot" o6riut"t..
Tiydensde vormingsprogramma's
rvordende cleelneemsters
geconfionteerdmet
..
problemenzoalsonverschilligheid,
misprrjzen.rveigeringom voedselte etendat door
remandvan eenzogenaamde
"lagerekaste"werd bereid-Dikwr1l,*o.J.n int"rrig;;t.
en dynamische
jonge vrourvendoor hun familieverhinderd
om deel t" n.r.n uor"la"
opleidingenen stuurtmen daarentegen
vrouwendie niet in staatzijn om uit die
opleidingenignut te halen.
n.zf. yeyy wrder te gaan net het steurren en uanntoedigen
vun dit gewaagd
project! IVij danken u on, ons doarbij te hetpen!

ZusierPUSHPA
in Belgid
Van 3 tot r6 oktoberhoudtde congregatrevan de Dochtersvan
het Kruis een
"VerruimdeAlsemeneRaad"in het spiritueefcentrum
van Aspel bij Reesin
NiedenheinlDuitsland) Deze,vergadering
wordt brjgewoonddoor de AlgemeneRaad,
door alle Provincialenvergezerdvan eenafuevaardigievan
hun provincie.door
'ertaalstersen secretaressen.
Het documenrdatopgesterd
werd in M";b;; i1J.n, onr"
vorigebijeenkomst
cn dathandertoverhetreideriiap in de congregatie
zarir
geevalueerd
worden.
Samen.mcteenDuitsepaterzu[en wij onsverderbezinnen
o'er rretrciderschap
' in
verbindingrnetGodsKoninkrijken onzevisieop hetmissiewerk
actuariserenZusterPushpa,die provinciaaris van Murnbai,zal bij
ons in Bergieenkere
.
dagen.vansepternber
vcrbrijven(misschienverrengdmet erikeredagenia de
biieenkornst).
t{et_is rnoeilrjkom met haarcenontiroetingte organiseren.
Mensendre
haarnochtansrvillenontmoetenradenr.vijaanhaareen biiefie
tleschrijvenop o.,,

adresN{aison-i\{ire
dcsFiilesderacroix,RueHors-ch6ieau
49,+booiiog;.
ln de nratevan het mogelilkezalzi.jmet u contactopnemen.
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Familienieuws
op 5 oktobcr1998.
HUWELIJKEN:* SabineGURNEenThicrryI-IERION,
* Sandrine
1998.
MINNE en MartinIIENROTTE,op 5 september
* AgatheSOYERen BrunoGOUJON,op 26 septernber
1998.
Proficiat!!

PETERS-GRAFE,
op l5 april I 998.
GEBOORTEN:* PAUL,bij VincentenPascale
* EDWIN,bij Bernarden MarinaSCI-IOELER-COZIER,
1998.
op 23 augustus
* MAXIMILIEN,bij ClaireenPhilippede VIt.l-E,op l1 juti 1998.
(kleinkindvanRendenJanineNeukermans)
ouders...
voorde gelukkige
en gelukrvensen
Wclkomaandezekinderen

in INDIAnade0nafhankelijkheid
Het0nderwijs
C.P.VARKEY
juli 97.
JIVAN Magazine,

De
De f'amiliespeelteengroterol bij het tot standkomenvan eengemeenschap.
regeringheeftechtergeerrdirecteinvloedop de fatnilie.Er is wel eenbelangnjkerol
weggelegdr.oorde regeringin het ondenvijs.Hier volgende beginregelsin het rapport
van de commissieKothari."De toekomstvan Indiarvordtvoorbereidin de
Het succesvan die groteondememingdie de nattonalervederopbouw
schoollokalen...
is, wordt bepaalddoor de kwaliteitvan dejonge mensenen httn aantaldat door onze
scholenen universiteitenrvordtafgeleverd.".
over het ondenvijspraterr,leggenzij er de nadruk
Wanneerzulkecommissies
verlatencompetentmoetenzijn.
op dat de personendie onzescholcnen universiteiten
Maar zij vindenook de etnotioncleintelligentieerg belangnjk.En als rvede uitspraken
van die commissiesvan naderbijbekijken.moetenwe vaststellendatzii deze
Hct rapportvan de commissieKothari zegt
bovende competentieplaatsen.
eigensclrap
appijzalsteedsmeera{hangenvan de keuze
hierover:" De toekomstvan de maatsch
en waardedie elk individumaakt.Dit verschiltnatuurliikvolgensziin nrotivatie
onschuldigkan
en vriendelrjkheid
van onwetendheid
oordeel fenvijl eenrnengeling
erggevaarlijk."
vankennisen nonnvervaging
zijn. is eenmengeling

