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Bestc Gezinnen en Vrienden van F.z.C.,

Volgens het laatst€ nicuws dat ons uit lndia bereikte, werd op 4
december een nationale protestdag gehouden. Deze manifestatie werd
georganiseetd en gecoordineerd door het ( Initcd Christian l,'orum rt)r
Hunan Rights.
Dit Forum ontving talrijke blijken van steun en solidariteit van
verantwoordeliiken voor de Rechten van de Mens binnen verschillende

genreenschappen, rnet inbegrip van de moslirngerneenschap. de NGO's en van andele verantwoordehjken die
de dreiging vanuit fundan)entalistische hoek aanklagen. De eenheid en ondeelbaarheid, de nrulticulhuele
sarnenlevirg, de democratie van India staan op het spel.
In haar brief vanuit Ankleshivar geeft Zr. Tfuessia een idee van de spanning die hiemree gepaard gaat.
Dit jaar u,as er meer geweld tegenover de christelijke genreenschap dan tijdens de ganse vrjftig jaar na de
Onalhankelijkheid. Dit werd in het Parlement door de Minister van Sociale Zaken, Mw. Maneka Gandhi, in
juli bevestrgd. Het merendeel van de gewelddaden tegen de christelijke gerneenschap vond plaats in de staterr
Gujarat en Maharashtra. Sinds juli is de situatie nog verergerd. Tegen dit geweld worden de christenen
opgeroepen op vreedzame wijze te protesteren. Het zijn vooral de instellingen die werken aan de
bervr.rstrvording lan de bevolking die op de korrel worden genomen.
Op 4 deceinber rvaren alle chnstelijke scholen, colleges en instituten gesloten. Er werden narsen en
gebedsstonden gehouden. In de ziekenhuizen werd een rninimum dienst verzekerd. Over het ganse land, in
alle parochiekerken, rveerklonli dezelfde boodschap: icdereen, elke minderheid, heeft recht op respect en
tolerantie.

Het feest van Kerstmis werpt zijn licht op deze situatie in India op de realiteit bij ons, op rnrjn persoonlijk en
larniliaal leven rnet zijn lreLrgde en pijn. met zijn hoop en zijn strijd. Wij rnoeten steeds \aeer terugkeren naar
de echte betekenis van Kerstrnis, vooral wanneer deze betekenis wordt verhuld door de consumptiesfeer zoals
rve die kennen. Voor mij betekent Kershnis God toelaten in mijn verleden, zoals het vandaag is. Het betekent
ook Jezus. die op deze aarde is gekomen orn ons zijn persoonl4ke band rrret God - ABBA. God van Liel'de,
Mededogen en Goedherd te oper)baren, persoonlryk le ontmoeten. God bernint deze wereld en alle rnensen
onvoorwaardelijk. Dit tracht hij ons duidelijk te maken in zijn parabels: hct verloren schaap (Lc 15, I -7), de
goede herder (i\,It 20, l-16), de verloren zoon (l,c 15, I l-35).
Tot slot zou ik even hct $ema willen aanraken dat opgedoken rs tijdens onze laatste vergadering va:t de
verantrvoordelijkcn van de Dochters van het Kruis in Duitsland, ten'oorberciding van het algcmeen Kapittel
in het jaar 2000. De profeet Micha roept ons op tot gebed en bezinning (Mi. 6,8):

"[k vrargje: te handelen in rechwaardigheid,
te beminnen met goedheid,
nederig metje God op rveg te gaan".

Kondcn we rnaar, tezauren, die reg bewandelen...ons hart openstellen opdat de vrcugde en de verwachting
van een God die zich zo klein maakt, ons zoveel bernint, er kan binnenheden orn cr het ganse jaar I 999 te
verblijven.

Zr. Anandi F C.
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Zalig Kerstfeesf! Oelukkig Nieuwjaar!
. . . . .vanwege de ganse slaf van Famil ie zonder 0renzon.

Wij  danken a l len d ie  in  de loop ven l99E op de een ofandere wi jze hebben meegewerk l
aan onze Dro iec len l
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Nieuws uit India....,

Si.  CATHERINE,S HOME - ANDHERI
Kerst rn is  1998

Beste Vr ie  r rden,

Wr.1 dankerr u vool uw genegenheid, urv gebed, urv stcun. voor uw giften van allerlei aald die ons het levcn in
1998 hebben rnogelijk genraakt. Wrj zijn blij u tc kunnen vertellen over enkele belangrijke gcbeLulenissen die
in cle loop r an hct jaar plaatsgrepcn llct waren voorons verlijkcnde erraringen die. nnar rvij hopen, u ook
r eel plczier zullen doen.

