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INWONER GENERALAAT

Sinds 27 april woont Broeder Nico Simanjuntak in Oostakker. In september 2010 werd hij door de
kapittelleden verkozen tot lid van het algemeen bestuur en plaatsvervanger van de algemeen overste.
Van 1998 tot 2001 was hij al eens lid van het algemeen bestuur. Ook toen verbleef hij in Oostakker.
Broeder Nico zal bijzondere aandacht hebben voor de relaties met Indonesië en de Indonesische
broeders begeleiding die vanaf september 2011 in Ethiopië zullen werken.
G ENERALAAT

VIERT

80

HEEFT WEER BLOEMENWINKEL IN

O OSTAKKER

Na enkele jaren van verbouwing is de bloemenwinkel van Broeder Michel zaliger in Oostakker op de
hoek van Slotendries en Gentstraat weer open. De Kromme Boom mocht het prinsenpaar Laurent en
Claire op de plechtige heropening verwelkomen. Hun aanwezigheid is niet onopgemerkt
voorbijgegaan en kreeg nationale mediabelangstelling. Het gebouw biedt onderdak aan een
bloemenwinkel, een tentoonstellingsruimte en een cafetaria.
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A L G E M E E N

JAAR

Het gebouw van het algemeen bestuur bestaat in 2011 tachtig jaar. Het werd gebouwd in 1931 in art
nouveaustijl. In de jaren ’60 werd achteraan een zijvleugel toegevoegd. Het gebouw onderging voor
enkele jaren een grondige renovatie. Zo werd onder meer voorzien in een archiefruimte, de
elektriciteit werd vernieuwd en kabels voor digitaal kantoorwerk werden getrokken. In 2010 werden
in de muur van de kapel zes glasramen van Br. Demetrius van de Pol geplaatst. Sinds 1998 werd de
tuin gedeeltelijk heraangelegd.

D E K ROMME B OOM

Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

JAAR GOEDE WERKEN : BOEK BIJNA UITVERKOCHT

In november vorig jaar werd het boek 175 jaar goede werken voorgesteld tijdens de feestelijke
viering van 100 jaar Belgische en Nederlandse provincies. De oplage van 400 exemplaren is bijna
uitgeput. Wie nog een exemplaar wenst voor zichzelf of als gelegenheidsgeschenk, doet er goed aan
niet te lang te wachten. De prijs blijft onveranderd.
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agelijks krijgen twee groepen van elk ± 45 man respectievelijk een middagmaal en een
avondmaal. Wie op de lijst staan, wordt bepaald in overleg met de kebele (het lokale bestuur).
Deze mensen krijgen de gelegenheid zich te ontspannen met traditionele nevenactiviteiten (spinnen,
weven, …). Ze kunnen ook een medisch onderzoek krijgen en hun kleren wassen en verstellen. Het
gaat over oude, dakloze mensen die op straat leven.
In de sloppenwijken is hygiëne onbestaande en oorzaak
van vele ziekten en sterfgevallen. Het toilet is een niet te
beschrijven vies en vuil hoekje ergens in de wijk. In
overleg met de kebele bouwen de broeders jaarlijks samen
met de bewoners vier of vijf afgescheiden toilettenblokken. De bestaande plek wordt afgegraven en in de
plaats komt een diepe kuil (3x3x3 meter) met drie of vier
gaten (geen zittoilet). Stromend water is er niet: de gaten
worden proper gemaakt met water uit een ton. Gemiddeld
maken 150 mensen gebruik van zo’n toilettenblok.
In Addis Abeba wonen veel families in kleine krotten, niet
veel groter dan een kamer. De broeders knappen jaarlijks
enkele krotten op.
Dankzij de inzet van enkele vrijwilligers uit Nederland
krijgen kinderen in de wijk waar het broederhuis staat de
gelegenheid naar school te gaan. De kinderen krijgen naast
een uniform en schoolmateriaal ook een voedselpakket.
Het werk draagt de naam Wonderful.
Deze vier goede werken heeft het algemeen bestuur
gegroepeerd onder de noemer House of Lourdes.
S AINT G ABRIEL C ATHOLIC H EALTH C ARE C ENTER

