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Volgenshet laatst€nicuwsdat ons uit lndia bereikte,werd op 4
decembereennationaleprotestdaggehouden.Deze manifestatiewerd
georganiseetden gecoordineerddoor het ( Initcd Christian l,'orumrt)r
Hunan Rights.
Dit Forum ontving talrijke blijken van steunen solidariteit van
voor de Rechtenvan de Mens binnenverschillende
verantwoordeliiken
genreenschappen,
rnetinbegripvan de moslirngerneenschap.
de NGO'sen van andeleverantwoordehjken
die
hoek aanklagen.De eenheiden ondeelbaarheid,de nrulticulhuele
de dreiging vanuit fundan)entalistische
sarnenlevirg,de democratievan India staanop het spel.
In haar brief vanuit Ankleshivargeeft Zr. Tfuessiaeen idee van de spanningdie hiemreegepaardgaat.
dan tijdens de gansevrjftig jaar na de
Dit jaar u,aser meer geweld tegenoverde christelijkegenreenschap
Onalhankelijkheid.Dit werd in het Parlementdoor de Minister van SocialeZaken, Mw. Maneka Gandhi, in
juli bevestrgd.Het merendeelvan de gewelddadentegende christelijkegerneenschap
vond plaats in de staterr
juli
is de situatienog verergerd.Tegendit geweld worden de christenen
Gujarat en Maharashtra.Sinds
opgeroepenop vreedzamewijze te protesteren.Het zijn vooral de instellingendie werken aan de
lan de bevolking die op de korrel worden genomen.
bervr.rstrvording
Op 4 deceinberrvarenalle chnstelijke scholen,collegesen institutengesloten.Er werden narsen en
gebedsstondengehouden.In de ziekenhuizenwerd eenrninimum dienst verzekerd.Over het ganseland, in
alle parochiekerken,rveerklonlidezelfdeboodschap:icdereen,elke minderheid,heeft recht op respecten
tolerantie.
Het feestvan Kerstmis werpt zijn licht op dezesituatiein India op de realiteit bij ons, op rnrjn persoonlijk en
larniliaal leven rnet zijn lreLrgdeen pijn. met zijn hoop en zijn strijd. Wij rnoetensteeds\aeerterugkerennaar
de echtebetekenisvan Kerstrnis,vooral wanneerdezebetekeniswordt verhuld door de consumptiesfeerzoals
rve die kennen.Voor mij betekentKershnis God toelatenin mijn verleden,zoals het vandaagis. Het betekent
bandrrretGod - ABBA. God van Liel'de,
ook Jezus.die op dezeaardeis gekomenorn onszijn persoonl4ke
persoonlryk
le ontmoeten.
Mededogenen Goedherdte oper)baren,
God bernintdezewerelden alle rnensen
hct verlorenschaap(Lc 15, I -7), de
onvoorwaardelijk.
Dit trachthij ons duidelijkte makenin zijn parabels:
goedeherder(i\,It20, l-16), de verlorenzoon (l,c 15, I l-35).
rs tijdensonzelaatstevergaderingva:t de
Tot slot zou ik evenhct $ema willen aanrakendat opgedoken
verantrvoordelijkcnvan de Dochtersvan het Kruis in Duitsland,ten'oorberciding van het algcmeenKapittel
in hetjaar 2000. De profeetMicha roeptons op tot gebeden bezinning(Mi. 6,8):
"[k vrargje:
te handelenin rechwaardigheid,
te beminnenmet goedheid,
nederigmetje God op rvegte gaan".
hartopenstellen
Kondcnwe rnaar,tezauren,
die reg bewandelen...ons
opdatde vrcugdeen de verwachting
van eenGod die zich zo klein maakt,ons zoveelbernint,er kan binnenheden
orn cr het gansejaar I 999 te
verblijven.
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Si.CATHERINE,S
HOME
K e r s t r n i s1 9 9 8
B e s t eV r i e r r d e n ,
Wr.1dankerru vool uw genegenheid,
urv gebed,urv stcun.voor uw giften van allerleiaald die ons het levcn in
1998hebbenrnogelijkgenraakt.Wrj zijn blij u tc kunnenvertellenover enkelebelangrijkegcbeLulenissen
die
in cleloop r an hct jaar plaatsgrepcnllct warenvoorons verlijkcndeerraringendie. nnarrvij hopen,u ook
r eel plczierzullendoen.
\'I ERING VAN HET JTJBII,TJTJMFIIEST
ctjanr \verd inqczetmet eenprachtigcdankrnisrvaaringelredcncn gedanstrveld. [)e oud-leerlingen
van hct
hornc.dc fanrilies,de leerkrachtcn,
de vliendcnen rveldocncrs,
onzcburenvieldcnsanen r'nctols dc 75ste
r erirardagvar de stichtingvan het llome. Br.ydezcgelegenhcid
rvelddoor paterlrcrdinandJ. Fonseca,
hulpbisschopvan ir,[urnbai,
dc eerstesteengezegendvan eennicurvhuisKAIII]N.,INK(ll?.Wrl hadden
gchooptsnelrnetde fonnaliteitenklaarte komendie nodigzijn onr de bourvte kurnen aanvangell,
rnaarer