-7In welke situatieverkeertons land?Van de 950 rniljoeninrvonersleven er 320
miljoen(d.rv.z.1 Indierop 3) beneden
de armoedegrens.
Dit js niette wijtenaanecn
gebrekaan materieleof verstandelijke
hulpmiddelen.
Wr1bliiken niet in staatdie
hulpmiddelcngoedte gebruiken.De kankcrvan de corruptieheeftzich verspreidvan
de simpelesocialevoorzieningtot de hoogsteechelonsvan de regering.
Het rniddeldat de onderwijscommissies
aanpnjzenom tnensenmet karakterte
von'nenbestaaterirrdat dc leraarseenvoorbeeldfunctie
voor de studentenzouden
vervullen.Daaromwordt voorgesteldde salarissen
en de socialestatusvan de
Ieerkrachten
te verhogen.hun arbeidsvoorwaarden
te verbeteren.te voorzicnin een
beteresocialeverzekering,enz...
Maar als tegenprestatie
moetende leerkrachten
er zrchtoe verbindeneen
ethischeberoepscode
"Wie eenberoepin het onderwijswil uitoefenen
te rcspecteren:
moetzich gedragenconformde gedragsregels
van het beroep".Wij latener hier enkele
volgen.Alvorenste wordenaangesteld
moetende leraarsslagenin de U.G.C.{est.
Hiermeemoetenzij bervijzendat zrj over de nodigekwalificatiesbeschikken.U.G.C.
eist dat het aantalcursusdagen
minstens200 bedraagt.
Er wordt ook gevraagddat de
leraarshun opleidingven olmakendoor studie,opzoekingswerk,
publikatiesof door
het bijwonenvan seminaries.
Zij moetenvoldoendetijd bestedenaande voorbereiding
van hun lessenen in staatzijn te communiceren.
Zij moetenter beschikkingstaanvan
hun studenten,zelfsna dc lesuren.Zij moetende studentenbegeleidenen
remedieringswerk
doenzonderbezoldrging.
Het Onderwijscomitee
heefteenevaluatiesysteem
voor Ieerkrachten
Dezezullendoor hun studenten,
aanbevolen.
door hun collega'sen door zichzelf
beoordeeldworden.Ziehier enkeleevaluatiepunterr.
de verlroudingvan de leraarmet
zijn studenten,disciplinesteunendop moreleautoriteit,motivatievan de studenten
krvaliteiten kwantiteitvan de leerstof,...
Een groot deel van de studentendie in dezegeestonderwrjshebbengenoten
zullendezervaardentoegewrjdkunnenverdergevenen zo bt.jdragen
tot de verdere
onhvikkelingvan hun medeburgers.
Het dramavan het huidigeonderwijsis dat al dezevoorschrifienslechtsop
papierbestaan.Tot nu toe hebbende verschillende
regeringenniet de politiekervil
gehadze toe te passen.De professoren"
leerkachten,universiteitenen scholenzrjn op
dit ogenblikrneerbegaanmethun privilegies
danmethun plichten.

Kernproeven
in lrrdia:
vandeAarlsbisschop
Reactie
vanCalculta
fli.j :titt bettek aan Ralgiehccli i\lgr. Henry D'SO[lZ.l. uurtshistclutpvurt('ulcuttu,uun hal
ttganl:chup ('lP ean hr ief ovcrhuruligtlwuuritt hrj :ijn stundpuntuiteen:(t ontrent de
IttJi.rc lte kL'ntpt't't t t tt In LlL lrxpwut)nL'i.