Het gezondheidscentrum Saint Gabriel te Akaki Kality in de periferie van Addis Abeba werd in
februari 2011 ingehuldigd. Een ad hoc-samenwerkingsverband van Spaanse organisaties heeft de
financiële middelen ter beschikking gesteld waarmee gebouwd werd. Op het terrein staan, los van
elkaar, verschillende kleine en middelgrote gebouwen: administratie, consultatie, labo, broederhuis,
bistro, opslag, …. Het bouwconcept is niet origineel maar een standaard opgelegd door het
Ethiopische ministerie van volksgezondheid. Uniek is het niet, want elders in het land bestaan
gelijkaardige gezondheidscentra.
Het aartsbisdom Addis Abeba heeft de congregatie gevraagd voor de uitbating van het
gezondheidscentrum. Beide partijen - het aartsbisdom en het algemeen bestuur - hebben op 8 april
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2011 een overeenkomst in die zin getekend. Voor de dagelijkse leiding heeft het algemeen bestuur
mevrouw Christina Maasdam voorgedragen die intussen, samen met de verantwoordelijken van het
aartsbisdom, de vacatures voor het
gezondheidscentrum heeft ingevuld. Beide
partijen kwamen ook overeen dat de
congregatie enkele broeders ter beschikking
zal stellen voor een communauteit gevestigd
op het terrein van het gezondheidscentrum.
Broeders uit Indonesië werden hiervoor
gevraagd en men gaat ervan uit dat zij begin
2012 ter plaatse zullen zijn.
Een ander dringend aandachtspunt is de
inboedel. Met een container werd het
overbodig geworden materiaal uit de
ziekenboeg van het voormalige broederhuis
‘Glorieux’ in Dongen vanuit Nederland naar
Ethiopië verscheept. Er ontbreekt echter nog
heel wat, onder meer materiaal voor de
dagelijkse
werking
(bijvoorbeeld:
kantoormateriaal).
Het gezondheidscentrum zal vermoedelijk
De Spaanse sponsors en de nieuwbouw op de achtergrond.
in september de deuren openen voor het
publiek dat voor de overgrote meerderheid
zal bestaan uit arme mensen. Zij zullen gebruik kunnen maken van het laagdrempelige medische
aanbod van Saint Gabriel: materniteit, voedingsadvies, labo-onderzoek, geneesmiddelen, de
spoedafdeling, algemene verzorging.
Het is nu wachten op de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk!
B ROTHERS
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G OOD W ORKS C OUNSELING

AND

S OCIAL S ERVICES C ENTER

Het project werd midden 2010 overgenomen van de Medical Missionaries of Mary en het veranderde
van naam. Broeder Wossen Kefyalew werd aangesteld tot coördinator. Mevrouw Christina Maasdam
begeleidt hem en is algemeen manager. De meeste medewerkers gaan de baan op. De opvolging van
de patiënten/klanten gebeurt thuis.
Een doorlichting van het project heeft geleid tot een actieplan voor de komende jaren. Concreet wil
men de nieuwste werkmethoden en –processen toepassen en nieuwe groepen aanspreken, onder meer
prostitués en hun klanten. Men vraagt ook te investeren in de uitrusting van het centrum. Het plan
voorziet in een betere en aangepaste behuizing van de medewerkers. De huidige lokalen – waaronder
enkele containers – zijn echt te krap geworden!
Br. Theo van den Boer

