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R O N S E  1 8 3 0 - 2 0 1 1  

D e broeders in Ronse zijn verhuisd naar het 
broederhuis in Oostakker. Het convent werd 

op 1 januari 2012 formeel opgeheven. Br. Michel 
De Vos verhuisde niet mee; hij bewoont nu een 
huis in Kluisbergen en hij blijft actief in de streek. 
Van de Ronsese groep zijn intussen twee broeders 
overleden: Gaston Ampe stierf op 4 november 2011 
en Jozef Decrock overleed op 23 januari 2012. Het 
broederhuis staat leeg en het bestuur van de 
Belgische provincie zal het onroerend goed in 
Ronse een nieuwe bestemming geven. 
De broeders hebben afscheid genomen van de 
parochie op 27 november 2011 in de dekanale Sint-
Hermeskerk. Er was veel volk komen opdagen en 
er waren onder meer delegaties van de stad Ronse, de scholen en de Zusters van Barmhartigheid. De 
toon was er een van dankbaarheid voor de vele jaren van werk in Ronse. 

Ronse heeft een bijzondere plaats in de 
geschiedenis van onze congregatie. Het is daar dat 
de jonge onderpastoor Etienne Glorieux begonnen 
is met zijn goede werken en hiervoor twee 
congregaties heeft gesticht. Na 181 jaar werd een 
punt gezet achter onze aanwezigheid in Ronse. 
Gebouwen, namen van straten, pleinen en 
organisaties zowel als een standbeeld zijn enkele 
van de zichtbare sporen die na het vertrek van de 
gemeenschap zullen herinneren aan deze lange 
episode. 
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E T H I O P I Ë  

NIEUWS UIT DE COMMUNAUTEIT EN DE PROJECTEN 

O p 12 februari vernieuwen vier broeders in Addis Abeba hun tijdelijke geloften voor één jaar. Dit 
zijn de broeders Jaecob, Wossen, Isayas en Tadyos. 

Op 8 december 2011 jaar traden drie postulanten toe die al geruime tijd bij ons woonden. De 
aanwezigheid van Br. Polykarpus Sin Siong, die in september weer voet aan de grond zette in Addis 
Abeba, maakt het mogelijk dat deze jonge mannen aan hun gerichte religieuze vorming kunnen 
beginnen. Helaas hebben wij direct na de intrede al het droeve bericht moeten rondzenden van het 
overlijden van een van hen, Dawit. Dit was een zware klap voor alle broeders in Ethiopië. Op 8 
december begon één broeder aan het noviciaat, Zelalem. 
Het is niet eenvoudig om een werkvergunning, verblijfsvergunning te bemachtigen om in Ethiopië te 
kunnen werken. Er wordt aan gewerkt. Zelfs de bisschoppen proberen bij de regering een speciale 
regeling te krijgen voor de talloze medewerkers her en der in de projecten van de kerk. De eisen om 
binnen te komen zijn niet 
gering en daarom zijn 
twee broeders nog steeds 
in afwachting in Indone-
sië om toegelaten te 
worden. Br. Poli Arifin 
en Albertus Alit zijn nog 
doende met het vervol-
maken van het dossier. 
Naast hun professionele 
kennis wordt er ook 
geëist dat zij voldoende 
kennis van de Engelse 
taal hebben. 
Overbodig te zeggen dat 
de administratieve molen 
maar langzaam maalt, 
waardoor soms het visum 
verstreken is en of de 
regelingen alweer veranderd zijn voordat iets definitiefs is afgewerkt. Dan kun je niet anders dan de 
volledige procedure opnieuw te beginnen. 
Ondertussen wordt gewerkt aan de uitbreiding van de diensten in het gezondheidscentrum, maar 
helaas nog zonder de aanwezigheid van de broeders. Christina Maasdam heeft er een zware klus aan, 
maar bouwt met succes dit mooie werk uit. 

Drie broeders in gesprek over Ethiopië: br Theo, br Reinardus en br Nico. 
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GOED NIEUWS UIT ADDIS ABEBA 

E ind vorig jaar was er veel aandacht voor hygiëne n.a.v. de actie We do give a shit van Rode 
Kruis Vlaanderen. Drie radiomakers verbleven enkele weken in een containerunit. Het publiek 

kon tegen betaling muziek aanvragen. De opbrengst wordt gebruikt voor de aanpak van een 
schrijnend probleem in de sloppenwijken van vele grootsteden in armere landen, namelijk het 
ontbreken van sanitair en proper water m.a.g. ziektes zoals diarree. Onze broeders in Addis Abeba 
kennen deze problematiek maar al te goed en zij hebben in de voorbije jaren een aantal toiletblokken 
gebouwd. Dit artikel van Christina Maasdam is het verslag van de feestvreugde bij gelegenheid van 
de ingebruikname van een nieuw toiletblok, gebouwd met de hulp en steun van broeders en 
sympathisanten. 
Op 9 januari kon er weer een toiletblok geopend worden in de wijk Gojam Baranda! Als altijd was 
het een echt feest, waarvoor de hele gemeenschap was uitgelopen. Het ging hier om een blok van 
vier toiletten in een deel van de wijk waar nooit eerder een toilet geweest was. Tot dan toe gebruikten 
de mensen een groot open gat in de 
grond, om de po’s in te legen of het afval 
in plastic zakjes in weg te gooien. Je 
hoeft niet veel fantasie te hebben om je 
voor te stellen wat een gevaar voor de 
gezondheid dat betekende en hoe het daar 
rook. Zulke slechte hygiënische 
omstandigheden betekenen bijvoorbeeld 
ook dat kinderen vaker ziek zijn en 
school moeten verzuimen en dat 
volwassenen vaker niet kunnen werken. 
In het regenseizoen stroomt bovendien 
meer dan eens de ontlasting door de 
nauwe steegjes, en houden ook de 
vloeren van de krotwoninkjes het niet 
droog. 
Die hele oude put is afgegraven tot drie meter diepte, de wanden zijn met stenen en cement bekleed 
en nu staat er een fleurig geverfd mooi toiletblok met vier toiletten, waarvan veertien families 
gebruik kunnen maken; al met al zo’n 140 mensen. Vier families krijgen een sleutel van een van de 