-Jdokcn enkeleonvenvachtchindemissen
op die dit verhinderden.
Wij hopcnen biddendal de twee voorzienc
blokkentegcneinde 1999klaarkonren.
'l-cr
gelegenheid
var dezevicring hebbenonzekir)deren60 kindercnvan anderescholenuitgenodigdvoor een
dagproglarrrrrra.
Zrj hebbennretelkaalkennisgentaakt.gespcelden gekrvist.
SN E I { A N I L A Y A
Op dit ogenblikhcbben20 kinderen,tuss€n0 en l2 ja.rr,hier eenlhuisgevonden.Hct is eend1'narrische
groepdie nochtansvaak te kampenheeftmet de problemenvan eenslepcndeziekte.Drie nreisjesuit deze
glrrepbezoekende basisschool
en vier de kleuterschool.
Tijdenshet verlofnamenzij deelaaneenkarnp
speciaalvoor kinderenrnetHIV1, dat georganisecrd
werddoor vriendenuit Mumbai. IIet wits voor hen een
fantastische
belevenis,voolal olndathet kar)p aanzeegelegenwas.
SHANTISADAN
De voorgevel van de Nur.rerl werd door trveevrijwilligers beschilderdmet kleurrijke taferelenuit
veelgezongen
kinderliedjes.Gerniddeldverblrjvenhier 35 tot 40 baby's,waan an er elkjaar 25 tot 30 worden
geadopteerd.Dc kinderen zijn over't algemeenin goedegezondheid.Natuurllk kunnen zij niet altijd
gerrijrvaard r.vordenvan de gervonekinderziektenzoalsverkoudheiden koofis, te wijten aan wecrsveranderingen.Zij rvorden regelmatigonderzochtdoor cen kinderartsen rvordendoor eentoegewijde staf rnet
veel genegenlreidr elzorgd.
AN;\ND BHAVAN, DlLKUSIJ En NIRNJALANIVAS
Deze huizen worden bevolkt met enthousiasteen creatieveschoolgaande
kirrderen.N'[ethen de dag
doorbrengenis een rvaargenoegen.Het merendeelvan dezekinderengeniet eengoedegezondheid,maar een
dertigtal heeft tbc, lepra ofhuidinfeches. Er wordt doorgaansgoed gepresteerdop school. Velen vinden
wiskunde,rvetenschappenen geschiedenismoeilijkc vaklien.
Negen rneisjeshaaldenhet examenSSC (hurnaniora),waarvanddnmet onderscheiding.Vr.1fkinderen
slaagdenhet examenHSC (HigherSecondary)
en 66nslaagdeniet. E6nrneisjebehaaldehet diplorna lste klas
in textieldesign,een ander slaagdehet 2dejaar verpleegkunde,vier volgdeneen cursussnit en naad en drie
volgden lessenschoorrheidsspecialiste.
Tiidens de vakantieskondenzij deelnernenaan verschillende
acliviteiten,waarondereer verbhjfvan veeTtiendagenin ons hLrisvan Gorai aanzee.
St. CATHERINE'S HIGH SCHOOL
Hier volgenthansnreerdar 1500kinderen.jongensen meisjes,de lessen.Buitenkinderendie in het Horne
verblijven, kornt het merendeeluit gezinnenmet eenzeerlaag inkomen die in de.r/rrrs rvonen.Wij hebben
praktischevenveelrneisjesalsjongens.De kinderenkunnendeelnemen
prograrnrna's
aaninterscolaire
die
door het Depadernentvar Ondenvijs, zowel Iokaal als nationaal,rvordengeorganiseerd.Velen hebbengoede
resultatenbehaald Door het stijgendeaantalschoolkindercnzijn rvij verplicht vier nicurveklassente bouwen
voor de aalvang r.an volgend schooljaar.
In ons Horneis cr nooit eendroevigmornent.Wij nernenelkegelegenherd
te baatorr het besterritonze
kinderente doenopenblocien,uetenddat u ons daarbijhelpten steunt.
Wij dalken u, die ons helpt onzekinderenbhjvendte latenglimlachenen van clke dag ecn Kerstdagte
rnaken!
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B es t c V r i c n d e n ,
llet f'eestvan Kcrstrnisnaded.In eengcestvan gcnegenheid
cn vricndschap
eu vervuldvan danlbaarheid
denkcnrvij aanu, dje ons uw steunen synrpathie
schclktbij onsrverkdat niet altijd gemakkelijkis
Voolal in de nroeilrykernorrentcnvoelcnrvrj onsgcsterktdoor dezcsteunen inleressevoor onzekindcrcn,
voor alle personendie onszijn tocve(rouwdcn voor onszclf.
Dc boodschapvan C hristus,br1dit Kerstfcest,is er eenr an vredcr oor allc menscn,hicr in Indiil in Eulopa
en in de ganservereld.Orn dit concreette bclevenzou ik graagde volgendcboodschapnrct u rvillendelen:
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gclegcnheidr,nn KERSTN!lS...