\'I ERING VAN HET JTJBII,TJTJMFIIEST
ctjanr \verd inqczet met een prachtigc dankrnis rvaarin gelredcn cn gedanst rveld. [)e oud-leerlingen van hct

hornc. dc fanrilies, de leerkrachtcn, de vliendcn en rveldocncrs, onzc buren vieldcn sanen r'nct ols dc 75ste
r er irardag var de stichting van het llome. Br.y dezc gelegenhcid rveld door pater lrcrdinand J. Fonseca,
hulpbisschop van ir,[urnbai, dc eerste steen gezegend van een nicurv huis KAIII]N.,INK( ll?. Wrl hadden
gchoopt snel rnet de fonnaliteiten klaar te komen die nodig zijn onr de bourv te kurnen aanvangell, rnaar er
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dokcn enkele onvenvachtc hindemissen op die dit verhinderden. Wij hopcn en bidden dal de twee voorzienc
blokken tegcn einde 1999 klaar konren.
'l-cr gelegenheid var deze vicring hebben onze kir)deren 60 kindercn van andere scholen uitgenodigd voor een
dagproglarrrrrra. Zrj hebben nret elkaal kennis gentaakt. gespceld en gekrvist.

S N EI{ANILAYA
Op dit ogenblik hcbben 20 kinderen, tuss€n 0 en l2 ja.rr, hier een lhuis gevonden. Hct is een d1'narrische
groep die nochtans vaak te kampen heeft met de problemen van een slepcnde ziekte. Drie nreisjes uit deze
glrrep bezoeken de basisschool en vier de kleuterschool. Tijdens het verlofnamen zij deel aan een karnp
speciaal voor kinderen rnet HIV1, dat georganisecrd werd door vrienden uit Mumbai. IIet wits voor hen een
fantastische belevenis, voolal olndat het kar)p aan zee gelegen was.

SHANTI SADAN
De voorgevel van de Nur.rerl werd door trvee vrijwilligers beschilderd met kleurrijke taferelen uit
veelgezongen kinderliedjes. Gerniddeld verblrjven hier 35 tot 40 baby's, waan an er elkjaar 25 tot 30 worden
geadopteerd. Dc kinderen zijn over't algemeen in goede gezondheid. Natuurllk kunnen zij niet altijd
gerrijrvaard r.vorden van de gervone kinderziekten zoals verkoudheid en koofis, te wijten aan wecrs-
veranderingen. Zij rvorden regelmatig onderzocht door cen kinderarts en rvorden door een toegewijde staf rnet
veel genegenlreid r elzorgd.

AN;\ND BHAVAN, DlLKUSIJ En NIRNJALA NIVAS
Deze huizen worden bevolkt met enthousiaste en creatieve schoolgaande kirrderen. N'[et hen de dag
doorbrengen is een rvaar genoegen. Het merendeel van deze kinderen geniet een goede gezondheid, maar een
dertigtal heeft tbc, lepra ofhuidinfeches. Er wordt doorgaans goed gepresteerd op school. Velen vinden
wiskunde, rvetenschappen en geschiedenis moeilijkc vaklien.
Negen rneisjes haalden het examen SSC (hurnaniora), waarvan ddn met onderscheiding. Vr.1f kinderen
slaagden het examen HSC (Higher Secondary) en 66n slaagde niet. E6n rneisje behaalde het diplorna lste klas
in textieldesign, een ander slaagde het 2de jaar verpleegkunde, vier volgden een cursus snit en naad en drie
volgden lessen schoorrheidsspecialiste. Tiidens de vakanties konden zij deelnernen aan verschillende
acliviteiten, waaronder eer verbhjfvan veeTtien dagen in ons hLris van Gorai aan zee.

St. CATHERINE'S HIGH SCHOOL
Hier volgen thans nreer dar 1500 kinderen. jongens en meisjes, de lessen. Buiten kinderen die in het Horne
verblijven, kornt het merendeel uit gezinnen met een zeer laag inkomen die in de.r/rrrs rvonen. Wij hebben
praktisch evenveel rneisjes als jongens. De kinderen kunnen deelnemen aan interscolaire prograrnrna's die
door het Depadernent var Ondenvijs, zowel Iokaal als nationaal, rvorden georganiseerd. Velen hebben goede
resultaten behaald Door het stijgende aantal schoolkindercn zijn rvij verplicht vier nicurve klassen te bouwen
voor de aalvang r.an volgend schooljaar.