-8Voor Mgr. D'Souzanroetde krvestievoorecrstbinnende contextvan de wapenu,edlooprvordengeplaatst.Hij geeft in dat verbandgraagtoe dat zijn land hiervanien dcr
koplopcrsis. De kostenvoor dezeprojectenzijn enorrn."Maar rvieverkoopttoch deze
rvapcns'1"
zich af. thj steekteenbeschuldigende
vraaglde aartsbisschop
vingeruit naar"de
echleverantwoordelijken"
voor het klimaatvan spanningdat in dit deelvan de rvereldheerst.
De positievan de katholiekekerk in dezeis duidclijk:massavemietigingswapens
die
op een oncontroleerbare
wijze onschuldigeslachtoffersmassaaltreffen,moctenverbannen
rvorden.Dit rverdal herhaaldop de onlangsgchoudenSynodevan de Aziatischebisschoppen.
Maar rvaaromheeftde Indischeregeringhet dan opeensnodig geachtom "haar
spierballen"te tonen?Zondertwijfel omdatde huidigecoalitiekwetsbaarder
is dan de vonge
regeringen,meentMgr. D'Souza.Enerzijdsis er de spanningmet Pakistanen anderzijdsis cr
het feit dat India met zijn 900 miljoen inwonersgeenstemheeftin de UNO. "Met het tonen
van haarmogelijkhedenals kernmachtmeentdezeregering,tcn onrechtc,haarmoreelgezag
te kunnenversterken.De kernexplosieheefthet imagovan geweldloosheid,
waarrneehet land
van Gandhizo lang werd vereenzelvigd,
veel schadeberokkend",zegtde aartsbisschop.
Vrjftig jaar geleden,bij zijn ona{hankelijkheid,
nam India het voornemende armoede
uit te roeienen de harmonietussende volkerenmet verschillende
cultuuren godsdienstte
rvilde
geindustrialiseerde
bevorderen.India
eenmodeme,
natieworden.Het moesteen
lekenstaatrvorden, die zelfaan de basisbehoeftenvan zijn inrvonerskon voldoen, waarin de
fundamentelerechtenvan vrijheid en gelijkheiden de bescherming
van de zwaksten
geu,aarborgdrvaren.
Er rverdenfoutengemaaktin het verledenen India moet nu erkennendat,zelfs na 50
jaar, er nog altijd vele miljoenen Indiers zijn die onderde armoedegrenslevcn. Daarnaastzijn
er nog vele andereuitdagingenzoals:basisondenvijs
voor iedereen,alfabetisering
van de
vrouwen,toegangvan iedereentot de elementaire
gezondheidszorg,
huisvestingen arbeid
voor iedereen.
Mgr. D'Souzadoeteen oproeptot de leidersvan zijn land dejuiste prioriteitente
kiezen,Maar hij richt die oproepniet tot Indiaalleen:"Vredekan alleenheersenals gevolg
van een inspanningop rvereldvlak.Zij rvordtgeborenuit rechtvaardigheid.
PausJohannesPaulus Il heeft gesprokenvan een beschavingvan de liefde. Hieraanmoet elke burger, elk
land meerverken.Het is de taak van de Kerk om die geestuit te dragen".
Tot slot smccktde aartsbisschop
zijn gesprekspa(ners
de arnen niet te straffen.Zrj
zrjn dc eerstendie lijden onderde huidigesituatie,want,zo bcsluithij, " het zijn zekernict de
annen die de Indischealoombomhebbcnqernaakt".

Woorden
vanWijsheid...
Albert JACQUARD is een humanistdic ons in eenhelderetaalspreektover dingendie ons
allcn aanbelangen:
rvederzijdse
hulp, solidariteit,de zin van hct leven...
Op de vraagvan ccn kind, "Mijnheer,zijn wij al vanbij onzcgcboortein staatom te
beminncn?"antrvoordthij "Nccl, ,tuur vlc hahhenecn gunslcvenon d lc lcren".
Ovcr de manier rvaaropde modernernenslceft zeg!hij: "lllan leert dejeugl tt)ntpetilie/'I c
:r1n. lvluur haeJilrt:in lturder te lopendunde urulerenuls.jc nial v,ect v,uurje nua oe
Paul) "
Een anderkind vraagt:"Mijnheer,waarornrvordik geborcnals ik toch rnoetsterven?"Ilierop
antrvoordthij. "H(tg(en l('ll is t4'ultussendi( ttte trkrnantatr
gcbctn't."