Schenktijd:

Dcnk eensaandat oudje,aandie vcrgctcnvriend.
Nodig censeeneenzarreuit.

Schenkhoop:

Weesopge*,ekt.
N{oedigaan,schenkvertrouwenaaneenkind.

Schenklrcde:

\/crgeefje vijand.
Weescen mensvan wede en van goedcrvil,
voor jezelf en voor de anderen.

Schenkjezelf': Weeskrvistigrnetje goedheid.
Geefechteliefdc:
Dan blijft KERSTMIS eeuwigduren.

Dezeboodschapbied ik aanaanrnijn Nledezusters,
aanonzekinderen,aanallenrnetwie en voor rvie rvii
werken.zodatrvij allen sarnenbijdragentot de wede in de *ereld.
U kent de dienstendie rvij hier verzorgen.Talrijkernog zijn de kinderendie wij in onzecrdchehebben
opgenomenen de nleisjesdie in ons intemaatverblijven.Dezelaatstengaannaaronzeschoolofvolgen
lessenin eenMarathi school.Een groepjongerneisjesvan hetplattelandis onlangsna.erons gekornenorn er
hun hogerestudieste beeindigenen om werk te vinden.Ons rverdook de zorg toevertrouwdvoor een zwaar
gehandicaptkind, dat nergensanderskon worden ondergebracht.
Zij kan nu naareen specialeschool gaan,
niet ver van ons.
Bij de ouderepersonendie we bij ons verzorgenoverleedPhyllis Taylor. Zij was klein van sestalteen kwarn
alskind bij ons terecht.Ons Home is altrjdhaarthuisgcrveest.
Zij werd door iedereengcprezenorn haar
borduur*'erk. Z1 is aan een hartaanvalbezweken.Die kleine vrouw, die altijd zo goed gehumeurdwas,
rnissenrvij nu erg.
Zoalsde Ineestescholenhiel is ook onzeschoolstecdste klein orn de talrijkeverzoekentot inschrijvingi1 te
rvilligen.Voor het schooljaar1998-99hebbenwe voor alleklassensalnen,van de kleuterschool
tot het Xde
studiejaar,1970leerlingcn.D;t betekentvoor ons eenwareuitdaging.De mecstemeisjeskomen uit an.ne
gezinnen,uit rnoslitr families. Dit jaar werd eenbelangrijkeinspanninggedaanom de klvaliteit van het
ondenvijs te verbeterendoor het aanwendenvan methodes,gericht op het kind. Andere vonningsprograrnnra's
behelzenvolgendethentas:
Voor de staf:

l. Leiderschap.
2. Interpersoonlijke
relatiesen motivatie.
J . N o n n c ne n c o n r r nnui c a t i c .

\/oor de lcerlingen:

L Studie-en rverkrrrclhoden.
2. Milieu.
3. Bervustrnaling
i.v.m.rechtenvun de.r'rourv.
'1.Leiderschap.

t litbreiding van de Schoolopdracht
Bijzondereaandachtwerd besteedaande opleidingvan de moeders.Dit zijn bijeenkornsten
en prograr.prla's
dic hebbengcleid tot ccn dialoogmet hct leven,tot rvederzrjds
begripen tot persoonlijkegroei. Dczernoeders
korlen vooral uil de zrvakstesocialeklassen.
Wij organiseren
evenccnsvonningsprograrnrna's
voor vrourvendie bijzonderesteunen aanrnoecliqing
bchoeven.De volgendetherna'srvordenbehandeld:
- [{et belansr an dc vrou',vin de sarnenleving.
- \\rellcnen \\'elslvijzigingen
i.v.m. huivclijk.echlscheiding,
rcchten.
- BeNushlakingvoor problcmeneigenaan-jonuc
nreisjcs.
- lnfbnnalic oler testcndie de kindercnhclpenbrj hun bcroepskcuze.