In ons Horne is cr nooit een droevig mornent. Wij nernen elke gelegenherd te baat orr het beste rrit onze
kinderen te doen openblocien, uetend dat u ons daarbij helpt en steunt.
Wij dalken u, die ons helpt onze kinderen bhjvend te laten glimlachen en van clke dag ecn Kerstdag te
rnaken!

St.  J0SfPH'S H0ME and NURSERY, BYCULLA | , |UMBAI 400 008

Be stc  Vr icnden,

llet f'eest van Kcrstrnis naded. In een gcest van gcnegenheid cn vricndschap eu vervuld van danlbaarheid
denkcn rvij aan u, dje ons uw steun en synrpathie schclkt bij ons rverk dat niet altijd gemakkelijk is
Voolal in de nroeilryke rnorrentcn voelcn rvrj ons gcsterkt door dezc steun en inleresse voor onze kindcrcn,
voor alle personen die ons zijn tocve(rouwd cn voor onszclf.
Dc boodschap van C hristus, br1 dit Kerstfcest, is er een r an vredc r oor allc menscn, hicr in Indiil in Eulopa
en in de ganse rvereld. Orn dit concreet te bcleven zou ik graag de volgendc boodschap nrct u rvillen delen:
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' I 'er gclegcnheid r,nn KERSTN!lS...

Schenk tijd: Dcnk eens aan dat oudje, aan die vcrgctcn vriend.
Nodig cens een eenzarre uit.

Schenk hoop: Wees opge*,ekt.
N{oedig aan, schenk vertrouwen aan een kind.

Schenk lrcde: \/crgeefje vijand.
Wees cen mens van wede en van goedc rvil,
voor jezelf en voor de anderen.

Schenk jezelf': Wees krvistig rnet je goedheid.
Geefechte liefdc:
Dan blijft KERSTMIS eeuwig duren.

Deze boodschap bied ik aan aan rnijn Nledezusters, aan onze kinderen, aan allen rnet wie en voor rvie rvii
werken. zodat rvij allen sarnen bijdragen tot de wede in de *ereld.

U kent de diensten die rvij hier verzorgen. Talrijker nog zijn de kinderen die wij in onze crdche hebben
opgenomen en de nleisjes die in ons intemaat verblijven. Deze laatsten gaan naar onze school ofvolgen
lessen in een Marathi school. Een groepjonge rneisjes van het platteland is onlangs na.er ons gekornen orn er
hun hogere studies te beeindigen en om werk te vinden. Ons rverd ook de zorg toevertrouwd voor een zwaar
gehandicapt kind, dat nergens anders kon worden ondergebracht. Zij kan nu naar een speciale school gaan,
niet ver van ons.
Bij de oudere personen die we bij ons verzorgen overleed Phyllis Taylor. Zij was klein van sestalte en kwarn
als kind bij ons terecht. Ons Home is altrjd haar thuis gcrveest. Zij werd door iedereen gcprezen orn haar
borduur*'erk. Z1 is aan een hartaanval bezweken. Die kleine vrouw, die altijd zo goed gehumeurd was,
rnissen rvij nu erg.

Zoals de Ineeste scholen hiel is ook onze school stecds te klein orn de talrijke verzoeken tot inschrijving i1 te
rvill igen. Voor het schooljaar 1998-99 hebben we voor alle klassen salnen, van de kleuterschool tot het Xde
studiejaar, 1970 leerlingcn. D;t betekent voor ons een ware uitdaging. De mecste meisjes komen uit an.ne
gezinnen, uit rnoslitr families. Dit jaar werd een belangrijke inspanning gedaan om de klvaliteit van het
ondenvijs te verbeteren door het aanwenden van methodes, gericht op het kind. Andere vonnings-
prograrnnra's behelzen volgende thenta s:

Voor de staf: l. Leiderschap.
2. Interpersoonlijke relaties en motivatie.
J .  Nonncn en conrrnu n icat ic .