toiletten en dragen er zorg voor dat hun toilet voor henzelf 
en twee of drie andere families schoon gehouden wordt. 
Dat schoonhouden is echt iets wat nog geleerd moet 
worden en daarom controleert broeder Thaddeus, die 
voornamelijk belast is met de bouw van de toiletten, dat 
regelmatig. 
De opening van een toiletblok wordt gevierd met 
speeches en een koffieceremonie. In dit geval werd de 
opening verricht door een vertegenwoordiger van de 
Kebele, het stadsdeelbestuur en door broeder Hugo van de 
Brothers of Good Works. Zij hielden beiden een 
toespraak, knipten vervolgens de toiletpapierlinten door 
en bekeken als eersten de nieuwe toiletten. Hoe bijzonder 
en belangrijk de bouw van toiletten juist in deze wijken 
wordt gevonden bleek wel uit het feit dat ook de lokale 
televisie aanwezig was om opnamen van de opening te 
maken. 
De koffieceremonie is een traditie, waarbij eerst de 
koffiebonen worden gebrand en het nog warme pannetje 
met bonen bij iedereen onder de neus gehouden wordt om 
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de kwaliteit van de koffie te keuren. Vervolgens worden de bonen gemalen, wordt in sierlijke 
aardewerken kannetjes de koffie gezet en krijgt iedere aanwezige een klein kopje sterke koffie met 
veel suiker en een handvol popcorn. Ook waren er speciaal gebakken feestbroden waarvan iedereen 
een stuk kreeg. 
Hiermee is een belangrijke bijdrage geleverd aan de gezondheid en de menselijke waardigheid van 
tenminste 140 mensen die leven aan de rand van de maatschappij, in omstandigheden die wij ons 
maar moeilijk kunnen voorstellen. Zij waren erg dankbaar en blij met deze verbetering van hun 
dagelijkse leefsituatie. 

Christina Maasdam 
B R A Z I L I Ë  

B egin februari mogen wij twee nieuwkomers in Betim verwelkomen. Eén van hen, Darlei 
genaamd, komt over van een ander religieus instituut. Veel van zijn tijd gaat naar de afwerking 

van een doctoraal studie in de theologie. Hij hoopt op een aanstelling in de nabije toekomst als 
docent aan een universiteit. Tussen beide congregaties werd afgesproken dat Darlei voor drie jaar 
broeder met tijdelijke geloften zal zijn. Daarna zal hij een definitieve keuze kunnen maken. 
De tweede kandidaat heet Alan. Hij start in het begin van deze maand met zijn 
kennismakingsperiode. Tot dan was hij actief in de verzorgingssector. 
Wij heten beiden van harte welkom! 

TvdB/TH 
 
K O R T E  B E R I C H T E N  

FONDSENWERVING VIA BELGISCHE STICHTING GOEDE WERKEN GLORIEUX 

Naar analogie met wat voor enkele jaren in Nederland gebeurde, heeft het algemeen bestuur besloten 
tot het oprichten van een Stichting Goede werken Glorieux in België. Naast bekendheid geven aan de 
projecten is het de bedoeling door middel van deze stichting subsidies te verkrijgen voor deze 
projecten waar broeders aan verbonden zijn, in hoofdzaak in Indonesië, Brazilië en Ethiopië. In 
Nederland heeft GWG vooral dankzij de inzet van Br. Anastasius financiële steun voor verschillende 
projecten mogen ontvangen. 
In januari werd een nieuwe folder uitgebracht waarin de verschillende projecten aan bod komen. De 
folder is verkrijgbaar op aanvraag. 

BR. NICO SIMANJUNTAK ENKELE WEKEN NAAR ETHIOPIË 

Br. Nico Simanjuntak zal voor enkele weken (februari en maart) naar Ethiopië gaan. Hij zou 
aanvankelijk de nieuwkomers uit Indonesië daar willen gaan verwelkomen, maar zoals het er nu 
uitziet, is het weinig waarschijnlijk dat beiden op korte termijn zullen kunnen afreizen naar Ethiopië. 
Br. Theo van den Boer zal ook een tiental dagen in maart daar zijn om de geplande evaluatie van het 
gezondheidscentrum te maken. 

VERGADERING IN MAART 

In maart komen de vier leden van het algemeen bestuur bijeen voor de gewone vergadering in 
Oostakker. Dan zijn er ook momenten van overleg met de voltallige besturen van de Belgische en 
Nederlandse provincie. 
Er staan enkele belangrijke punten op de agenda zoals het beleid rond de kwestie seksueel misbruik 
en de toekomstige zetel van de congregatie. Dit zal tevens deels een voorbereiding zijn van de 
vergadering met de provincialen die traditiegetrouw in augustus zal plaats hebben, dit zal ook in 
Oostakker zijn. 

TvdB 