-5Wrj dankenu voor urv gebed.Wij van onzekant zullcn u, uw larnilieen allcn die u dierbaarzijn in
onze
gcbedengedenken.
Wij wensenu eenvrcdig en vreugdevolkerstfeestl
In dankbaarheid
velblijvenwr1,

Zr. MariaDeodata.
F.C..
deZusters,kinderen
enalleinrvoncrs
vanSt.Joseph,s
Home.

ANKLESHWAR,
BAKROL
enAL0NJ
BesteVrienden,
Kerstmisstaatvoor de deur.Wij denkenaan u en biddenvoor u. Moge Kerstmisvoor u allen een
bron van vreugdezrjn. verheugu met de engelen,verbaasu met de hirdersen volg de stersamen
met de wijzen uit het Oosten.
Ons rverkvordertgoed,ondanksde problemenen de spanningen
rondonrons.U wcet ongetwrjfeld
dat de regeringvooralde christenenen hun instellingenaanualt.Dit gebeurtop eensystematische
manier.op dit ogenblikis alleskalm,maarelk ogenblikkunnenzich nieurvemoeiliiiheden
voordoen.Wij moetenop onzehoedezijn.
Het gaatgoed rnet onzekinderenvan Bakrol. Er zijn nu 26 jongensen 21 meisjes.Ik ga er
trl'eernaalper ivcek naartoe.Wij kunnenhen nu meerindividueleaandachtgeven.Hei echtpaardat
rvij hebbenaangenomen
beschiktover de vereistekrvalificatiesen kwijt zici zeergoe<1
van zrln
verantrvoordelij
ke taak in het centrum.De vrourv,die Ujarnbenheet,hieft."n opl.iding g"notenin
de gezondheidszorg.
Dit is erg nuttig wanneereenkind ziek is. Ikzelf, als verpleegster,
fan oot<
adequatemedischezorgenverstrekkenofde kinderenindiennodig latenopnimei in een
ziekenhuis.
In AIonj zijn er 58 kinderen.Dit jaarzijn er enkelkindcrenvan het lste tot het 4de studiejaar.
De gezondheidstocstand
van onzekinderenis de laatstejarenaanzienlrjkverbeterd.Dit kan worden
toegeschreven
aan eeneventvichllgervoedingen aanpreventievernaatregelen
op rnedischvlak.
Zells op studiegebicdis er eenmerkbareverbcterinq.
De kindcrenhebbenhetgansejaar doordeelgenomJn
aanr crschrllendc
buitenschoolse
activiteitcn.
Wryachtendit onontbeerlijkvoor hun persoonlijkegroei.
wij dankcn'an hartevoor de hulp die rvevan F.z.G.ontvangcn.Gedenkons in urvgebeden.
-ook
Ilieruit puttenrvij de moeden de krachtom ons rverkzonderangstverdcrle zetten,
als nrcn ons
op de eenofanderernanierblijft aanvallen.

Zr. Thressia,de Zustersen allc kindercn.