\/oor de lcerlingen: L Studie- en rverkrrrclhoden.
2.  Mi l ieu.
3. Bervustrnaling i.v.m. rechten vun de.r'rourv.
'1. Leiderschap.

t litbreiding van de Schoolopdracht
Bijzondere aandacht werd besteed aan de opleiding van de moeders. Dit zijn bijeenkornsten en prograr.prla's
dic hebben gcleid tot ccn dialoog met hct leven, tot rvederzrjds begrip en tot persoonlijke groei. Dcze rnoeders
korlen vooral uil de zrvakste sociale klassen.
Wij organiseren evenccns vonningsprograrnrna's voor vrourven die bijzondere steun en aanrnoecliqing
bchoeven. De volgende therna's rvorden behandeld:

- [{et belans r an dc vrou',v in de sarnenleving.
- \\rellcn en \\'elslvijzigingen i.v.m. huivclijk. echlscheiding, rcchten.
- BeNushlaking voor problcmen eigen aan-jonuc nreisjcs.
- lnfbnnalic oler testcn die de kindercn hclpen brj hun bcroepskcuze.
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Wrj danken u voor urv gebed. Wij van onze kant zullcn u, uw larnilie en allcn die u dierbaar zijn in onze
gcbeden gedenken.
Wij wensen u een vrcdig en vreugdevol kerstfeestl

In dankbaarheid velblijven wr1,

Zr. Maria Deodata. F.C..
de Zusters, kinderen en alle inrvoncrs van St. Joseph,s Home.

ANKLESHWAR, BAKROL en AL0NJ

Beste Vrienden,

Kerstmis staat voor de deur. Wij denken aan u en bidden voor u. Moge Kerstmis voor u allen een
bron van vreugde zrjn. verheug u met de engelen, verbaas u met de hirders en volg de ster samen
met de wijzen uit het Oosten.

Ons rverk vordert goed, ondanks de problemen en de spanningen rondonr ons. U wcet ongetwrjfeld
dat de regering vooral de christenen en hun instellingen aanualt. Dit gebeurt op een systematische
manier.  op di t  ogenbl ik is al les kalm, maar elk ogenbl ik kunnen zich nieurve moei l i i iheden
voordoen. Wij moeten op onze hoede zijn.

Het gaat goed rnet onze kinderen van Bakrol. Er zijn nu 26 jongens en 21 meisjes. Ik ga er
trl'eernaal per ivcek naartoe. Wij kunnen hen nu meer individuele aandacht geven. Hei echtpaar dat
rvij hebben aangenomen beschikt over de vereiste krvalificaties en kwijt zici zeer goe<1 van zrln
verantrvoordelij ke taak in het centrum. De vrourv, die Ujarnben heet, hieft."n opl.iding g"noten in
de gezondheidszorg. Dit is erg nuttig wanneer een kind ziek is. Ikzelf, als verpleegster, fan oot<
adequate medische zorgen verstrekken ofde kinderen indien nodig laten opnimei in een
ziekenhuis.

In AIonj zijn er 58 kinderen. Dit jaar zijn er enkel kindcren van het lste tot het 4de studiejaar.

De gezondheidstocstand van onze kinderen is de laatstejaren aanzienlrjk verbeterd. Dit kan worden
toegeschreven aan een eventvichllger voeding en aan preventieve rnaatregelen op rnedisch vlak.
Zells op studiegebicd is er een merkbare verbcterinq.
De kindcren hebben het ganse jaar door deelgenomJn aan r  crschr l lendc bui tenschoolse act iv i te i tcn.
Wry achten dit onontbeerlijk voor hun persoonlijke groei.

wij dankcn 'an harte voor de hulp die rve van F.z.G. ontvangcn. Gedenk ons in urv gebeden.
Ilieruit putten rvij de moed en de kracht om ons rverk zonder angst verdcr le zetten, 

-ook 
als nrcn ons

op de een ofandere rnanier bl i j f t  aanval len.

Zr. Thressia, de Zusters en allc kindercn.



NIEUWS UII DE PROVINCIE CAICUTIA

September |  998.

Zusler lleuinu l)tur;4tlung, I)ocl er van hel Kruis, dia eerder itr de ('ontnruniteil vttt Vuttt-sort:;-
('/tit,rcnuul hceJi vc'rbltven, scltrecJ'ott.s hel volgt:ntlt: vunnit ht,t l?evulidut iecentrum St.,htscplt wut
Keorupukur:

De Zuslcrs f-alita N4alia, Catherine firkey, Anastasia BilLrng en ikzelfzijn nu sinds vijfrraanden in het
Revalidatieccnlrunt. Er zijn in totaal 40 leden, de 8 stagiaires inbegrcpen en de patienten. De prograrnna's
hebben hoofdzakelijk als thenra: "Op ontdekkingsreis naar mijzelf: WIE BEN IK?"
hr deze programtna's worden ervaringen uilgewisseld. Dit gaat dikrvijls gepaard lnet veel pryn en wij delen
dan allen hr het verdriet van degene die getuigenis aflegt. hetzij alcohol- of drugsverslaafde. Er zijn echter
ook blijc nromenten en ook daar delen wij in rnee.
Door tlit tneedelen en uitrvisselen van en'aringen vorrnt zich een hechte groep. een farnrlic. 8r worden geen
bedleigingen geuit, niemand rvordt van iets beschuldigd. er wordt rnet niets of niemand gespot... daarentegen
r"-ordt er getracht de pcrsoon te begrijpen. Wij ontmoelen elkaar regehnatig in de groep en door onze
gcluigenissen winnen we elkaars verftouwen en respect. Uit die regelrnatige onhroetingen rvordt moed geput
cn de hoop zichzelf en ook de andcr te ontdekken.
De gefuigenissen die worden atgelegd hebben dikwijls het karakter var een publieke biecht. De
geheimhouding hiervan door de groep tegenover de buitenwereld is van groot belang. Wij zijn in contact met
de rverkelrykheid en fiachten, voor God en voor de mensen, te ontdekken en te aanvaarden WIE WIJ ECHT
ZIJN-

Tijdens de eerste rnaanden hier hebben we deelgenornen aan cen achtdaagse retraite. Wij hebben er gegraven
in ons verleden en in ons dicpste zelfen wrj hebben de rruchten geplukt van al onze ervaringen, zorvel de
geluklige als de prjnl'Jke.
Voor ons, Zusters. restcn er nog 5 rnaanden om zelfte groeien en orn de andcren te helpen groeien. Wij
vragen u ons en de rnensen voor u'ie rvij rverken in uw gebeden te gedenken. Daan'oor daaken rvij u.

Nieuws uit HollRAIt - CAI-CUTTA

Wanneer de avond valt gaat het klooster St. Agnes er gans anders uitzien. Hier rvordt onderdak verleend aan
talrrlke behoeftige vrouwen en kinderen.
Vanaf l7 uur kornen deze vrouwen, beladen met pakken, samen rnet hun kindercn naar het klooster. Zij
beschourven deze plek als een "paradijs op aarde" waar zij naar believen over lvater kunnen beschikken. De
kinderen kunnen er naal hartelust spelen en rondlopen.
's Avonds maken de rrourven hun bed op in een zuivere en hygienische orngcving. Zij kunnen zo genieten van
cen ongestoorde nachtrust. Deze vrouwen hebben geleerd te rvcrken als dienster inplaats van te ga"rn bedelen
in de sfraten van Horvrah. Hun kindercn ontvangen genegenheid in het Home Shishtt llholarr var Moeder
Theresa (N'1.C.). waar zij op ons verzoek worden opgenomen. Dit stelt dc rnoeders in staat te gazu.r rverken cn
te voorzien in hun levensondelhoud.
Solidariteit is voor deze vrouwcn geen ijdel woord. Ll zou erlan velsteld staan te zicn hoe zij zich inzetten
voor dc nieuw geaniveerden. Zij vertoevcn graag in het gezelschap van de Zusters en rvij zijn ook erg op hen
gesteld.
Elke *eek organisercn de Zusters een crealreve activi!crl rvaarop gczongen, gcdanst en gespeeld wordt. Alle
vrou$en nerncn graag hieraan dccl. Het zijn voor hen I'cestclijke nronrenten die al\r' isscling brengen in lrun
centonig, bestaan.
llcntnaal pcr tnaand rvordt een arcla georganisecrd waaraan zorvel de jongcren als de ouderen nret veel
cnthousiasnte deelnernen. Allcn dragen dan hun rnooisle kleren. Dejongens van Ashalayarn organiseren
spelen rvaaraan sotns ook kindcrcn van at!dcre congre!:itties dcclner en. Jcdcreer) onlvangt gratis twee lotcn
r an <lc tonrbola en kan meer loten kopen aan de spoqrlijs van l0 paisa. De 'rcl<r rvordt 's anderendaags
bcsloten met ecn heerlijk maal dat door Ashalayam u ordt beleid cn geleveltl. N,let sput rvordt afscheid
llcrlortten van degenen dic vcraf wonen, rnaar er rvordt Sehoopt op een spocdig weerzien dc cerste zondag r.tn
dc r olgrcnde rnaand.