INDONESIË

T

ijdens de maand maart 2011 heeft het algemeen bestuur een bezoek gebracht aan de
Indonesische provincie, daar een aantal vergaderingen gehouden en een bijeenkomst gehad met
het bestuur van de Indonesische provincie. Op 11 maart 2011 vertrokken de Broeders Theo van den
Boer en Ton Houde samen met secretaris Monty Guerfal richting Jakarta. Na een dag rust,
broodnodig om zich aan te passen aan het plaatselijke klimaat, begonnen ze aan een reeks van
vergaderingen afgewisseld met andere activiteiten. Twee dagen (14 & 15 maart) vergaderde het AB
zelf. De dag daarop was er de eerste ontmoeting tussen het algemeen bestuur en het provinciaal
bestuur van Indonesië. Van 17 tot 29 maart stonden de conventsbezoeken op het programma: Desa
Putera, Bogor, Klepu, Solo, Jumapolo en als afsluiter het noviciaat in Lawang. Gedurende de vier
dagen in Lawang spendeerde het algemeen bestuur nog een dag vergadering voor zichzelf.
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De optie ‘voorkeur voor de
armen’ is in Indonesië uitvoerig
besproken tijdens de bezoeken
van de provinciale overste Br.
Alexius
Ginting
aan
de
conventen. Daarnaast was het
ook stof tot bezinning tijdens de
jaarlijkse
retraite
en
de
maandelijkse recollectiedagen.
Ook het schoolbestuur Budi
Mulia
en
de
sociaalmaatschappelijke
activiteiten
stellen die keuze voor de armen
centraal. Dat kwam tot uiting in
verschillende acties, o.m. het
inzamelen van geld, voedsel en
kleren voor de slachtoffers van
natuurrampen in Indonesië.
De twee besturen samen op de foto in Jakarta (Gunung Sahari).
Voor een aantal scholen in de
armere gebieden van Indonesië
is die voorkeur zonder meer een dagelijkse realiteit. Maar ook de scholen in stedelijke gebieden, met
leerlingen uit de meer gegoede maatschappij, proberen het thema in eigen omgeving concreet
gestalte te geven, o.m. door korting te geven op het maandelijks schoolgeld voor kinderen uit armere
gezinnen. De Indonesische provincie wil de aandacht voor de armen ook realiseren via een aantal
bestaande sociale projecten zoals weeshuizen, internaten, plattelandsontwikkeling en drinkwaterprojecten.
De voorkeuroptie voor de armen blijkt ook uit de bereidheid van de Indonesische provincie vier
broeders naar Ethiopië te sturen. En dat is in overeenstemming met de geest van het voorbije
algemeen kapittel: de Indonesische provincie wil helpen, zeker niet omdat er een teveel is aan
krachten. Drie van hen waren kandidaat om
belangrijke functies te bekleden in het belang
van de verdere uitbouw van de eigen provincie.
Uit de bereidheid om hen ‘af te staan’ blijkt de
wil tot een sterke congregationele solidariteit.
Twee broeders, Br. Polikarpus Sin Siong en Br.
Reinardus Sihura zullen volgens de planning al
medio september vertrekken. De twee anderen,
Br. Albertus Komang en Br. Polikarpus Arifin,
maken zich klaar voor januari 2012. Deze
toekomstige missionarissen zijn nu bezig met de
nodige voorbereidingen, o.a. het verkrijgen van
de nodige documenten om Ethiopië binnen te
komen en er ingeschakeld te kunnen worden in
de congregationele missie. Tijdens de maanden
Rondleiding in de drukkerij Desa Putera Graphical Printing.
juli en augustus zal Br. Reinardus een
intensieve cursus Engels volgen in Yogyakarta.
De Broeders Albertus en Polikarpus Arifin
volgen zijn voorbeeld gedurende de maanden augustus-december. Beide broeders, respectievelijk 29
en 32 jaar oud, zullen op 1 juli aanstaande hun eerste geloften uitspreken. Ze hebben een diploma in
verpleegkunde en apotheek en een werkervaring van ongeveer vijf jaar in ziekenhuizen in Palembang
(Zuid-Sumatera) en Flores.
Br. Nico Simanjuntak
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