NIEUWS
UII DEPROVINCIE
CAICUTIA
S e p t e m b e r| 9 9 8 .
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.shel volgt:ntlt: vunnit ht,t l?evulidut iecentrum St.,htscplt wut
Keorupukur:
De Zuslcrsf-alitaN4alia,Catherinefirkey, Anastasia
BilLrngen ikzelfzijn nu sindsvijfrraanden in het
Revalidatieccnlrunt.
Er zijn in totaal40 leden,de 8 stagiaires
inbegrcpen
en de patienten.De prograrnna's
hebbenhoofdzakelijkals thenra:"Op ontdekkingsreis
naarmijzelf: WIE BEN IK?"
hr dezeprogramtna'sworden ervaringenuilgewisseld.Dit gaatdikrvijls gepaardlnet veel prynen wij delen
dan allen hr het verdriet van degenedie getuigenisaflegt.hetzij alcohol- of drugsverslaafde.Er zijn echter
ook blijc nromentenen ook daardelenwij in rnee.
Door tlit tneedelenen uitrvisselen
van en'aringenvorrntzicheenhechtegroep.eenfarnrlic.8r wordengeen
bedleigingengeuit, niemand rvordt van iets beschuldigd.er wordt rnet niets of niemandgespot...daarentegen
r"-ordter getrachtde pcrsoon te begrijpen. Wij ontmoelenelkaarregehnatigin de groep en door onze
gcluigenissenwinnen we elkaarsverftouwen en respect.Uit die regelrnatigeonhroetingen rvordt moed geput
cn de hoop zichzelfen ook de andcrte ontdekken.
De gefuigenissen
die wordenatgelegdhebbendikwijls hetkaraktervar eenpubliekebiecht.De
geheimhouding
hiervandoor de groeptegenoverde buitenwereld
is van grootbelang.Wij zijn in contactmet
de rverkelrykheid
en fiachten,voor God en voor de mensen,te ontdekkenen te aanvaarden
WIE WIJ ECHT
ZIJNTijdens de eersternaandenhier hebbenwe deelgenornenaancen achtdaagse
retraite.Wij hebbener gegraven
in ons verledenen in ons dicpstezelfen wrj hebbende rruchtengepluktvan al onzeervaringen,zorvelde
geluklige als de prjnl'Jke.
Voor ons,Zusters.restcner nog 5 rnaandenom zelfte groeienen orn de andcrente helpengroeien.Wij
vragen u ons en de rnensenvoor u'ie rvij rverkenin uw gebedente gedenken.Daan'oor daakenrvij u.

Nieuwsuit HollRAIt

- CAI-CUTTA

Wanneerde avond valt gaat het klooster St. Agneser gansandersuitzien. Hier rvordt onderdakverleendaan
talrrlkebehoeftigevrouwenen kinderen.
Vanaf l7 uur kornendezevrouwen,beladenmet pakken,samenrnethunkindercnnaarhet klooster.Zij
beschourven
dezeplek als een"paradijsop aarde"waarzij naarbelievenover lvaterkunnenbeschikken.De
kinderenkunnener naal hartelustspelenen rondlopen.
's Avonds
makende rrourvenhun bed op in eenzuivereen hygienische
orngcving.Zij kunnenzo genietenvan
cen ongestoorde
nachtrust.Dezevrouwenhebbengeleerdte rvcrkenalsdiensterinplaatsvan te ga"rnbedelen
in de sfratenvan Horvrah. Hun kindercn ontvangengenegenheidin het Home Shishttllholarr var Moeder
Theresa(N'1.C.).waar zij op ons verzoekworden opgenomen.Dit stelt dc rnoedersin staatte gazu.r
rverkencn
te voorzienin hun levensondelhoud.
Solidariteitis voor dezevrouwcngeenijdel woord.Ll zou erlan velsteldstaante zicn hoe zij zich inzetten
voor dc nieuw geaniveerden.Zij vertoevcngraagin het gezelschapvan de Zustersen rvij zijn ook erg op hen
gesteld.
Elke *eek organisercn
de Zusterseencrealreve
gcdansten gespeeldwordt. Alle
activi!crlrvaaropgczongen,
vrou$en nerncngraaghieraandccl. Het zijn voor henI'cestclijke
nronrenten
die al\r'issclingbrengenin lrun
centonig,
bestaan.
llcntnaal pcr tnaandrvordt een arcla georganisecrdwaaraanzorvelde jongcren als de ouderennret veel
cnthousiasnte
deelnernen.
Allcn dragendan hun rnooislekleren.Dejongensvan Ashalayarnorganiseren
spelenrvaaraan
sotnsook kindcrcnvan at!dcrecongre!:itties
dcclneren.Jcdcreer)
onlvangtgratistwee lotcn
r an <lctonrbolaen kan meer lotenkopenaande spoqrlijsvan l0 paisa.De 'rcl<rrvordt's anderendaags
bcslotenmet ecn heerlijkmaal dat door Ashalayamu ordt beleidcn geleveltl.N,letsput rvordtafscheid
llcrlorttenvan degenendic vcraf wonen,rnaarer rvordtSehooptop eenspocdigweerziendc cerstezondagr.tn
dc r olgrcnde
rnaand.

ZusterMargaretl{osc, Ii.C.
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DA^\,K L'!
().\Zl', l).ltO.llrlC''flii\ rlN t- l'f \'()ll'lt11i\(l
De bijgevoegdefolder vertelt u llleer over onze projectcn in tndia en over hun
financiering.In de loop van hetjaar zullenrvij u meerdetailshierovermeedelen.