Zuster Margaret l{osc, Ii.C.
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De bijgevoegde folder vertelt u llleer over onze projectcn in tndia en over hun
financiering. In de loop van het jaar zullen rvij u meer details hierover meedelen.

1" \\' IJ"I'I:LlN rti\ i()qE lB,ti,,D.tlOl[i(], 1 .61 5.170 BEF

... cn dit dankzrj uw giften bij gelegenheden als geboorten, hurvelijken, enz...
urv aankopen in onze Indische winkel cn
uw deelname aan onze activiteiten !

Dankzij tI hebben wij onze beloften volledig kunnen waarmaken en hebben wij
zelfs een nieurv project op het oog!

Hiervoor danken wij u van harte in naarn van allen aan rvie onze steun ten goede
kwam.

K L:^\\.BrYl\'.iJ (X).K ]N 199r) Oi) Lr Itli.K.EN]tN ?

Al onzc projecten zijn gepland op lange termijn.
Wii hebben dus geen keus: wij MOETEN ze financieren!

E6n onfvangen frank = Edn gestorte frank

Inderdaad, onze staf bestaat louter uit vrijrvilligers hetgeen onze werkingskosten tot
cen minimuur beperkt.
Onze boekhouding staat onder controle van het Ministerie van Financi€n, dat ons ook
machtigt fiscale attesten te verstrekken.
Dit verschati u de zekerheid dat urv giften integraal aan India rvorden overgernaakt.
Voor elk project dat wij steuncn eiscn rvi j  ter plaatse een verantwoordeli j  ke dic moct
rekenschap geven van de uitgaven en de evolutie van het project moct volgen

l i tiSi-,\i,Il, A' l"f 1i:J"l".[)l\

lndien het totaal bedrag van uw gili minstens 1.000 fiank bedraagt (in een of rneer
stortingen), ontvangt u van ol.ls in I'ebruari 1999 een fiscaal at(est dat u toelaat urv
gillen aan F.z.G. afte trekken van uw belastbaar inkomen 98 laanslagjaar 99).

Ons Rekeningaummct: 240-0860784- l0 t.n.v. Famille sans Frontiircs a.s.b.l.
Ruc l lors Chlteau .19
4OOO LIEGE

ll i jkomende Inl icht ingen: R. X{ARTIN, penningmeester
Rue du 8 l\Iai 5/B
1680 OtlPEYrl  (Tel .  en Fax 0{ l /264.54.19)
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GEBOORTEN:
+ l irnoth6, bij Emmanuelle en Morad BENDRIMIA-SOYER (F),

op l2 augustus l!)98.
t Sophie. bij Benedicte en P.E. BATJGNEE-ESPELL op 23 augustus 1998.
* Arnandine, bij Ceeta RIGAUX op l3 septentber 1998.
* Cdline. bij l 'ara LAUWERS en Didier BREMS op 22 septernber 1998.
+ Zelia- irU Jezaelle en Roland op l2 oktober 1998.
* Valerie, bij Florence CRAHAY en Christiar LAPERCHE op 20 oktober 1998
+ Arnelie. bij J. en Nathalie DESMANET-MICHEL (F), op I I novcmber 1998.
* Caro, b1 Ralf en Kamini JORIS-CORTHOUTS op 26 novetnber 1998.

Welkom aan de kleintlcs en gelukwensen voor de gelukkige oudcrs...

OVERLIJDENS:
* Dc heer TRILLET, grootvader van Christellc en Nicolas Mahin.

oP -16 j t r l i  l0o8
* De Ileer BOUIL-I-E-PIRSON, vader van Yasmine, op l9 novelnber 1997
* Mevrouw Nlarie-Jos6 lvlEEUS-VERIlULST. groollnoedcr van Jasrvant en Sheela,

op l8 septelnber I !)98.
* N4errourv N'tot.lLAN, groo[noeder van Cynl en Diry4

op 26 september 1998.

Wrj bieden de beproefdc farttil ies onze christehjke deelnetning lan

\ .ERJA.\  RDAG:
+ Wij D,\NKEN de Heer Jean PLAIRE, vader van Christiar en Colette, groofrader van Niq'a en

.\mould- voor zijn gift aan F.z.G. ter gelegenheid van zljn 80ste verjaardag.

en Marie-France BOTTE

Jul i  1993
Ergens in een uithoek v;rn de provincic ontnroet een oude vriend van F.z.G. toevallig i\ ' larie-France RO'l-'l-E

en brcngl haar in contact Dlet ollze voorzitter 7-uster ANANDL

\'larie-l:rance BOTTE was net verkozen tot "Vrourv van het Jaar" in Franknlk. Haar boek " l'c PrLt d'un

errlcnr" rvas klatr utn te verschijncn.