1"\\' IJ"I'I:LlNrti\ i()qElB,ti,,D.tlOl[i(],
1 .615.170 BEF
alsgeboorten,hurvelijken,enz...
... cn dit dankzrjuw giften bij gelegenheden
urv aankopenin onzeIndischewinkel cn
uw deelnameaanonzeactiviteiten!
Dankzij tI hebbenwij onzebeloftenvolledigkunnen waarmakenen hebbenwij
zelfseennieurvproject op het oog!
Hiervoordankenwij u van hartein naarnvan allenaanrvieonzesteunten goede
kwam.

K L:^\\.BrYl\'.iJ(X).K]N 199r)Oi) Lr Itli.K.EN]tN?
Al onzcprojectenzijn geplandop langetermijn.
Wii hebbendus geenkeus:wij MOETEN ze financieren!
E6n onfvangenfrank = Edn gestortefrank
Inderdaad,onzestaf bestaatlouteruit vrijrvilligershetgeenonzewerkingskosten
tot
cen minimuurbeperkt.
Onzeboekhoudingstaatondercontrolevan het Ministerievan Financi€n,dat ons ook
machtigtfiscaleattestente verstrekken.
Dit verschatiu de zekerheiddat urv giften integraalaanIndia rvordenovergernaakt.
Voor elk projectdat wij steuncn
eenverantwoordelij
eiscnrvij terplaatse
ke dic moct
gevenvan de uitgavenen de evolutievan het projectmoct volgen
rekenschap

li tiSi-,\i,Il, A' l"f 1i:J"l".[)l\
lndienhet totaalbedragvan uw gili minstens1.000fiank bedraagt(in eenof rneer
stortingen),ontvangtu van ol.lsin I'ebruari1999eenfiscaalat(estdat u toelaaturv
gillen aanF.z.G.afte trekkenvan uw belastbaar
inkomen98 laanslagjaar
99).
l0 t.n.v. FamillesansFrontiircsa.s.b.l.
240-0860784OnsRekeningaummct:
Ruc llors Chlteau .19
4OOO
LIEGE
llijkomendeInlichtingen: R. X{ARTIN, penningmeester
Rue du 8 l\Iai 5/B
1680OtlPEYrl (Tel.en Fax 0{l/264.54.19)

a-

lamrlrenteulvs
GEBOORTEN:
+ l irnoth6,bij Emmanuelleen Morad BENDRIMIA-SOYER (F),
op l2 augustusl!)98.
t Sophie.bij Benedicteen P.E.BATJGNEE-ESPELLop 23 augustus1998.
* Arnandine,bij CeetaRIGAUX op l3 septentber1998.
* Cdline.bij l'ara LAUWERS en Didier BREMS op 22 septernber1998.
+ Zelia-irU Jezaelleen Rolandop l2 oktober 1998.
* Valerie,bij FlorenceCRAHAY en ChristiarLAPERCHEop 20 oktober1998
+ Arnelie.bij J. en NathalieDESMANET-MICHEL (F), op I I novcmber1998.
* Caro, b1 Ralf en Kamini JORIS-CORTHOUTSop 26 novetnber1998.
voor de gelukkigeoudcrs...
Welkom aande kleintlcsen gelukwensen

OVERLIJDENS:
* Dc heerTRILLET, grootvadervan Christellcen NicolasMahin.
o P - 1 6j t r l i l 0 o 8
* De Ileer BOUIL-I-E-PIRSON,
vadervan Yasmine,op l9 novelnber1997
* Mevrouw Nlarie-Jos6
en Sheela,
lvlEEUS-VERIlULST.groollnoedcrvan Jasrvant
op l8 septelnberI !)98.
* N4errourvN'tot.lLAN,groo[noedervan Cynl en Diry4
op 26 september1998.
Wrj biedende beproefdcfarttiliesonzechristehjkedeelnetninglan

\ . E R J A . \R D A G :
+ Wij D,\NKEN de HeerJeanPLAIRE, vadervan Christiaren Colette,groofradervan Niq'a en
.\mould- voor zijn gift aan F.z.G. ter gelegenheidvan zljn 80steverjaardag.

BOTTE
enMarie-France
Orenzen...
Fami
liezonder
Juli 1993
RO'l-'l-E
Ergensin een uithoekv;rnde provincicontnroeteenoudevriendvan F.z.G.toevallig i\'larie-France
en brcngl haarin contactDletollzevoorzitter7-usterANANDL
\'larie-l:rance BOTTE was net verkozentot "Vrourv van het Jaar" in Franknlk. Haar boek " l'c PrLt d'un
errlcnr" rvasklatr utn te verschijncn.
van haaractie.Bedrijren,rtlannencn
Zij ondervondop dat ogenblikgroteuloeiternethet organiseren
rvildenhaarhelpcnbij de tinancieringvan haar
\r.ou\{cn,die zich door haaractievoeldenaangesproken
zij aanhet
rvaarlangs
projcctcnrn llrailand en Canrbodja.Op dat ogenblikhadzij nog geeneigenorganisatie
\'linisterievan Finalcien de toelatingkon wagenom liscaleattestenvoor de giften af te lcvcren.
machtrgingbeschikte
llet k\\tl)t cr voor haardus op aaneenVelenigingte linden die over zulke nrinisterielc
en die |aar tijdelijk rvildehelpendoor haarrekeningopente stellenen dc crop gestortebedragenInet
aande projectenin Azie over te rnakcn.
lenrelding rech(strceks
konderl
F.z.G.kon niet ongcvocligzijn voor die vraag.De Thirisekindctendie zich in de prostitutiebevondL.n
irnrncrs
BOTTE kaderde
niet rvachten.Er rloest snelcnjuist gehandeldrvordcn.De acticvan Marie-f"r'ance
van F.z.G.:hulp biedenaankindcrclrin noodl
pert'ectbinnende cigendoelstellingcn

:/
aanvaard.
W1 hebbendus rnet enthoLrsiasrne
de sautenrverking
Wij beschouwden
het alsgctr plicht en als
een eer Marie-FranceBO I-l'E te kunncnhelpen.Werd zij niet,evenlater,door de koning in de adelstand
verhcven?Werd zij ook niet, sanrenmet Abbi I'iene, door de lezersvan de "l.ibre llelgiqlc" verkozenlol
persoonlijkhcidvan hetjaar?
Zo gcbeurdehet dan dat in septetnber
93 dc eerslestortinlienvoor de actic van N,larie-France
lSOI-I'E in Azi€
op dc rekeningval F.z.G.loekwarnen.
Het ging orn bclangrijke geldsornrnen,tnaar hel aantalrvasbeheersbaar.Zij kwamen hoofdzakelijk van
ondernerningen.
Toen verscheen
h etboek " l,e Prix d'un enfunt" . Het weld onrriddellr.lkeenbestseller.
De publikatievan het boekheeflonsvenast.Inderda.rd,
op de laatstebladzijdenervanstond,zonderdat rvij
hierr,oorons akkoordhaddcnverleend.het rekeningnrrnrmer
van P.z.C.r'enneld.lndienrnenons hicnarr had
venvittigdzoudenwe eentlveederekeninghebbengeopend,uitsluitcndbestenrdvoor de actievan N4.F.
BOTTE in Azie.
Vanaf het begin van onze salnenwerkinghebbenwij in onze boekhoudingt*'ee verschillenderubrieken
geopend,die toelieteneenduidelijk onderscheidte rnakentussende giften die bestemdrvarenvoor onze
eigenprojectenen die voor de actievan M.F. BOTTE.
199.1begin...| 995
De stortingenbcreikteneenindrukrvekkend
nir,eau.Er kwanrcnsteedsrneeroperatiesaante pas.Onze
pcnningrneester
kon het nict rnc€raanen onzeBeheenaadmaaktezich ongerust(Het wezeterloopsgezegd
dat de stafvan F.z.G.louterLritvrijwilligers bestaat).
Wij zagenons verplicht eenpc aante schaffenen een beheerdervan F.z.G. maakte er eenprogranxna \,oor
om snelleren foutlooste werken
September95
Marie-FranceBOT1'E beslisteop grotere schaallc rverk le gaanen liet door een -uespecialiseerde
finna een
rnailirg ran 20.000exernplalen
Yersturcn.
F'.2.G.werd alrvcervoor eenvoldon_pen
geplaatsl
fcil
en u,eigerde
haarbankrekening
ter beschikkingte stellen.ln zel'enhaastenbeslotenrvij eennieuwerekeningte openenen
het bchcerenan over te dragenaaniemandbuitende vereniging,dit omwille var de duizendestortingendie
verrvitchtrverden.
Jal!ryi 90
Dcvzl "Optration Marie-Fronce IIOTTE" zag hel levenslicht.hr lvederzijdsakkoord tussende beide
orgallisaties
werdende bedragenbestemdvoor de actiein Azie overgernaakl
aaDdczevzrv.Aldus kwam een
eindeaande ti,idelijkesamenwerkinu
die begin93 wasgestart.Er werd wel nog enkelekerensteunverleend
door F.z.G..rnaarelke sarnenuerking
zal definitiefophoudene'indedecernber
98.