Zij ondervond op dat ogenblik grote uloeite rnet het organiseren van haar actie. Bedrijren, rtlannen cn
\r.ou\{cn, die zich door haar actie voelden aangesproken rvilden haar helpcn bij de tinanciering van haar
projcctcn rn llrailand en Canrbodja. Op dat ogenblik had zij nog geen eigen organisatie rvaarlangs zij aan het
\'l inisterie van Finalcien de toelating kon wagen om liscale attesten voor de giften af te lcvcren.

llet k\\tl)t cr voor haar dus op aan een Veleniging te linden die over zulke nrinisterielc machtrging beschikte
en die |aar tijdelijk rvilde helpen door haar rekening open te stellen en dc crop gestorte bedragen Inet
lenrelding rech(strceks aan de projecten in Azie over te rnakcn.

F.z.G. kon niet ongcvoclig zijn voor die vraag. De Thirise kindcten die zich in de prostitutie bevondL.n konderl
niet rvachten. Er rloest snel cnjuist gehandeld rvordcn. De actic van Marie-f"r'ance BOTTE kaderde irnrncrs
pert'ect binnen de cigen doelstellingcn van F.z.G.: hulp bieden aan kindcrclr in noodl

Fami l ie zonder Orenzen...
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W1 hebben dus rnet enthoLrsiasrne de sautenrverking aanvaard. Wij beschouwden het als gctr plicht en als
een eer Marie-France BO I-l 'E te kunncn helpen. Werd zij niet, even later, door de koning in de adelstand
verhcven? Werd zij ook niet, sanren met Abbi I' iene, door de lezers van de "l.ibre llelgiqlc" verkozen lol
persoonlijkhcid van het jaar?

Zo gcbeurde het dan dat in septetnber 93 dc eersle stortinlien voor de actic van N,larie-France lSO I-I'E in Azi€
op dc rekening val F.z.G. loekwarnen.

Het ging orn bclangrijke geldsornrnen, tnaar hel aantal rvas beheersbaar. Zij kwamen hoofdzakelijk van
ondernerningen.

Toen verscheen h etboek " l,e Prix d'un enfunt" . Het weld onrriddellr.lk een bestseller.
De publikatie van het boek heefl ons venast. Inderda.rd, op de laatste bladzijden ervan stond, zonder dat rvij
hierr,oor ons akkoord haddcn verleend. het rekeningnrrnrmer van P.z.C. r'enneld. lndien rnen ons hicnarr had
venvittigd zouden we een tlveede rekening hebben geopend, uitsluitcnd bestenrd voor de actie van N4.F.
BOTTE in Azie.

Vanaf het begin van onze salnenwerking hebben wij in onze boekhouding t*'ee verschillende rubrieken
geopend, die toelieten een duidelijk onderscheid te rnaken tussen de giften die bestemd rvaren voor onze
eigen projecten en die voor de actie van M.F. BOTTE.

199.1 begin... | 995
De stortingen bcreikten een indrukrvekkend nir,eau. Er kwanrcn steeds rneer operaties aan te pas. Onze
pcnningrneester kon het nict rnc€r aan en onze Beheenaad maakte zich ongerust (Het weze terloops gezegd
dat de staf van F.z.G. louter Lrit vrijwill igers bestaat).
Wij zagen ons verplicht een pc aan te schaffen en een beheerder van F.z.G. maakte er een progranxna \,oor
om sneller en foutloos te werken

September 95
Marie-France BOT1'E besliste op grotere schaal lc rverk le gaan en liet door een -uespecialiseerde finna een
rnailirg ran 20.000 exernplalen Yersturcn. F'.2.G. werd alrvcer voor een voldon_pen fcil geplaatsl en u,eigerde
haar bankrekening ter beschikking te stellen. ln zel'en haasten besloten rvij een nieuwe rekening te openen en
het bchcer enan over te dragen aan iemand buiten de vereniging, dit omwille var de duizende stortingen die
verrvitcht rverden.

Jal!ryi 90
Dcvzl "Optration Marie-Fronce IIOTTE" zag hel levenslicht. hr lvederzijds akkoord tussen de beide
orgallisaties werden de bedragen bestemd voor de actie in Azie overgernaakl aaD dcze vzrv. Aldus kwam een
einde aan de ti,idelijke samenwerkinu die begin 93 was gestart. Er werd wel nog enkele keren steun verleend
door F.z.G.. rnaar elke sarnenuerking zal definitief ophouden e'inde decernber 98.