1'otdaarging allesgoedcn wij warenechttrotsop onzebijdragetot de bevrijdingvan zovcelAziatische
kinderenuit de prostihrtie.
En toerrversclreen
plots,als ccn donderslag
bij helderehernel,eenreeksarlikelenin 'tl,e Soir lllustrd"
ger ofgtl door eentv-Lritzending".1u nom de la loi" tvaain l\4arie-FranceIIOT fE rverd aangeklaagd.Er'
begonts'ijlel te rijzen.En zo rverdook Farniliezondcr(irenzentegenwil cn danknteegezogen
in de
gerLtchtentnolcn...
Dc rttensen
\vcrdenongerust.Sorntnigen
rverdenachterdochtig
vrocgcn
en
ons orn uitlcg.
I let gerechtsturrdeonszijn onderzoekers
cn ecnbcdrijfsrcvisor
kwam onzebockhoudingvanaf 1993
uitpluizen.Hij rverdop de voct gevolgddoor inspecteurs
van de BBI (BrjzondeleBelastingsInspectie).Allen
kwamcntot de eensluidende
vaststclling:
onze boekhoudingrv:rsONBERISPELIJK.
Ottzcroorzitter,Zr. ANANDI. rvcrddoor de Gerechtelijke
Politievan Ilrusselvelhoorden enkelentaandcn
lllcr \\irs het de bcurl aanonzepcnningnreester
dhr. l\4,\RTIN.Telkensrveerrnoestenzij herhalenhoe zij lc
{oeder1rouw haddentehandeid.

-10'l'ot

daar het relairsvan de feiten. Op dit ogenblik weet nienrandhoe ofrvanncer de "llfoire BO'l l li" haar
bcslagkrijgt, wanneerde rvaarheidaanhet licht komt. Vcel is er over dezezaakgeschreven
en de lectuurvan
sornntigeartikels doet ons sornsde rvenkbraurvenflonsen.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 Grcnzenhecft gesticht.
Op het ogcnblik van de stichtingvan F.z.G.in 1975was M.F. I)OTTE l2 jaar.
tlet ligt nict in onzebedoelingook rnaarenigoordeelte vellenover dczezaak.flet onderzoekis nog in volle
gangen rvij hebbenalle infonlatie geleverdrvaaroverrvij bcschikten.
Wij hebbenu in dit artikelrvillcn veitcllcnhoe allesin zijn werk is gegaanen welke rol wrj in het heleverhaal
hcbbengespceld.
W I J W I I , L E N T ]V O O R A L G E R T I S T S T E L L E N
Dankzij de voorzorgsmaatlegelcndie we vanaf 1993 in onzeboekhoudinghebbengetroffcn, kunnen wij u
verzekerendat geen frank van uw voor onze projectenin India bestemdegiften voor ardere doeleindenrverd
gebmikt.Onzeboekhoudingis in orde en kan geraadpleegd
wordendoor eeniederdie dit wenst.
Wij danken u voor hct ve rouwen dat u ons blijft schenken.
Sarnenzettenwe onze actie ten bate van de armstekinderenin lndia verder (zie bijgevoegdefi der).
Is dit niet ECHT het allerbelangrijkste?

De Road van Beheervon F.tG.

BELANGRIJK!

BELANGRIJK!

BELANGRIJK!

"ee
tDotNl
tNt
ILl/RlE]Nl'rnNt
Dit laatstenummervan'98 rvordtaanalle families_en
vriendenvan FamiliezonderGrenzen
opgestuurd.
Het verbindtons met elkaaren houdtu op de hoogtevan ons werk in India.
U ryensthet zeker nog te ontvangenin 1999!
Vergeetdan niet 250 flank (ongervijzigdsinds3 jaar) tc stortendoor rniddelvan bijgevoegd
bulletinop rekening240-0860784-10
van
Fanille sansF-rontiires a.s.b.l.
Rue llors Chftteau,49
|OOOLIEGE
nretde vermeldinq"Abonnement99"
uiterlijk voir 3 l/0 l/ I 999
En als urv goedhart er u toe aanzetom m66rte geven,aarzcldan niet. Elk bedragbovcn de 250
frank rvordtautomatisch