1'ot daar ging alles goed cn wij waren echt trots op onze bijdrage tot de bevrijding van zovcel Aziatische
kinderen uit de prostihrtie.

En toerr versclreen plots, als ccn donderslag bij heldere hernel, een reeks arlikelen in 't l,e Soir ll lustrd"
ger ofgtl door een tv-Lritzending ".1u nom de la loi" tvaain l\4arie-France IIOT fE rverd aangeklaagd. Er'
begon ts'ij lel te rijzen. En zo rverd ook Farnilie zondcr (irenzen tegen wil cn dank nteegezogen in de
gerLtchtentnolcn... Dc rttensen \vcrden ongerust. Sorntnigen rverden achterdochtig en vrocgcn ons orn uitlcg.

I let gerecht sturrde ons zijn onderzoekers cn ecn bcdrijfsrcvisor kwam onze bockhouding vanaf 1993
uitpluizen. Hij rverd op de voct gevolgd door inspecteurs van de BBI (Brjzondele Belastings Inspectie). Allen
kwamcn tot de eensluidende vaststclling: onze boekhouding rv:rs ONBERISPELIJK.

Ottzc roorzitter, Zr. ANANDI. rvcrd door de Gerechtelijke Politie van Ilrussel velhoord en enkele ntaandcn
lllcr \\irs het de bcurl aan onze pcnningnreester dhr. l\4,\RTIN. Telkens rveer rnoesten zij herhalen hoe zij lc
{oeder 1r ouw hadden tehandeid.
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daar het relairs van de feiten. Op dit ogenblik weet nienrand hoe ofrvanncer de "llfoire BO'l l li" haar
bcslag krijgt, wanneer de rvaarheid aan het licht komt. Vcel is er over deze zaak geschreven en de lectuur van
sornntige artikels doet ons sorns de rvenkbraurven flonsen. Zo lezcn rve in hct boek van R. P. DAWANT "Zr,!
le:.sous de I'o,tr!u-gJ)Jlt!lJ['" dat het N'farie-France BOTTE was die Familie zonder Grcnzen hecft gesticht.
Op het ogcnblik van de stichting van F.z.G. in 1975 was M.F. I)OTTE l2 jaar.

tlet ligt nict in onze bedoeling ook rnaar enig oordeel te vellen over dcze zaak. flet onderzoek is nog in volle
gang en rvij hebben alle infonlatie geleverd rvaarover rvij bcschikten.

Wij hebben u in dit artikel rvillcn veitcllcn hoe alles in zijn werk is gegaan en welke rol wrj in het hele verhaal
hcbben gespceld.

WIJ WII ,LEN T]  VOORAL GERTISTSTELLEN

Dankzij de voorzorgsmaatlegelcn die we vanaf 1993 in onze boekhouding hebben getroffcn, kunnen wij u
verzekeren dat geen frank van uw voor onze projecten in India bestemde giften voor ardere doeleinden rverd
gebmikt. Onze boekhouding is in orde en kan geraadpleegd worden door eenieder die dit wenst.

Wij danken u voor hct ve rouwen dat u ons blijft schenken.
Sarnen zetten we onze actie ten bate van de armste kinderen in lndia verder (zie bijgevoegdefi der).
Is dit niet ECHT het allerbelangrij kste?

De Road van Beheer von F.tG.

BELANGRIJK! BELANGRIJK! BELANGRIJK!

tDotNl tNt ILl/RlE]Nl'rnNt "ee

Dit laatste nummer van'98 rvordt aan alle families_en vrienden van Familie zonder Grenzen
opgestuurd.

Het verbindt ons met elkaar en houdt u op de hoogte van ons werk in India.

U ryenst het zeker nog te ontvangen in 1999!

Vergeet dan niet 250 flank (ongervijzigd sinds 3 jaar) tc storten door rniddel van bijgevoegd
bulletin op rekening 240-0860784-10 van

Fanille sans F-rontiires a.s.b.l.
Rue llors Chftteau, 49

|OOO LIEGE
nret de vermeldinq "Abonnement 99"

uiterlijk voir 3 l/0 l/ I 999

En als urv goed hart er u toe aanzet om m66r te geven, aarzcl dan niet. Elk bedrag bovcn de 250
frank rvordt automatisch


